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Aktualitetsprövning av kommunens översikts- och tillväxtplan 
 

1. Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 27 § PBL minst en gång under dess 
mandattid pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 § 
PBL: 
 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 

gällande miljökvalitetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,  

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,  
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 

18 e § första stycket miljöbalken, och 
7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra. Lag (2018:1370). 

 
Enligt PBL Kunskapsbanken1 behövs, för att kunna bedöma aktualiteten, ett 
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det 
tillkommit nya förutsättningar och anspråk. 
 
Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar och 
tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste den revideras i sin 
helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny 
typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för 
dessa delar. Övriga delar kan då behållas. 
 
Detta innebär att översiktsplanens innehåll alltså inte ändras genom 
kommunfullmäktiges aktualitetsbeslut. För att översiktsplanen ska kunna ändras 

                                                           
1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-
oversiktsplanering/aktualitetsprovning/ 
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krävs en ny översiktsplaneprocess enligt den process som beskrivs i 3 kap. 7-26 §§ 
PBL. 
 
Som underlag till kommunernas aktualitetsprövning ska länsstyrelsen minst en gång 
under varje mandatperiod redogöra för vilka statliga och mellankommunala 
intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet. 
 
När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till 
länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och 
regionala samverkansorgan. 
 
Översiktsplaneutredningen 
Näringslivsdepartementet har skickat ut betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) på 
remiss. I betänkandet föreslår utredningen att kommunen i början av varje 
mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige ta 
ställning till om översiktsplanen är aktuell och till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en 
förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Är planen inte aktuell 
ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner. 
 
Utredningen föreslår även att plan- och bygglagen ska förtydligas när det gäller 
översiktsplanens innehåll. Förslagen syftar till att underlätta dialogen mellan staten 
och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av 
de nuvarande kraven ska tas bort, vilket ska göra det enklare att ta fram en 
översiktsplan. En flexibel standard om hur översiktsplanen ska utformas underlättar 
både för kommunen och för andra aktörer. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att man från statligt håll är angelägen om att 
översiktsplaneringen ska utvecklas för att underlätta efterföljande planering och att 
dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska 
kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Syftet är helt enkelt att 
framöver stärka översiktsplanen ställning ytterligare.  

 
2. Kommunens tidigare översiktsplaner – kort historik 

 

      
Tidigare översiktsplaner för Arvidsjaurs kommun 
 
1977 upprättade Arvidsjaur en så kallad ”kommunöversikt”. Dessa planer kom i 
bruk under 1970-talet och redovisade planläggningsbehov, gav ledning vid 
prövning av ansökan om byggnadslov samt dokumenterade samrådet mellan staten 
och kommunerna inom den fysiska riksplaneringen. Genom plan- och bygglagen 
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från 1987 ersattes kommunöversikterna ersatts av s.k. översiktsplaner. 1990 antog 
Arvidsjaurs kommunfullmäktige den första översiktsplanen inklusive en 
fördjupning för Arvidsjaurs samhälle. 2002 antogs nästa översiktsplan, vilken även 
denna innefattade en fördjupning för Arvidsjaurs samhälle. Under 2008 initierades 
ett nytt översiktsplanearbete vilket först ledde fram till ett tillägg till översiktsplanen 
avseende vindkraft och sedan också en ny kommuntäckande översikts- och 
tillväxtplan.  
 

3. Nu gällande översiktsplan och behovet av aktualitetsprövning 
 
Kommunens nu gällande översiktsplan består 
av översikts- och tillväxtplanen  som antogs 
2015-11-27 och tillägget avseende vindkraft 
som antogs 2013-03-20 vilket innebär att 
kommunfullmäktige någon gång under 
mandatperioden 2019-2022 behöver pröva 
frågan om översiktsplanen i sin helhet är 
aktuell. En begäran om en sammanfattande 
redogörelse skickades till länsstyrelsen 2018-
08-17. Länsstyrelsen har sedan 2018-01-15 levererat sin redogörelse.  

 
4. Översiktsplanens aktualitet – den kommuntäckande översiktsplanen 

 
Vad säger länsstyrelsens sammanfattande redogörelse? 
Länsstyrelsen lämnade 2018-11-15 sin sammanfattande redogörelse. 
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att den kommunövergripande 
översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun i stora delar är aktuell enligt PBL 3 Kap § 
27. Länsstyrelsen ser att det kan finnas ett visst behov av bearbetning när det gäller 
eventuellt tillkommande LIS-områden samt mindre justeringar av planen. 
Länsstyrelsen konstaterar också att viss lagstiftning har förändrats efter 
översiktsplanens antagande men att inga större förändringar har skett i 
grundläggande förutsättningar för kommunen efter översiktsplanens antagande. 
Länsstyrelsen konstaterar vidare att klimatfrågorna, Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling är viktiga nya aspekter att hantera i översiktsplanen 
och upplyser om den överenskommelse som den 16 oktober 2018 träffades mellan 
landshövdingen samt kommunal- och regionråden i länet om hur arbetet med 
Agenda 2030 ska bedrivas framgent. Ytterligare information finns att läsa i 
länsstyrelsens sammanfattande redogörelse som utgör en bilaga till detta dokument. 
Utvalda delar framgår även av avsnittet ”Översyn och revidering av den 
kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen”. 
 
Länsstyrelsen skriver också att riksintresse för värdefulla ämnen och material har 
reviderats. Kommunen har undersökt frågan och det stämmer att riksintresse för 
värdefulla ämnen och material har reviderats men revideringarna rör inte 
Arvidsjaurs kommun varför detta inte påverkar frågan om översiktsplanens 
aktualitet.  
 
Finns nya anspråk och förutsättningar av betydelse för översiktsplanens 
aktualitet? 
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Planeringsförutsättningarna har inte förändrats på ett sådant sätt att det har 
betydelse för översiktsplanens aktualitet.  
 
Finns ny lagstiftning? 
Den 1 augusti 2018 infördes ett krav i PBL om att kommunerna i översiktsplanen 
ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Klimatförändringarna förväntas ge effekter som översvämning, ras, 
skred och erosion. Redan innan lagändringen skulle kommunerna ta hänsyn till 
riskfaktorer i översiktsplanen vid lokalisering av ny bebyggelse. Det fanns också 
även tidigare en skyldighet att beakta konsekvenser av översiktsplanen. Efter 
lagändringen har det blivit tydligare att kommunen ska bedöma och värdera risken 
för skador på den bebyggda miljön på grund av klimatförändringar. Kommunerna 
blir också skyldiga att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minska eller upphöra. 
 
Avsikten med riskbedömningen är inte att bedöma markförhållandena för enskilda 
tomter eller på detaljnivå. Den behöver på en övergripande nivå identifiera områden 
där det finns risk för försämrad säkerhet, och där det därmed kan krävas mer 
detaljerade utredningar. Riskbedömningarna bör i huvudsak kunna genomföras med 
hjälp av existerande geologiska, geotekniska och topografiska underlag som 
havsnivåhöjnings-, översvämnings-, ras- och skredkarteringar som nationella 
myndigheter och länsstyrelser tillhandahåller. 
 
I Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan finns riskbedömningar och 
rekommendationer kring dessa riskbedömningar men det skulle kunna undersökas 
om kommunen ytterligare kan redovisa hur riskerna kan minska eller upphöra.  
 
Är inriktningen aktuell? 
Översikts- och tillväxtplanens inriktning är fortsatt aktuell och förenligt med 
kommunens övergripande mål och vision. Läs mer under avsnittet ”Inledning, 
bakgrund och styrande dokument”. 

 
Användbarhet? 
Översiktsplanen bedöms som användbar för den kommunala verksamheten. 
Samtliga handlingar finns tillgängliga på http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. 
Innehållet i markanvändningskartorna har även lagts in som GIS-skikt i kommunens 
GIS-verktyg Geosecma for ArcGIS för att förenkla för handläggare. 
 
För en mer effektiv implementering har dokumentet ”Riktlinjer för implementering 
av översikts- och tillväxtplanen” tagits fram. För att underlätta implementering har 
samtliga rekommendationer listats och ansvarig förvaltning utpekats. 
 
Kommunens översiktsplanearbete har också uppmärksammats nationellt då 
tjänstepersoner från kommunen har ombetts att föreläsa på tre nationella 
konferenser om kommunens översiktsplan (SKL:s ÖP-konferens 2018 samt 
Teknologiskt instituts konferenser 2016 och 2018) samt att kommunen lyfts fram 
som ett gott exempel av såväl SKL (i skriften Från A till ÖP ) som Boverket (på 
hemsidan, i webbseminarium om kontinuerlig översiktsplanering samt i Boverkets 
nya utbildning ”Ny på jobbet som översiktsplanerare”).  
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Tillämpning? 
Som underlag för kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövningen 
bör kommunen bilda sig en uppfattning om hur översiktsplanen 
har tillämpats. I motiveringen av införandet av aktualitetsprövningen angavs att ett 
naturligt led i den kontinuerliga översiktsplaneringen är att löpande 
följa upp och utvärdera översiktsplanens effekter i olika avseenden. 
I en sådan uppföljning ingår t.ex. att utvärdera översiktsplanens 
värde som styrinstrument för efterföljande detaljplanering och bygglov, 
liksom att följa upp och analysera statliga myndigheters beslut. (prop. 1994/95:230 
s. 66). 

 
Implementeringen av rekommendationerna i översikt- och tillväxtplanen följs 
årligen upp i samband med årsbokslutet (i enlighet med ovan beskrivet dokument). 
Uppföljningen från 2016, 2017 och 2018-års arbete finns som bilaga till detta 
dokument.  

 
Vad beträffar översiktsplanens värde som styrinstrument för efterföljande planering 
och bygglov gör förvaltningen bedömningen att översiktsplanen utgör en välanvänd 
vägledning. Vid detaljplanering analyseras alltid hur planerad markanvändning 
förhåller sig till översiktsplanens riktlinjer och kommunen hade sedan LIS-
områdena togs fram till och med 2018-12-20 beviljat 51 strandskyddsdispenser 
inom de utlagda LIS-områdena som sedan också vunnit laga kraft. Av dessa har 44 
beslut avsett nybyggnationer på nya fastigheter varav 12 sedan också sökt och fått 
bygglov. Inom följande LIS- områden har dispenser lämnats: Avaviken Av2, 
Gullön G2, Malmesliden M1, Östra Kikkejaur ÖK3, ÖK4 och ÖK5, Fjällbonäs F1, 
Suddesjaur S4, Lövviken La1, Järvträsk Jä1, Akkajaur Ak1 och Sandforsdammen 
Sa1. Som bilaga till detta dokument finns en karta som visar områden för beviljade 
dispenser enligt LIS-skälet. 
 
När det gäller frågan om hur statliga myndigheter förhåller sig till kommunens 
översiktsplan i sina beslut kan konstateras att det blir allt mer vanligt att 
kommunernas översiktsplaner används som underlag av statliga myndigheter. De 
utlagda LIS-områdena har fungerat bra som överenskommelse mellan kommunen 
och länsstyrelsen varför de strandskyddsdispenser som beviljats inom kommunens 
utlagda LIS-områden i regel inte har upphävts.  
 
När länsstyrelsen beslutar om nya eller utökade naturreservat inom kommunen 
brukar länsstyrelsen ange att Länsstyrelsen bedömer att ett naturreservat i det 
aktuella området är förenligt med kommunens översiktsplan. Exempelvis vid 
bildandet av naturreservatet Skirvo har kommunen dock avstyrkt bildandet och 
tydligt meddelat att kommunen inte instämmer i länsstyrelsens bedömning av hur 
beslutet förhåller sig till kommunens översiktsplan.  

 
5. Översiktsplanens aktualitet – tillägget avseende vindkraft 

 
Bakgrund 
Våren 2009 påbörjades arbetet med att utreda möjligheterna att etablera vindkraft i 
Arvidsjaurs kommun och upprättande av en vindkraftsutredning vilket resulterade i 
ett tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft.  
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En bedömning som gjordes efter samråd med Svenska Samernas Riksförbund, SSR, 
var att det kan komma att ta upp till 10 – 15 år innan man kan dra slutgiltiga 
erfarenheter från utbyggnaden av vindkraft i renskötselområdet.   
 
Efter genomförd utställning gjorde också kommunen bedömningen att 
Försvarsmaktens och Arvidsjaurs flygplats intressen i princip omöjliggör etablering 
av vindbruk nordost om väg 95 genom kommunen. Placeringen av Arvidsjaurs 
skjutfält och Arvidsjaurs flygplats i kommunens mitt,  blockerar även en utbyggnad 
av vindkraft i större delen av områdena söder om väg 95.  
 
De samlade störningarna för flyget, försvaret, rennäringen, turismen och boende 
ledde till att det slutliga tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft endast 
innehåller ett lämpligt område för vindbruk.   
 
Ett område, nr 34 (Brattberget) utgick ur planen på grund av uteblivet samråd.  
 
I det slutliga förslaget finns endast ett område som utgör "område lämpligt för 
vindbruk" (nr. 18 Fiskträskberget) . Övriga områden utgörs som "olämplig yta för 
vindbruk". Det område som i tillägget bedömdes som lämpligt för vindbruk lades 
sedan in på den kommuntäckande kartan i kommunens översikts- och tillväxtplan.  
 
Finns nya anspråk och förutsättningar? 
När tillägget till översiktsplanen togs fram fanns åtta utpekade områden som 
bedömts vara av riksintresse för vindkraft. Under 2013 yttrade sig kommunen över 
Energimyndighetens förslag till reviderade riksintresseområden för vindbruk i 
Norrbottens län. I förslaget fanns fem av staten utpekade riskintresseområden för 
vindbruk inom Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommun konstaterade då att vissa 
delar av de föreslagna områdena ligger utanför de områden som har prövats i 
kommunens vindbruksplan men är ej lämpliga för vindbruk då de utgör mycket små 
ytor i anslutning till icke lämpliga områden för vindbruk. Kommunen konstaterade 
även att de av Energimyndigheten föreslagna ytorna alla sammanfaller, mer eller 
mindre, med områden som Arvidsjaurs kommun har ansett som icke lämpliga i 
vindbruksplanen. 
 
Kommunen meddelade därför att föreslagna områden av riksintresse för vindkraft 
inte borde utpekas med hänvisning till kommunens antagna tillägg avseende 
vindkraft. Kommunen föreslog samtidigt att det område som i tillägget bedömts 
som lämpligt för vindkraft skulle utpekas som riksintresse för vindbruk. 
 
Energimyndigheten valde dock ändå att peka ut aktuella områden som av 
riksintresse för vindkraft. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns förändrade anspråk i form av nya 
områden av riksintresse för vindkraft. Kommunen gör dock bedömningen att det 
inte föranleder något behov av justering av tillägget avseende vindkraft eftersom 
kommunens ställningstagande i detta tillägg var så pass tydligt.  
 
Sedan tillägget antogs har även andra planeringsförutsättningar tillkommit. 
Eftersom kommunen redan vid antagandet av tillägget ansåg att det fanns för många 
motstående intressen för att kunna lägga ut ytterligare områden som lämpliga för 
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vindkraft anser förvaltningen att förutsättningarna för att lägga ut ytterligare 
områden som lämpliga för vindkraft därmed inte har förbättrats.  
 
Avseende det område som i tillägget ansågs som lämpligt för vindkraft gör 
kommunen bedömningen att inga intressen har tillkommit som innebär att området 
inte längre är lämpligt.  
 
Finns ny lagstiftning? 
Kommunen gör bedömningen att det inte finns någon ny lagstiftning som påverkar 
aktualiteten för tillägget avseende vindkraft.  
 
Är inriktningen aktuell? 
Som tidigare beskrivits under bakgrundsbeskrivningen om tillägget avseende 
vindkraft var kommunens ställningstagande tydligt. Sedan tillägget antogs och vann 
laga kraft har kommunen behandlat ett antal medborgarförslag om att kommunen 
skulle deklareras som en vindkraftsfri kommun. Vid varje tillfälle har 
medborgarförslagen avslagits med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om 
tillägget avseende vindkraft.  
 
Under 2015 begärde länsstyrelsen ett yttrande från kommunen avseende en ansökan 
från företaget Brattberget vindkraft AB som ansökt om att få uppföra 17 
vindkraftverk i anslutning till Brattberget i Arvidsjaurs kommun. Företaget 
meddelade sedan den 4 juni 2015 att bolaget återkallade ansökan. Frågan om 
vindkraft på Brattberget behandlades dock på kommunstyrelsens sammanträde 
2015-06-09, § 168 då kommunstyrelsen beslutade att (med hänvisning till att 
företaget återkallat sin ansökan) avsluta ärendet samt att med anledning av det som 
framkommit av sökandens utredning avstyrka etablering av vindkraft på 
Brattberget.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att kommunens ställningstagande i 
fråga om vindkraft kvarstår.  
 
Vad säger länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 
Länsstyrelsen lämnade 2018-11-15 sin sammanfattande redogörelse. När det gäller 
vindkraft beskriver länsstyrelsen att trycket (inte minst i Norrland) på platser 
lämpliga för vindkraft ökar i och med energiöverenskommelsen 2016 då prognoser 
pekar på ett behov av minst 150 vindkraftstillstånd (á 30 verk) i bra vindlägen.  
 
Användbarhet 
Inga problem har konstaterats avseende användbarheten av tillägget.  
 
Tillämpning 
Sedan tillägget avseende vindkraft har enbart ett ärende om vindkraft behandlats av 
kommunen, dvs. ärendet om vindkraft vid Brattberget som redogjorts för ovan. I 
detta ärende var tillägget enbart delvis användbart med anledning av att området 
under planarbetet hade utgått ur planen på grund av uteblivet samråd. Därav fanns 
inget tydligt ställningstagande i planen om områdets lämplighet. Eftersom 
kommunstyrelsen 2015-06-09, § 168 beslutade att avstyrka etablering av vindkraft 
på Brattberget bedömer förvaltningen att kommunens ställningstagande i frågan är 
tillräckligt tydligt.  
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6. Översyn och revidering av den kommuntäckande översiktsplanen 

 
Eftersom översiktsplanens mål och strategier fortfarande är aktuella behöver inga 
större förändringar ske på grund av aktualitetsprövningen. Mindre revideringar i 
översiktsplanen stämmer också väl med den ambition om en kontinuerlig (rullande) 
översiktsplanering som var grundläggande när översiktsplanen togs fram.  
 

 
Genom detta förfaringssätt kan kommunen också slippa att senare lägga ner ett 
omfattande arbete på en total omarbetning av översiktsplanen. Nedanstående förslag 
till översyn är redovisat utifrån den gällande översiktsplanens olika avsnitt samt 
underlagsdokument. 

 
Omvärldsanalys 
Dokumentet bör ses över och eventuellt införlivas i dokumentet 
”planeringsunderlag”.  
 
Planeringsunderlag 
Planeringsförutsättningarna har inte förändrats på ett sådant sätt att det har 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. Dokumentet är därför i allt väsentligt 
aktuellt men en översyn bör genomföras för att säkerställa att samtlig information är 
uppdaterad. Inga nya riksintressen har dock tillkommit sedan översikts- och 
tillväxtplanen antogs.  
 
Försvarsmakten beslutade 2018-12-17 om redovisning av riksintressen för 
totalförsvarets militära del. För Arvidsjaurs del är den enda förändringen att del av 
Arvidsjaur 1:1 nu utpekas som av riksintresse för Försvarsmakten samt att de 
tidigare influensområdena nu benämns påverkansområden. Översikts- och 
tillväxtplanen bör uppdateras med denna information.  
 
Länsstyrelsen beskriver i sin sammanfattande redogörelse att till planen hörande 
kartor bedöms vara lättöverskådliga även om riksintressen inte redovisas på ett 
överskådligt sätt. Enligt senare samtal med länsstyrelsen anser länsstyrelsen att det 
bör finnas en särskild karta där samtliga riksintressen redovisas i samma karta. 
Planeringsunderlaget bör kompletteras med en sådan karta.  
 



9 
 

Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Om nya LIS-områden läggs ut i förslaget till ny översikts- och tillväxtplan behöver 
dessa områden analyseras och inventeras i enlighet med samma metod som tidigare.  
 
Länsstyrelsen skriver i sin sammanfattande redogörelse att ett problem är att 
utredningar avseende bl.a. växt- och djurliv samt fornlämningar saknas. Utredningar 
avseende växt- och djurliv saknas inte utan framgår av dokumentet 
”Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Det stämmer 
däremot att kommunen inte gjort några utredningar avseende fornlämningar. 
Kommunen gör dock bedömningen att det inte är relevant eller nödvändigt att göra 
sådana utredningar i ett så pass tidigt skede som översiktsplanen utan att detta kan 
ske vid framtida exploateringar. Däremot vore det kanske lämpligt att för respektive 
LIS-område i kartform tydliggöra den samrådszon som gäller 150 meter från en 
fornlämning så att det för exploatörer blir tydligt att Länsstyrelsen kräver samråd vid 
åtgärder inom 150 meter från fornlämningar, oavsett lämningstyp. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och särskilt utlåtande 
Om översiktsplanen ändras behöver en ny miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken gälla. Det innebär en 
del förändringar för miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och 
bygglagen. Syftet med ändringen var att skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt 
regelverk. Miljökonsekvensbeskrivningen ska upprättas enligt de nya 
bestämmelserna. Under processen upprättas även ny samrådsredogörelse och nytt 
särskilt utlåtande.  
 
Inledning, bakgrund och styrande dokument 
Bakgrundsbeskrivningen behöver uppdateras med bland annat uppdaterad statistik 
och en ny befolkningsprognos. En befolkningspyramid kan ytterligare tydliggöra 
utgångsläget för kommunen. De regionala sambanden borde tydliggöras, bland 
annat genom en schematisk karta.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14, § 70 om en ny vision för kommunen – 
”Arvidsjaur 
växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv 
tillväxtkommun”. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för 
perioden 2016-2019: 
• Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
• Långsiktig hållbar utveckling 
• God ekonomisk hushållning 
• Attraktiv arbetsgivare 
 
Kommunens värdegrund är glädje, respekt och professionalitet. 
 
Visionen, målen och värdegrunden har med andra ord inte förändrats sedan förra 
översiktsplanen togs fram och översiktsplanen är därmed aktuell i detta avseende.  
 
Följande var de politiska ingångsvärdena vid föregående översiktsplaneprocess: 
Stärka och utveckla centrum!  
Attraktiva livsmiljöer! 
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Hållbar utveckling! 
Områden för biltestverksamhet! 
LIS-områden! 
Stärka turismen, även sommartid! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att dessa ingångsvärden är 
aktuella än idag. 
 
Följande styrdokument med bäring på översiktsplanering har antagits av 
kommunfullmäktige: 
 
2016-06-20, § 78 – Bostadsförsörjningsprogram  
2016-11-29, § 171 – Avfallsplan 
2018-04-17, § 42 – Lokal miljöpolicy och lokala miljömål 
2018-06-18, § 80 – VA-policy och en VA-plan.   
2018-06-05, § 123 – Handlingsplan för Arvidsjaurs kommuns samiska förvaltning 
2018-02-06, § 17 – Serviceplan för landsbygden samt tillhörande handlingsplan 
2017-06-20, § 107 - Arvidsjaurs digitala agenda 
2017-06-20, §105 – Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun 

 
Riktlinjerna i dessa dokument bör i relevant utsträckning arbetas in i översikts- och 
tillväxtplanen.  
 
Inom kommunen pågår sedan 2015 en utredning om samordning av kommunens 
transporter (Dnr 81/2015). En genomgång av materialet bör göras för att undersöka 
bäringen på översikts- och tillväxtplanen.  
 
Det regionala tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. 
Det säger förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. En central 
utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet är att ta fram och genomföra en 
regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin ska binda samman de olika 
planeringsprocesser som påverkar en hållbar regional utveckling. 
 
Region Norrbotten håller för närvarande på att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin är tänkt att fastställas av 
regionfullmäktige i början av 2019. Den regionala utvecklingsstrategin har en stor 
betydelse för kommunen och utgör en viktig utgångspunkt för översikts- och 
tillväxtplanen. Genom att de lokala utmaningarna sätts i ett regionalt 
utvecklingssammanhang är ambitionen att nå effektivare resursutnyttjande, större 
kunskap om utvecklingsfrågor och en insikt om att också lokal verksamhet har 
betydelse för regional utveckling och tillväxt. När den nya strategin är antagen 
behöver därför analyseras hur kommunen kan utgå från den i sin översikts- och 
tillväxtplan.  
 
En ny Länstransportplan har fastställts för 2018-2029. Planen hanterar större 
prioriterade investeringar samt åtgärder för bland annat kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder samt bidrag för effektiviseringar i kommunala 
vägnätet i länet. Länsstyrelsen i samverkan med Region Norrbotten och Norrbottens 
Kommuner arbetar för närvarande med att ta fram en ny klimat- och energistrategi 
för Norrbottens län. Kommunen bör analysera dokumentens bäring på översikts- 
och tillväxtplanen.  
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En viktig aspekt att hantera En viktig aspekt att hantera i översiktsplanen är 
klimatfrågorna. Intergovernmental panel on climate change (IPCC) kom nyligen 
med en syntesrapport. Mer information finns på 
https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc. 
 
I ett klimatsmart samhälle är det av betydelse att kommunen har en vision och 
målbild av ett samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser och att denna är 
utgångspunkten för översiktsplaneringen.  
 
I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom 
transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Av dessa är det framför allt 
transportsektorns utsläpp som går att påverka genom översiktsplanering. En 
klimatsmart planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till 
arbetsplatser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, 
cykla och åka kollektivt hellre än att ta bilen. 
 
Översikts- och tillväxtplanen bör också kompletteras med en målbild av ett 
samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser samt att det bör analyseras om 
några ytterligare åtgärder krävs i planen med anledning av denna målbild. 
Vägledning i frågan finns på https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/ 
 
En viktig ny aspekt är Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling 
som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De Globala 
målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Regeringen har 
beslutat om en handlingsplan för Agenda 2030. De sex områden som 
handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en 
samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart 
företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation. 
Den 16 oktober 2018 träffades landshövdingen samt kommunal- och regionråden i 
länet för att tillsammans skriva under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet. 
Avsiktsförklaringen innebär bland annat att respektive aktör ska: 
 Främja, direkt eller indirekt, genomförandet inom ramen för sin ordinarie 
verksamhet. 
 Bidra till genomförandet med sin kompetens, kunskap och sina nätverk. 
 Upprätta en årsplan för det gemensamma arbetet. 
 Sprida information om Agenda 2030 i sina egna organisationer och nätverk. 
Hur kommunen ska främja genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen 
för hållbar utveckling behöver tydliggöras i översiktsplanen.  

 
Generellt avseende befintliga rekommendationer och tillhörande texter 
Samtliga rekommendationer och tillhörande texter bör granskas för att säkerställa 
att de fortfarande är aktuella. Detta bör ske utifrån den uppföljning som görs vid 
årsbokslut.  
 
Rekommendationer kring livsmiljöer 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/
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En rekommendation bör läggas in i översiktsplanen om att kommunen bör ha en 
restriktiv inställning till försäljning av mark som är utlagd som allmän platsmark för 
att säkerställa en attraktiv tätort för alla invånare. Tillgången på naturmark nära inpå 
bostadsbebyggelse är även viktig för barn, som naturlig lekyta för dem då de kanske 
inte på ett säkert sätt kan ta sig till ytor längre bort från hemmet på samma sätt som 
äldre. Samma sak gäller naturmark i närheten av skolor. Små ytor av naturmark 
utgör en del av det nätverk av grönstråk och ekosystemtjänster som är viktiga för 
både människors välbefinnande i sig, men även för flora och fauna. Grönområden är 
också bra för att minska buller, rena luft och för att sänka temperaturen sommartid. 
Naturmark verkar också som infiltrationsyta vid skyfall och om dessa allmänt 
tillgängliga naturstråk säljs till privatpersoner och exploateras ökar risken för 
negativ påverkan vid framtida skyfall på intilliggande bostadsbebyggelse. Enligt 
forskningen är 300 meter ett kritiskt avstånd för att man ska använda ett 
grönområde ofta. För svagare grupper kan avståndet vara så kort som 200 meter. 
Detta bör tydliggöras i planen.  
 
Ett särskilt avsnitt om klimatanpassning bör införas i planen. För Arvidsjaurs 
kommuns del är det framförallt skyfallsproblematiken som bör belysas.  
 
Vid arbetet med detaljplanen för Vittjåkk skidanläggning framkom att staten, om 
Försvarsmaktens verksamhet i Arvidsjaur någon gång i framtiden skulle läggas ner, 
avser att bilda ett naturreservat av berört område, Järvliden. I översiktsplanen bör 
tydliggöras att kommunen i ett sådant fall skulle förvänta sig en tidig dialog med 
staten för att säkerställa att Arvidsjaurs möjligheter att utvecklas inte hindras då 
markområden utgör ett lämpligt verksamhetsområde för ex. framtida 
testverksamheter. Däremot räknar självklart kommunen med att Försvarsmaktens 
verksamhet kommer att finnas kvar på orten och att denna fråga egentligen är en 
ickefråga.  
 
I den regionala vattenförsörjningsplanen för Norrbottens län har två områden pekats 
ut som vattenresurser av regional betydelse, Nyborgsheden öster om Arvidsjaur 
samhälle vid Arvidsjaursjön och en isälvsavlagring i Moskosel. I planen beskrivs 
också att de större älvarna i länet, från vilka en ort (och/eller industri) tar vatten en 
bit ner i avrinningsområdet utgör mellankommunala vattenintressen. Exempel på 
detta är Pite älv (från vilken Piteå tar sitt råvatten) vars avrinningsområde sträcker 
sig genom delar av bland annat Arvidsjaurs kommun. På samma sätt är Skellefte älv 
utpekad som en regionalt viktig vattenresurs i Västerbottens län då den bland annat 
fungerar som ytvattentäkt för Skellefteå stad. De regionalt viktiga vattenresurserna 
bör läggas in på markanvändningskartan och rekommendationen om viktiga 
vattenresurser bör uppdateras.  
 
Den 1 augusti 2018 infördes ett krav i PBL om att kommunerna i översiktsplanen 
ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. I Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan finns 
riskbedömningar och rekommendationer kring dessa riskbedömningar men det bör 
undersökas om kommunen ytterligare kan redovisa hur riskerna kan minska eller 
upphöra.  
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Kommunen har under arbetet med implementeringen av översikts- och 
tillväxtplanen genomfört en centrumpromenad och olika trygghetsvandringar. 
Under dialog- och demokratidagen 2018 fördes också en dialog med ungdomar om 
vilka frågor som de ser som viktiga. Sammanställningarna från dessa arrangemang 
utgör också underlag för kommande planarbete.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 tagit fram ett nytt 
kunskapsunderlag avseende kulturmiljövärden inom Arvidsjaurs samhälle som 
kommer att kunna användas som planeringsunderlag inför kommande 
översiktsplanearbete. Tanken är också att bevarandeplanen ska kunna upphävas när 
den nya översikts- och tillväxtplanen är färdig.  

 
Rekommendationer kring innovation och förnyelse 
Vikten av ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat borde tydliggöras i planen. 
Ett bra företagsklimat leder till att fler personer sysselsätts i näringslivet vilket i sin 
tur även leder till skatteintäkter och mer resurser för den kommunala verksamheten.  
 
Det bör i planen tydliggöras att Arméns jägarbataljon och Försvarsmaktens 
vinterenhet i Arvidsjaur utgör en viktig del av Arvidsjaurs samhälle och att 
kommunen ser att orten har goda förutsättningar för en utökning av den militära 
verksamheten i Arvidsjaur. Också den statliga närvaron i form av Kriminalvården, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens kundtjänst utgör en viktig del av den 
lokala arbetsmarknaden.  
 
Kommunfullmäktige ställde sig 2015-06, § 23 bakom en strategi för turistisk 
samverkan längs Skellefteå älvdal mellan Norsjö, Skellefteå, Malå, Sorsele, 
Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. En analys bör göras avseende om några 
rekommendationer från strategin bör lyftas in i översiktsplanen.  
 
Kommunen har sedan 2016 två gånger per år bjudit in samtliga samebyar för 
regelbundna träffar vår och höst för att diskutera gemensamma frågor och för att 
kunna fånga upp samebyarnas behov i ett tidigt skede. Under avsnittet om samiska 
näringar bör läggas in en rekommendation om att så ska ske även fortsättningsvis. 
Tidigare minnesanteckningar bör också gås igenom för att undersöka om något 
föranleder förtydliganden i översikts- och tillväxtplanen. 
 
Rekommendationer för tillgänglighet 
Avsnittet om kollektivtrafik bör utvecklas. I översiktsplanen bör framgå att 
kommunen anser att en nationell ledavgift för skotrar bör införas.  
 
Kommunen har genomfört en utredning avseende rekommenderad väg för farligt 
gods. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07, § 132 utifrån utredningen att 
Storgatan även fortsättningsvis bör utgöra led för farligt gods. Planen bör 
uppdateras utifrån detta.  
 
Inlandsbanan AB har framfört ett önskemål om att kommunen verkar för att 
Inlandsbanan utpekas som ett riksintresse för kommunikationer. Frågan bör 
analyseras under nästa planarbete. 

 
Generella riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära läge  
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Under föregående översiktsplaneprocess enades slutligen Arvidsjaurs kommun och 
länsstyrelsen om 63 LIS-områden inom kommunen.  
 
Kommunen valde också att lägga in generella riktlinjer som komplement för att 
kunna använda LIS som skäl för dispens eller upphävande även i vissa fall då 
områdena inte är utpekade som LIS-områdena i planen. Ett tillvägagångssätt som 
tillämpas i Västerbotten och Västernorrlands län. Länsstyrelsen var dock skeptisk 
till dessa riktlinjer.  

 
Eveline Savik, kommittésekreterare och miljöjurist vid Strandskyddsdelegationen 
framhöll även vid webbseminariet ”Att göra och tillämpa LIS-planer” den 12 
november 2014 att MÖD 2012:39 samt dom i mål M6577-13 visar på att LIS-skälet 
kan tillämpas även om översiktsplanen inte är vägledande i frågan. Eveline Savik 
hänvisar även till regeringens proposition s. 107 i regeringens proposition 
2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden där det framgår att 
tillämpningen av bestämmelsen inte förutsätter att kommunens redovisat LIS-
området i översikts- och tillväxtplanen men att det i ett enskilt ärende kan vara svårt 
att ta fram det underlag som behövs för att visa att lättnaden i strandskyddet får 
tillämpas på den berörda platsen, dvs. att platsen uppfyller kriterierna i 18 e §. 
 
Även Naturvårdsverket anser enligt skrivelse 2017-08-28 (ärendenummer NV-
02386-17) s. 33 att regelverkets utformning i sig inte utgör något hinder mot att 
genom ett mer förenklat förfarande pröva om en sökt åtgärd ligger inom ett område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Texten nedan visar ett utdrag ur 
skrivelsen.  
 
Av förarbetena framgår således att det ”i avsaknad av en redovisning i översiktsplanen” kan hämtas 
ledning från någon form av policydokument för prövning i enskilda fall. Även om det har skett ett 
utpekande av LIS-områden i översiktsplanen kan det dock uppstå situationer då till exempel en 
entreprenör vill etablera en verksamhet inom ett område som inte finns med bland de utpekade 
områdena men där kriterierna i 7 kap. 18 e § ändå skulle kunna vara tillämpliga. Enligt 
Naturvårdsverkets mening är det viktigt att översiktsplaneinstitutet inte kringgås och sådana 
revideringsbehov bör därför i normalfallet genomföras i samband med att översiktsplanen, eller ett 
eventuellt tillägg till planen, aktualiseras. Enligt Naturvårdsverkets mening utgör dock regelverkets 
utformning i sig inget hinder mot att genom ett mer förenklat förfarande pröva om en sökt åtgärd 
ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Av praxis framgår dock att det 
ställs höga krav på utredningen i sådana fall (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom 2016- 
12-22 i mål nr M 4270-16).  
 
Strandskyddsdelegationen hänvisar i sin utredning till att det i vissa län finns rutiner för hur enstaka 
nytillkomna områden kan hanteras både om kommunen har en antagen LIS-plan och om kommunen 
ännu inte har det. Detta har uppfattats som en lättnad i hanteringen av LIS-verktyget (SOU 
2015:108 s. 180). Bland de regionala vägledningar som vissa länsstyrelser har tagit fram för 
tillämpningen av LIS-reglerna finns ett exempel på en sådan förenklad process. Naturvårdsverket 
anser att det kan finnas behov av en fortsatt dialog mellan kommuner och länsstyrelser vad gäller 
möjliga metoder för att åstadkomma ett sådant utförligt och väl förankrat underlag som bör krävas 
för att tillämpa de lättnader i strandskyddslagstiftningen som LISreglerna erbjuder. Det är dock 
viktigt att sådana metoder inte utvecklas på ett alltför olikartat sätt i olika delar av landet. Risken för 
att LIS-reglerna tillämpas på ett sätt som kan leda till att strandskyddets syften äventyras på sikt 
måste också särskilt beaktas. 
 
I ett mail till en konsult som Arvidsjaurs kommun fick ta del av under 2018 har 
Länsstyrelsen i Norrbottens län i ett mail beskrivit att de ser att tillägg till LIS-
planen kan göras för enstaka områden som är särskilt bråttom med att hantera. 

tel:200809
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Dessa läggs sedan in i LIS-planen när denna revideras. Om kommunen önskar att 
peka ut flera nya LIS-områden behöver dessa följa en ordinarie ÖP-process där 
dessa ställs ut tillsammans med LIS-planen. Kriterier för utpekandet av LIS-
områden samt krav på innehåll i utredningen av enskilda områden är de samma som 
för områden i LIS-planen. Vid utpekande av LIS-områden för bostadsbyggande ska 
det finnas med en utredning som visar hur området som utses långsiktigt kan bidra 
till att bibehålla kommersiell och offentlig service och hur detta förhåller sig till 
LIS-planens övriga områden, dess intentioner och överordnade principer för 
kommunens landsbygdsutveckling i stort. För tillägg av LIS-områden utanför 
översiktsplanen där ändamålet är bostadsbyggande krävs detaljplan och att det ska 
leda till ett betydande tillskott av efterfrågade bostäder. Undantaget att frångå 
översiktsplanen av LIS för bostäder bör endast tillämpas i synnerliga undantagsfall. 
Enstaka bostäder anses enligt länsstyrelsen inte vara tillräckligt skäl för utpekande 
av LIS.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen även fortsättningsvis bedömningen att det är 
möjligt att använda sig av LIS-skälet även om området inte är utpekat i översikts- 
och tillväxtplanen. Ställningstagandena i avsnittet ”generella riktlinjer för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge” bedöms därför som fortsatt aktuellt. 
Däremot bör även länsstyrelsens förhållningssätt i frågan framgå av planen för en 
ökad tydlighet gentemot läsaren. Dialog bör under planarbetet föras med 
länsstyrelsen i frågan.   
 
Föreslagna LIS-områden 
Sedan översikts- och tillväxtplanen antogs har ett antal nya förslag till LIS-områden 
inkommit till kommunen. Dessa förslag bör analyseras för att kunna ta ställning till 
om även dessa områden kan läggas ut som LIS-områden. Detta gäller även ett 
område vid Gullön som kom in som förslag under utställningen av översikts- och 
tillväxtplanen 2015 men som inte bedömdes vara möjligt att tillföras i planen då det 
inkom så sent under processen.  
 
Vissa av LIS-områdena i planen är enbart utlagda för verksamheter. En analys bör 
göras för att undersöka om vissa av dessa även kan vara lämpliga för bostäder.  
 
LIS-område nr 15 för verksamheter vid tjärnhedenområdet bör tas bort från planen 
då vattendraget vid en närmare analys inte omfattas av strandskydd. Detsamma 
gäller LIS-område nr 5 för verksamheter vid Piteälven då det ligger mer än 100 
meter från stranden.  
 
LIS-området Av2 vid Avaviken bör, med anledning av förvaltningens samråd med 
Västra Kikkejaure sameby vid genomförandet av översikts- och tillväxtplanen, 
minskas ner något. 
 
Arvidsjaurs kommun har vid ett tillfälle, med länsstyrelsens godkännande, hänvisat 
till skälet landsbygdsutveckling i strandnära läge för att genom en detaljplan 
möjliggöra exploatering vid vattnet att området utan att området har varit utlagt i 
översikts- och tillväxtplanen. Detta gäller detaljplanen för Abraure camping. 
Området bör därmed, enligt samtal med länsstyrelsen, vid en revidering läggas in 
som LIS-område. 
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Riksintressen och miljökvalitetsnormer 
Avsnittet är i allt väsentligt aktuellt.  
 
I planen skulle kunna tydliggöras hur kommunen förhåller sig till Försvarsmaktens 
influensområden och huruvida kommunen anser att störningskänslig bebyggelse 
kan tillåtas inom dessa.  
 
Länsstyrelsen beskriver i sin sammanfattande redogörelse att till planen hörande 
kartor bedöms vara lättöverskådliga även om riksintressen inte redovisas på ett 
överskådligt sätt. Enligt senare samtal med länsstyrelsen anser länsstyrelsen att det 
bör finnas en särskild karta där samtliga riksintressen redovisas i samma karta. 
Avsnittet bör kompletteras med en sådan karta.   
 
Markanvändningskartorna 
Det bör ses över om vandringsleder, hundspannsleder och skoterleder bör framgå på 
markanvändningskartorna.  
 
För Arvidsjaurs samhälle bör ses över om utlagda områden för nya bostäder, 
verksamheter etc. är tillräckliga. 
 
Implementering 
Av översikts- och tillväxtplanen framgår att uppföljningen av rekommendationerna 
ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet. För att underlätta implementeringen 
antog kommunfullmäktige 2017-02-28, § 18 dokumentet ”Riktlinjer för 
implementering av översikts- och tillväxtplanen”. De inledande delarna av detta 
dokument bör inarbetas i framtida översikts- och tillväxtplan.  
Det bör även framgå att samtliga uppföljningar i samband med årsbokslutet 
kommer att redovisas på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/oversiktsplan 
 
I översiktsplanearbetet bör utredas huruvida mål avseende planberedskap bör 
införas. Exempelvis antal planlagda villatomter, antal kvadratmeter industrimark till 
salu osv.  
 

7. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att översikts- och tillväxtplanen samt tillägget 
avseende vindkraft bedöms vara aktuella och kunna tjäna som vägledning för 
kommande beslut. Emellertid bedömer kommunen att den kommuntäckande 
översikts- och tillväxtplanen med anledning av kommunens ambition om en 
rullande översiktsplanering bör revideras för att på bästa sätt styra kommunens 
utveckling på längre sikt och för en bibehållen aktualitet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta:  

- att godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen samt att bedöma 
översiktsplanen med dess tillägg som aktuella.  

- att den kommuntäckande översikts- och tillväxtplanen med anledning av 
kommunens ambition om en rullande översiktsplanering ska revideras för att 
på bästa sätt styra kommunens utveckling på längre sikt och för en 
bibehållen aktualitet. 

 

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
- att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 

översiktsplanearbetet. 
- att godkänna förslag till projektplan för framtagande av ny 

kommuntäckande översikts- och tillväxtplan 
 

Bilagor 
Uppföljningen av rekommendationerna i översikts- och tillväxtplanen från 2016, 
2017 och 2018 
 
Karta över områden för beviljade dispenser enligt LIS-skälet 
 
Länsstyrelsens bedömning av Arvidsjaurs kommuns gällande översiktsplan med en 
redogörelse av regionala planeringsunderlag som bilaga (dvs. länsstyrelsen 
sammanfattande redogörelse enligt lagstiftningen) 
 
Exp. 
När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till 
länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och 
regionala samverkansorgan. 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-01-11 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Britta Lundgren 

 
 
 
 

Direktval 
0960-15565  
 
 

 
 

Projektplan för översiktsplanearbetet 
 
Inriktning för det kommande arbetet 
Målet med översiktsplanen är att skapa en inriktning och brett förankrad 
överenskommelse för en hållbar långsiktig planering och utveckling. 
 
En utgångspunkt för arbetet bör vara kommunens vision och mål (2015-04-14, § 70):  
 
”Arvidsjaur växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”en attraktiv 
tillväxtkommun”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för 
perioden 2016-2019: 
• Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
• Långsiktig hållbar utveckling 
• God ekonomisk hushållning 
• Attraktiv arbetsgivare 

 
Följande var de politiska ingångsvärdena vid föregående översiktsplaneprocess: 
Stärka och utveckla centrum!  
Attraktiva livsmiljöer! 
Hållbar utveckling! 
Områden för biltestverksamhet! 
LIS-områden! 
Stärka turismen, även sommartid! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att dessa ingångsvärden är 
aktuella än idag. 
 
För ett effektivt rullande översiktsplanearbete ser förvaltningen det som centralt med 
en tydligt inriktning från politiken om vilka frågor som behöver ses över och att 
övrigt får ligga kvar om det inte är inaktuellt eller om annat uppkommer under 
processens gång. I dokumentet ”Aktualitetsprövning av kommunens översikts- och 
tillväxtplan” finns under avsnittet ”6. Översyn och revidering av den 
kommuntäckande översiktsplanen” beskrivet vilka förändringsbehov förvaltningen 
ser avseende översikts- och tillväxtplanen. Förvaltningen föreslår att dessa får utgöra 
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utgångspunkten för översiktsplanearbetet. Utöver detta föreslår förvaltningen en bred 
dialog med externa parter.  
 
Översiktsplanering handlar i mångt och mycket om att väga olika intressen mot 
varandra och att sedan kunna förklara kommunens ställningstagande. Dialog med 
externa parter är centralt då dialogen utgör ett underlag för att kunna göra bra 
avvägningar i arbetet.  
 

 
Ovan framgår en schematisk bild över hur en rullande översiktsplanering, eller en så 
kallad kontinuerlig översiktsplanering, är tänkt att gå till. När planen antagits 
påbörjas implementeringen av planen och nya underlag tas fram. Varje mandatperiod 
görs en aktualitetsprövning där nya behov konstateras och en eventuell ny 
översiktsplaneprocess startar. På detta sätt hålls planen levande och blir ett effektivt 
styrdokument för samhällsutvecklingen. 
 
Styrning av projektet 
 
KF 
Beslutar om att anta en ny översiktsplan 
 
KS 
Beslutar om projektplan 
Beslutar om samråd och utställning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordförande och vice ordförande 
för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Utgör politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet 
 
Organisation och bemanning 
Arbetsgruppen (översiktsplanegruppen) för framtagande av översiktsplanen föreslås 
bestå av nedanstående kompetenser:  
 
Översiktsplanegruppen 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Planingenjör 
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Planarkitekt 
GIS-ingenjör 
Bygglovsinspektör 
Näringslivschef 
Ordförande för miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden 
 
Kommunledningsgruppen utgör referensgrupp för att säkerställa förankringen i 
kommunorganisationen. För att även involvera de kommunala bolagens VD:ar i 
arbetet bjuds dessa in till kommunledningsgruppen på de möten då översikts- och 
tillväxtplanen diskuteras. 
 
Övriga tjänstemän inom kommunorganisationen förutsätts kunna bidra med underlag 
i den mån det finns ett behov av detta under processen. Framförallt för att kunna 
uppdatera texter och rekommendationer som rör en viss förvaltning.  
 
Tjänstemän med ett särskilt ansvar under processen: 
 
Planingenjör utgör projektledare ansvarar för att projektplanen inklusive tidplan 
följs, kallar till och leder översiktsplanegruppen samt rapporterar till den politiska 
styrgruppen.  
 
GIS-ingenjör ansvarar för dokumentet ”planeringsunderlag” samt för att genomföra 
GIS-analyser av ex. föreslagna LIS-områden. Digitala geografiska analyser är 
centrala för samhällsplaneringen.  
 
Planarkitekt kvalitetsgranskar dokumenten, upprättar miljökonsekvensbeskrivning 
samt ansvarar för layout.  
 
Konsultstöd avses nyttjas för att göra natur- och friluftslivsinventeringar som 
underlag för ev. nya föreslagna LIS-områden. Eventuellt kan konsultstöd även 
komma att användas för att granska översiktsplanen samt miljökonsekvens-
beskrivningen.  
 
”Stora öron för externa aktörer tidigt i processen” 
För att på bästa möjliga sätt få in externa inspel i översiktsplaneprocessen samt för en 
kvalitativ slutprodukt är det viktigt att i ett tidigt skede få in synpunkter från externa 
aktörer. Med anledning av länsstyrelsens roll under planprocessen bör länsstyrelsen 
kontaktas i ett mycket tidigt skede.  
 
Tidigt samråd planeras därför på nedanstående arenor: 
 
Landsbygdsrådet som näringslivskontoret hanterar 
Destinationsrådet som näringslivskontoret hanterar 
 
Följande aktörer planeras också bjudas in till tidig dialog om översiktsplanen:  
Länsstyrelsen 
Regionen och angränsande kommuner 
Ungdomar 
Stora markägare 
Företagarorganisationen 
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Byaföreningarna i Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk 
Biltestföretagen 
SPGA 
Handeln 
Föreningslivet  
Samebyar 
Pensionärsorganisationer 
Bostadsbolagen 
Bankerna 
 
En annons föreslås också sättas ut i Pitetidningen, Norran, annonsXet och på webben 
för att informera allmänheten om möjligheten att inkomma med synpunkter inför 
arbetet samt om möjligheten för organisationer och föreningar att bjuda in oss till 
möten för att diskutera planen.  
 
Minst 2 tjänstemän från samhällsbyggnadsförvalningen bör delta på varje möte. På 
mötena med företagare och byaföreningar bör även tjänstemän från 
näringslivskontoret delta. På mötena med föreningslivet bör tjänstemän från kultur- 
och fritid delta. Politikerna i den politiska styrgruppen bör också bjudas in så att de 
kan delta på de möten som de önskar. 
 
Möjlighet att lämna synpunkter inför arbetet med översiktsplanen bör erbjudas via ett 
formulär på hemsidan, e-post och vanlig post.  
 
Kommunikation 
För att göra det enklare för utomstående att följa kommunens översiksplaneprocess 
kommer kommunen möjliggöra för intresserade att lämna sin e-postadress. De som 
önskar lämna sin mailadress får sedan ett meddelande om samråd, utställning och 
antagande.  
 
För att nå ut med information om arbetet kommer sidan 
www.arvidsjaur.se/oversiktsplan att nyttjas samt att inlägg med information om 
processen kommer att publiceras på kommunens Facebook sida och hemsida.  
 
Minnesanteckningar kommer också att skickas ut till de som så önskar vid de tidiga 
samrådsmötena för att det ska vara tydligt att den tidiga dialogen är ett viktigt 
underlag för processen.  
 
Under det formella samrådsskedet och utställningsskedet föreslås en särskild 
inbjudan om att inkomma med synpunkter på planförslaget skickas ut enligt samma 
sändlista som vid samrådet och utställningen om föregående översikt- och 
tillväxtplan (bifogas) med undantag för de remissinstanser som inte längre finns 
aktiva i Arvidsjaur såsom Sverigedemokraterna, Arvidsjaur skoterklubb och 
Föreningen Arvidsjaurs byar. Följande bör läggas till på sändlistan; Arvidsjaurs 
skoterledsförening, Fortifikationsverket (som meddelat att de önskar få 
översiktsplaner för samråd) samt de stora markägarna Sveaskog och Arvidsjaurs 
allmänning.  
 

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan
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I all kommunikation om översiktsplanearbetet är det centralt att försöka identifiera 
vilka frågor som kommer att intressera mottagarna och tydliggöra dessa i 
kommunikationen.  
 
Budget 
Arbetet föreslås utföras med befintlig personal samt med konsultstöd vid behov. 
Arbetet bedöms kunna finansieras inom befintlig driftsbudget.  
 
Tidplan 
Nedan följer ett förslag till tidplan. Förvaltningen vill betona att detta är en mycket 
ambitiös tidplan men tidplanen visar ändå förvaltningens ambition för arbetet. 
Tidsplanen kan förskjutas på grund av ytterligare utrednings- eller diskussionsbehov 
samt påverkas av resursbrist hos den ordinarie personalen samt hos eventuellt 
anlitade konsulter. Om tidsplanen inte bedöms kunna hållas kommer styrgruppen att 
meddelas om förseningen.  
 
Februari 2019  
Aktualitetsprövning i KF 
Uppdrag att påbörja översiktsplanearbetet samt beslut om projektplan i KS 
 
Våren 2019 
Tidig dialog med länsstyrelsen (dvs. efter att politiskt beslut har fattats om 
inriktningen) 
Tidig dialog med övriga aktörer  
Framtagande av samrådshandlingar och avstämningar i översiktsplanegruppen 
 
Maj 2019 
Tidigt samråd med samebyarna innan politisk behandling 
 
Sommaren 2019 
Fortsatt arbete med samrådshandlingarna 
 
September 2019 
Avstämning om planförslaget i översiktsplanegruppen, kommunledningsgruppen och 
styrgruppen 
Fortsatt framtagande av samrådshandlingar 
 
Oktober 2019 
Färdigt förslag till samrådshandlingar till ksau, ks 
 
November 2019 
Ks beslutar om samråd 
Pressmeddelande om samrådet i förhoppningen att tidningarna ska skriva om planen 
 
December 2019 – Januari 2020 
Samråd 
 
Våren 2020 
Framtagande av utställningshandlingar 
Avstämning i kommunledningsgruppen 
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Maj 2020 
Ks beslutar om utställning 
 
Juni-Augusti 2020 
Utställning 
 
September 2020 
Framtagande av antagandehandlingar 
 
Oktober - November 2020 
Den nya översiktsplanen antas av fullmäktige 
 
Bilaga  
Sändlista under föregående översiktsplaneprocess för utskick under det formella 
samrådet och utställningen av planen 
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Redogörelse för regionala planeringsunderlag
Nedan följer en redogörelse för allmänna intressen samt regionala och nationella mål 
vilka utgör planeringsunderlag för översiktsplanering i hela länet. Det mesta av 
innehållet gäller samtliga länets kommuner. För övrigt planeringsunderlag hänvisas till 
den planeringskatalog som länsstyrelserna upprättat. Syftet med planeringskatalogen är 
att allt planeringsunderlag ska finnas samlat på ett ställe och uppdaterat. https://ext-
geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen
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1. En ny plan- och bygglag
Den nya plan och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2 maj 2011 och har under åren 
genomgått flera ändringar. Nya förutsättningar för översiktsplanen är:

 Miljö- och klimataspekter ska beaktas (2:3)
 Främja mellankommunala och regionala förhållanden (2:3)
 En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens (2:3)
 Kommunens ansvar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (3:5)
 ÖP:s strategiska funktion stärks

o ”… inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön” 
(3:2)

o ”…ta hänsyn till … relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för hållbar utveckling” (3:5)

o ”… hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (3:2 
och 3:5)

 Samrådskretsen utökas med regionala organ och kommunens medlemmar (3:9)

 Möjligt med granskning (minst 6 v) i stället för utställning vid fördjupning av 
ÖP (3:24-26)

 Länsstyrelsen ska en gång per mandatperiod redovisa sina synpunkter avseende 
statliga och mellankommunala intressen (3:28)

Nytt är också att miljö- och klimataspekter och de allmänna intressena avfallshantering 
och elektronisk kommunikation ska beaktas i kommunens planeringsarbete.

Till detta kan fogas att kapitel 6 i miljöbalken ersatts med ett helt nytt kapitel (1 januari 
2018), vilket anger förutsättningarna för miljöbedömningar av planer (exempelvis 
översikts- och detaljplaner) och program samt verksamheter och åtgärder.

Allt om PBL finns i Boverkets vägledning PBL Kunskapsbanken:  
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Boverket har 2011 inom ramen för regeringsuppdrag "Vision för Sverige 2025” gjort en 
utförlig sammanställning av de nationella mål, planer och program som statsmakterna 
har lagt fast inom olika politikområden och som bör beaktas i kommunernas, 
länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet.
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-
mal-planer.pdf

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-
planering/

2. En förändrad strandskyddslagstiftning

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och översiktsplanen
Ändringar i strandskyddslagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2009 och 1 feb 2010. Av 
översiktsplanen ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, så kallade LIS-områden, som är lämpliga för landsbygdsutveckling och som är av 
sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften tillgodoses 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-planering/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-planering/
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långsiktigt. Redovisningen bör göras efter en samlad bedömning av vilka områden som 
bedöms vara lämpliga för att främja en utveckling av landsbygden, det vill säga bidra 
till serviceunderlaget och/eller långsiktigt positiva sysselsättningseffekter av att 
strandskyddat område tas i anspråk. Föreslagna områden behöver också förhållas till 
långsiktig hållbar utveckling bland annat avseende kommunal service och 
kommunikationer. 

Det är viktigt att påminna om att strandskydd fortsatt gäller inom LIS-områdena, och att 
det långsiktiga skyddet för stränderna ska upprätthållas. I planeringen av strandnära 
bebyggelse och anläggningar är det även nödvändigt att beakta känslighet för 
översvämning, erosion, ras och skred.

Kommunen ska, tillsammans med berörda grannkommuner, vid en översiktsplanering 
särskilt bedöma vilken betydelse som en tillämpning av reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ha vid kust- eller kustskärgårdsområden. 
Bestämmelsen i 7 kap 18 e § 3 punkten MB innebär att kommunen, vid länets kust- eller 
kustskärgårdsområden, ska ha en mer restriktiv syn vid utpekande av LIS-områden.

Utvidgat strandskydd
Den 12 december 2014 upphörde de gamla besluten om utvidgat strandskydd att gälla. 
Från tidigare 420 områden med utvidgat strandskydd har Länsstyrelsen nu beslutat om 
140 områden i 11 kommuner som får utvidgat strandskydd på maximalt 300 meter. 
Under hela processen har Länsstyrelsen haft samråd med kommuner och enskilda 
personer och i många fall har man på grund av detta kunnat justera förslagen så att de 
blir mer ändamålsenliga. 

Information om utvidgat strandskydd finns här: 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/andringar-i-
natur/strandskyddsdispens.html#0

Underlag (utöver lagtexter)
Strandskyddsproposition 2008/09:119
Miljöbalksproposition 1997/98:45
Strandskydd – en vägledning for planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 
Naturvårdsverket och Boverket. http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-0175-9
Mer information om strandskyddet och LIS finns på www.lansstyrelsen.se/norrbotten

3. Riksintressen och Natura 2000
Det ska enligt 3 kap. 5 § PBL framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att 
tillgodose de riksintressen som finns inom kommunen. Det mesta av riksintressanta 
områden finns att ladda ned i GIS-format från länsstyrelsens webbplats för geodata 
www.gis.lst.se. Övrig information om riksintressen se nedan under respektive rubrik.

Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken
Enligt förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (SFS 
1998:896) är det ett antal centrala förvaltningsmyndigheter som i samråd med Boverket 
och Länsstyrelsen har ansvaret att bedöma vilka mark- eller vattenområden som ska 
betraktas som riksintresse. Kommunerna ska sedan i sina översiktsplaner redovisa 
aktuella riksintressen, samt visa hur dessa ska tillgodoses. 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html#0
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-0175-9
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten
http://www.gis.lst.se/
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Rennäring (3 kap 5 § MB)
Jordbruksverket har 2005-12-15 fattat beslut om riksintresset för rennäringen.
Sametingets nedladdningsbara kartor visar rennäringens markanvändning. Viktiga 
områden som kan ha status som riksintressen är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga 
samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar 
samt renhagar. http://www.sametinget.se/8382

"mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen... ...skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden 
som är av riksintresse för rennäringen ... skall skyddas mot åtgärder..."

Kulturmiljövård (3 kap 6 § MB)
Riksantikvarieämbetet har utarbetat förtydligade värdetexter. 
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.ht
ml

Riksintressepreciseringar finns i dagsläget för Malmberget, Kiruna stad, Öjebyn och 
Kvikkjokk. Dessa är tillgängliga via Länsstyrelsen. 

Översyn av samtliga riksintresseområden i Luleå och Kalix kommuner är för 
närvarande på gång.

Naturvård och friluftsliv (3 kap 6 § MB)
Naturvårdsverket gav i december 2005 ut en handbok med allmänna råd för 
tillämpningen av miljöbalkens tredje kapitel, 6 §, andra stycket. 
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/91-
620-0140-X/

En översyn av riksintresseområdena för friluftsliv har genomförts av Länsstyrelsen och 
underlaget ligger hos Naturvårdsverket för beslut.

Värdefulla ämnen eller material (3 kap 7 § MB)
I 3 kap. 7 § miljöbalken finns regler till skydd för utvinningen av värdefulla ämnen och 
material, genom dels en hushållningsbestämmelse (första stycket) och dels en 
bestämmelse om riksintressen för utvinning (andra stycket).
http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/riksintressen-i-
planeringen/ 

Anläggningar för vattenförsörjning (3 kap 8 § MB)
Havs- och vattenmyndigheten har utifrån från Länsstyrelsens underlag pekat ut 
Gäddviks vattenverk att vara av riksintresse. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-
dricksvattenanlaggningar/riksintressen/gaddviks-vattenverk.html

Länsstyrelsens förslag till Havs- och vattenmyndigheten utgjordes av Gäddviks 
vattenvårdsområde i Luleå kommun, Kusåns vattenvårdsområde i Bodens kommun 
samt Svensbyfjärdens vattentäkt i Piteå kommun.

http://www.sametinget.se/8382
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.html
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.html
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/91-620-0140-X/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/91-620-0140-X/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/riksintressen-i-planeringen/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/riksintressen-i-planeringen/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar/riksintressen/gaddviks-vattenverk.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar/riksintressen/gaddviks-vattenverk.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar/riksintressen/gaddviks-vattenverk.html
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Kommunikationer (3 kap 8 § MB)
De tidigare fyra trafikverken, numera Trafikverket, har under hösten 2009 och våren 
2010 arbetat med en trafikslagsövergripande översyn av riksintressen. I juli 2010 
beslutade Trafikverket om riksintressen för trafikslagens anläggningar. Det beslutet har 
nu reviderats och ett nytt beslut om riksintressen för trafikslagens anläggningar har 
tagits 17 november 2010. Det innebär att tidigare utpekanden av riksintressen som har 
gjorts av Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen inte längre gäller. 
Beslut med tillhörande PM, tabeller över anläggningar av riksintresse och 
remissammanställningar finns via länken till höger på trafikverkets hemsida. 
Kartmaterial som visar riksintressena för trafikslagens anläggningar finns att ladda ned 
som shape-filer via länk nedan. 
http://www.trafikverket.se/riksintressen

Anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 kap 8 § MB)
Energimyndigheten har i december 2013 beslutat om nya uppdaterade 
riksintresseområden för vindbruk.
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-
energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/ 
Dessa finns att ladda ner i shape-format:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-
energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/kartmaterial/

På http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-
tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/ finns även en uppdaterad 
vindkartering gjord av Uppsala universitet att ladda ner i shape-format. Upplösningen är 
fyra gånger högre än föregående vindkartering.
Energimyndigheten har under 2015 sammanställt goda exempel på hur transport-och 
bebyggelseplanering samt förnybar energi kan integreras i den fysiska planeringen. 
Materialet är tänkt att fungera som stöd i det kommunala översikts-och detaljplanearbetet 
och finns här: https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fysisk-planering/

Totalförsvar (3 kap 9 § MB)
Riksintressen för totalförsvarets militära del 
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av 
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av riksintressena.
Försvarsmakten anhåller om att följande text infogas i översiktsplanen innan den antas.
”Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan 
i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i 
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av riksintresset. 

http://www.trafikverket.se/riksintressen
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/kartmaterial/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/kartmaterial/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fysisk-planering/
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I vissa av länets kommuner finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 
Riksintresset kan framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som 
master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana 
plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 
m utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att 
alla ärenden avseende högre objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 
Informationen används också som förberedelse för införandet av höga objekt i landets 
flyghinderdatabas.”

Kommunen måste i sin översiktsplan även ta hänsyn till totalförsvarets civila del. Enligt 
regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar 
återupptas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utpekandet 
av riksintressen för totalförsvarets civila del. Totalförsvarets civila del har inte varit ett 
område som uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har därför ett pågående arbete som 
innehåller en analys av det framtida behovet att bevaka frågan. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap bedömer att hela processen bidrar till att totalförsvarets civila 
delar uppmärksammas i den fysiska planeringen och andra beslut som rör mark- och 
vattenanvändning. Oaktat om det identifieras några anläggningar som bedöms vara av 
riksintresse för det civila försvaret bör en genomgripande analys skapa ett bättre underlag 
för att kunna bevaka intresset i beslut om mark- och vattenområden för berörda 
myndigheter.

De äldre 12:4 PBL 1987:10 (ÄPBL)-förordnandena avseende Försvarsmaktens intressen 
gäller fortfarande, även om alla områden inte längre utgör riksintresse för 
försvarsmakten. Därutöver finns nya områden av riksintresse för försvarsmakten, där 
ännu inte beslut om förordnanden enligt 11:12 PBL 2010:900 (motsvarande 12:4 
ÄPBL) har fattats. Länsstyrelsen kommer att se över detta i närtid.

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken(MB) utgörs av geografiska områden som 
definieras i lagtexten. Enligt 4 kap. 8 § MB klassas även alla områden som ingår i EU:s 
nätverk Natura 2000 som riksintressen. 
Dessa områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 
sin helhet av riksintresse. I Norrbottens län återfinns nedanstående områden enligt 4 
kap. miljöbalken (MB):
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden 
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte 
heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller 
material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).
2 § Inom följande områden skall turismen och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Pages/default.aspx
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Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot 
Finland.
Fjällvärden från Tandstrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de 
fjällområden som anges i 5 §.
5 § Inom fjällområdena Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och Pessinki får 
bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, 
den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet.                                 
karaktär påverkas. (obrutet fjäll)
6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får 
inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med 
tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande vattenområden med 
tillhörande biflölden: 
- Åbyälven
- I Luleälven - Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla
  Luleälven uppströms Skalka och Tjakjajaure samt Pärlälven.
- Råneälven
8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har 
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket eller 1 eller 2 och som omfattar 
verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap 28a § får komma till stånd 
endast om sådant tillstånd har lämnats. (Lag 2001:437) (Natura 2000)

4. Den statliga fysiska havsplanen
För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det 
finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid 
planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska 
omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt 
territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) om 
Sveriges sjöterritorium. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga 
om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet 
med planen.

Norrbottens kustkommuners territorium överlappar den statliga havsplanens område till 
viss del. Havsplanens samrådsskede är avslutat och en granskningsskede ska påbörjas i 
mars 2019. 
Samrådshandlingen finns här: 
https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2ea6e/152110643870
6/samradshandling-forslag-till-havsplan-bottniska-viken.pdf
Mer om granskningen finns att läsa här:
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/delta-och-
paverka/dialog-i-tre-steg-pa-vag-mot-havsplaner/granskning-av-havsplaner.html

Länsstyrelsen vill, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, lyfta fram vikten av 
att kommunen i den kommande översiktsplaneringen tar med hela territorialhavet i sin 
översiktsplanering. Det är även ett krav i Plan- och bygglagen att hela kommunens 
territorium ska omfattas av översiktsplanen. Aktuellt om havsplaneringen finns här:

https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2ea6e/1521106438706/samradshandling-forslag-till-havsplan-bottniska-viken.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2ea6e/1521106438706/samradshandling-forslag-till-havsplan-bottniska-viken.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/delta-och-paverka/dialog-i-tre-steg-pa-vag-mot-havsplaner/granskning-av-havsplaner.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/delta-och-paverka/dialog-i-tre-steg-pa-vag-mot-havsplaner/granskning-av-havsplaner.html
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https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-
bygg---pbl/havsplanering.html

Länsstyrelserna kring Bottniska viken (Bottenviken och Bottenhavet) har tagit fram en 
nulägesbeskrivning med syfte att utgöra underlag för områdets kustkommuner i den 
fysiska planeringen, från kustzonen till och med svensk ekonomisk zon. Rapporten ska 
ses som ett kunskapsunderlag och ger en bild över Bottniska vikens ekosystem och 
tillstånd, hur havet används idag samt vilken planerad användning det finns.
Rapporten finns att hämta här: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271f10/1526634162611/
Havsplanering_Nul%C3%A4ge%20f%C3%B6r%20Bottniska%20viken%202015%20v
ersion2.pdf

För all information, se Havsplaneringsportalen på Havs- och vattenmyndighetens 
webbplats:
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html

5. Miljökvalitetsnormer
Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5§ PBL framgå hur kommunen avser följa gällande 
miljökvalitetsnormer. För uppgift om gränsvärden se Naturvårdsverket:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/

Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument som tillsammans med andra instrument 
kan bidra till att normerna kan klaras. Normerna kan beskrivas i översiktsplanen genom 
att exempelvis:

 Tydligt redovisa med text och kartor de mark- och vattenområden som har höga 
halter av kvävedioxid, partiklar, dålig vattenkvalitet etc.

 Peka ut områden där det finns risk att normer inte uppnås.
 Ange kommunens mäl, rekommendationer och strategier för hur de utpekade 

områdena ska hanteras i efterföljande planer.
 Analysera konsekvenserna av de föreslagna strategierna.

För alla miljökvalitetsnormer har det fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt hör, 
vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan 
ett åtgärdsprogram behöva upprättas. Om en detaljplan kan antas medföra att en 
miljökvalitetsnorm överskrids kan det vara grund tör att länsstyrelsen prövar planen 
inför ett eventuellt upphävande.
Det är viktigt att i översiktsplanen redovisa hur situationen ser ut avseende 
miljökvalitetsnormer, detta för att vägleda den fortsatta detaljplaneringen.

Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvalitetsförordningen trädde i kraft den 1 juli 2010. Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla gemensamma krav inom EU.
De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly men även för 
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren.
Normerna för luft finns närmare beskrivna på Naturvårdsverkets webbplats: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-
klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygg---pbl/havsplanering.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygg---pbl/havsplanering.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271f10/1526634162611/Havsplanering_Nul%C3%A4ge%20f%C3%B6r%20Bottniska%20viken%202015%20version2.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271f10/1526634162611/Havsplanering_Nul%C3%A4ge%20f%C3%B6r%20Bottniska%20viken%202015%20version2.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271f10/1526634162611/Havsplanering_Nul%C3%A4ge%20f%C3%B6r%20Bottniska%20viken%202015%20version2.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
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Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) trädde i kraft år 2000 och har implementerats 
i svensk lagstiftning genom bland annat Vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660) samt i Miljöbalkens 5 kap. Direktivet syftar till att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar användning av vatten. Grundvatten har även ett eget dotterdirektiv: Direktivet 
om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (2006/118/EG).

Vattendelegationen har 2016 antagit miljökvalitetsnormer samt och åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan 2016-2021 för vattenförekomsterna inom Bottenvikens vattendistrikt. 
Det innebär att det för större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har fastställts 
kvalitetskrav för vattenmiljöerna (d.v.s. miljökvalitetsnormer). Den första 
förvaltningsplanen 2009-2015 antogs 2009.
Myndigheter och kommuner behöver genomföra de åtgärder som fastslagits i 
åtgärdsprogrammet för att följa miljökvalitetsnormerna. För länsstyrelsernas del innebär 
detta att skyddet av dricksvatten förstärkas genom framtagande av 
vattenförsörjningsplaner och tillsynsvägledning av kommunerna. Det innebär även 
vägledning i kommunernas arbete i översikts- och detaljplanering. För kommunernas 
del innebär detta bland annat att man behöver utveckla planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Senast den 22 december 
2012 ska ansvariga myndigheter och kommuner ha påbörjat åtgärdsarbetet enligt Vatten 
myndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Alla ytvattenförekomster har bedömts med avseende på ekologisk och kemisk status 
och alla grundvattenförekomster med kemisk och kvantitativ status. Bedömningarna 
finns tillgängliga via VISS, VattenInformationsSystem Sverige) 
(http://www.viss.lansstyrelsen.se/). För ytvatten finns kvalitetskrav för både ekologisk 
och kemisk status. De kemiska kvalitetskraven gäller för de utpekade prioriterade 
ämnena enligt prioämnesdirektivet (2008/105/EG, uppdaterad 2013/39/EU). Om inga 
undantag finns innebär kvalitetskraven att god kemisk status och god ekologisk status 
ska uppnås den 22 december 2021 samt att ingen försämring av vattnets status får ske. 
Bedömning av vad som är försämring av status har slagits fast i en dom, sk Weser-
domen, och gäller att försämring får inte ske för de enskilda kvalitetsfaktorerna.

För grundvattenförekomsterna gäller både kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. 
Kvalitetskrav för kemisk status gäller bl.a. för bekämpningsmedel, nitrat, ammonium 
och metaller. För dessa ämnen finns dels riktvärden som inte ska överskridas och dels 
värden som utgångspunkt för att vända en uppåtgående trend av ämnet i grundvattnet. 
Aktuella miljökvalitetsnormer for grundvatten finns beslutade i SGU:s föreskrifter 
SGU-FS 2008:2. Det kvantitativa kvalitetskravet innebär förenklat att det råder balans 
mellan uttag och nybildning av grundvatten. Om inga undantag finns syftar 
kvalitetskraven till att god kemisk status och god kvantitativ status ska uppnås den 22 
december 2021.

Hur en kommun avser att följa miljökvalitetsnormerna ska framgå av översiktsplanen, 
förslagsvis med hänvisning till VISS som ett stöd för framtida planering och 
uppföljning. Om efterföljande planläggning bedöms kunna påverka vattenförekomster i 
en annan kommun bör även det behandlas i planen.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/


BILAGA

Datum
2018-09-1015

Diarienummer
401-10032-2018

12 
(39)

Viktiga frågor att belysa i översiktsplanen
 Hur bidrar kommunens utbyggnadstakt till ökad belastning på reningsverk? 

Behövs nya tillstånd, ombyggnader eller nylokaliseringar?
 Bidrar spridd bebyggelse till ökade utsläpp från enskilda avlopp som kan 

påverka vattenförekomster negativt så att miljökvalitetsnormen inte kan följas?
 Sker omfattande exploatering på viktiga inströmningsområden till 

grundvattenförekomster?
 Kan enskilda större projekt såsom tunnlar och schaktarbeten som har 

avvattnande effekt påverka grundvattenrörelser och skyddande jordlager för 
grundvattnet?

 Hur mycket bidrar dagvattenhanteringen till ökad hydrologisk belastning, 
föroreningar och erosionsrisk i närbelägna ytvattenförekomster?

 Kan föreslagna anläggningar i eller i anslutning till vattenområden såsom 
småbåtshamnar, vågbrytare och skyddsvallar påverka vattenkvaliteten?

Vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
Bottenvikens vattendistrikt finns tillgängliga på vattenmyndigheternas webbplats:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-
sverige/bottenviken/Sidor/default.aspx

6. Mellankommunala och regionala frågor
De mellankommunala och regionala frågorna får en allt större vikt i 
samhällsplaneringen, vilket inte minst framgår i nya den Plan- och bygglagen. Det ska i 
en översiktsplan numer framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (PBL 3 kap 
5 §).

Bland de frågor som mer specifikt behöver behandlas ur ett mellankommunalt 
perspektiv finns vattenplaneringen, vindkraft, strandskydd, kommunikationer, regional 
handel, service, bostadsförsörjning, energidistribution, utbildning, materialförsörjning 
och avfall.

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) är länets 
övergripande strategidokument för länets fortsatta utveckling. Programmet fungerar 
styrande för det regionala utvecklingsarbetet i länet och för de övriga, mer operativa 
programmen och strategierna. Av översiktsplanen bör det framgå hur planen beaktar 
och relaterar till RUS. Det är även lämpligt att kommunernas översiktsplaner  beaktas i 
kommande översyner av RUS:en.

Region Norrbotten har tagit fram förslag till en ny Regionalutvecklingsstrategi (2030). 
Strategin ska beslutas av regionfullmäktige i februari 2019.
Hänvisning/länk till region Norrbotten: http://www.norrbotten.se/rusremiss

Regionalt tillväxtprogram för Norrbottens län är ett program som fokuserar på hur länet 
kan få en stark ekonomisk tillväxt. Det regionala tillväxtprogrammet är styr även 
prioriteringarna i de program som har särskild anknytning till EU:s strukturfonder och 
annan finansiering. Hit räknas Strukturfondsprogram för Övre Norrland som är ett 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/bottenviken/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/bottenviken/Sidor/default.aspx
http://www.norrbotten.se/rusremiss
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program som drivs gemensamt för Norrbottens län och Västerbottens län, 
Landsbygdsprogrammet anger färdriktningen för landsbygdens utveckling.

Programmet Interreg IV A Nord är ett program som drivs i gemensamt med de nordiska 
länderna. Interreg IV A Nord har även ett särskilt samiskt delprogram. 
http://www.interregnord.com/

Programmet om natur- och kulturturism och skärgårdsstrategin handlar om en 
strategisk utveckling av turism och upplevelsenäring. 
http://swedishlapland.nu/PageFiles/2133031/Bottenvikens%20skärgårds%20strategi%2
020160204%20skärmvisning.pdf

Länstransportplan 2018 -2029 och Regionalt serviceprogram utgör underlag för den 
kommunala samordningen avseende kommunikationer respektive livs- och 
drivmedelsfrågor. En väl utvecklad kollektivtrafik är en förutsättning för både regional 
utveckling och ett framgångsrikt klimatarbete. 
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-
framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/Infrastruktur/Lanstransportplan-2018-
2029/
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-
framtid/Ett-dynamiskt-naringsliv/Landsbygdsutveckling/regionalt-serviceprogram/

Klimat- och energistrategi lyfter fram exempel på åtgärder i arbetet för 
energieffektivisering av samhället, ökad andel förnybar energi i länet och minskad 
klimatpåverkan. Åtgärdsprogrammet för Miljö, klimat och energi presenterar ett antal 
insatser som ska genomföras fram till och med 2020. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26c2548c1616574394b774/1526067984798/
2016-9-Klimat-och-energistrategi-for-norrbotten-2050-2016.pdf

Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten ska samla strategiska aktörer 
bakom en gemensam agenda som ska stärka gruvnäringen, forskningen och ett 
långsiktigt hållbart samhällsbyggande i de två länen. I strategin formuleras förslag på 
olika åtgärder och insatser som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i de 
bägge länen. https://intranet.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-
verksamheten/nyheter/Sidor/remiss---regional-strategi-for-hallbar-mineralutvinning-i-
norrbottens-och-vasterbottens-lan.aspx

Regional vattenförsörjningsplan är under utarbetande vid Länsstyrelsen.  Se 18 
”Vattenförsörjning”.

En regional trafikstrategi för Luleåregionen (Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns 
kommuner) har tagits fram för att kommunerna och övriga aktörer ska ha en gemensam 
grund och gemensamma mål för den trafikplanering som rör regionen. 
https://www.lulea.se/download/18.450f8cef152d2b474e9bc0c/1456219199455/Tillsam
mans%20Fram%C3%A5t!.pdf

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län. Kollektivtrafikmyndigheten.
http://rkmbd.se/media/3461/regionalt_trafikf_rs_rjningsprogram_f_r_norrbottens_l_n_2
012-10-01.pdf

http://www.interregnord.com/
http://swedishlapland.nu/PageFiles/2133031/Bottenvikens%20sk%C3%A4rg%C3%A5rds%20strategi%2020160204%20sk%C3%A4rmvisning.pdf
http://swedishlapland.nu/PageFiles/2133031/Bottenvikens%20sk%C3%A4rg%C3%A5rds%20strategi%2020160204%20sk%C3%A4rmvisning.pdf
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/Infrastruktur/Lanstransportplan-2018-2029/
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/Infrastruktur/Lanstransportplan-2018-2029/
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/Infrastruktur/Lanstransportplan-2018-2029/
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Ett-dynamiskt-naringsliv/Landsbygdsutveckling/regionalt-serviceprogram/
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Ett-dynamiskt-naringsliv/Landsbygdsutveckling/regionalt-serviceprogram/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26c2548c1616574394b774/1526067984798/2016-9-Klimat-och-energistrategi-for-norrbotten-2050-2016.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26c2548c1616574394b774/1526067984798/2016-9-Klimat-och-energistrategi-for-norrbotten-2050-2016.pdf
https://intranet.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-verksamheten/nyheter/Sidor/remiss---regional-strategi-for-hallbar-mineralutvinning-i-norrbottens-och-vasterbottens-lan.aspx
https://intranet.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-verksamheten/nyheter/Sidor/remiss---regional-strategi-for-hallbar-mineralutvinning-i-norrbottens-och-vasterbottens-lan.aspx
https://intranet.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-verksamheten/nyheter/Sidor/remiss---regional-strategi-for-hallbar-mineralutvinning-i-norrbottens-och-vasterbottens-lan.aspx
https://www.lulea.se/download/18.450f8cef152d2b474e9bc0c/1456219199455/Tillsammans%20Fram%C3%A5t!.pdf
https://www.lulea.se/download/18.450f8cef152d2b474e9bc0c/1456219199455/Tillsammans%20Fram%C3%A5t!.pdf
http://rkmbd.se/media/3461/regionalt_trafikf_rs_rjningsprogram_f_r_norrbottens_l_n_2012-10-01.pdf
http://rkmbd.se/media/3461/regionalt_trafikf_rs_rjningsprogram_f_r_norrbottens_l_n_2012-10-01.pdf
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7. Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, översvämningar och erosion
Kravet på hänsynstagandet till risken för olyckor, översvämningar och erosion har 
stärkts genom ändringar i PBL 2007 och i ny plan- och bygglag (2010:900).

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft 1 januari 2004. Lagen innebär att 
en kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 3 kap 3 §, och 
handlingsprogram för räddningstjänst 3 kap 8 §. I programmet eller programmen skall 
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I handlingsprogram för 
räddningstjänst ska också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig 
för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan ska anges vilka resurser 
kommunen har och avser att skaffa sig.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap, 1§ uppdrar även kommuner att analysera 
vilka extra extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och att resultatet av 
detta arbete ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Tydliga rekommendationer för hur ny bebyggelse och nya verksamheter ska lokaliseras 
och utformas med hänsyn till olika typer av risker bör framgå av översiktsplanen för att 
undvika framtida problem.

Miljöstörande verksamheter
Till miljöstörande verksamhet räknas förutom industrier även bl.a. täkter, 
avfallshanteringsanläggningar, avloppsreningsverk, vindkraftsanläggningar och 
djurhållande jordbruk. Vissa av dessa typer av anläggningar innebär risker för hälsan 
genom tex. buller, tunga transporter och utsläpp av ämnen. Andra har mer karaktären av 
störningar och leder till otrivsel. Det är därför viktigt att tillräckliga skyddsavstånd 
lämnas mellan bostäder och ovanstående verksamheter.

Vägledning för planering för och invid djurhållning, Boverket maj 2011 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-
planering-for-och-invid-djurhallning.pdf

Förorenade områden
Enligt PBL ska mark som ska bebyggas ha goda naturliga förutsättningar. Det ska inte 
behöva vidtas extraordinära åtgärder för att marken ska kunna bebyggas. En snäv 
tolkning skulle kunna leda till slutsatsen att marken är mindre lämplig för bebyggelse 
om det är mycket dyrt att efterbehandla (sanera). Sett i ett bredare perspektiv kan det 
ändå finnas goda skäl att använda förorenad mark för bebyggelse, sedan den har 
efterbehandlats:

1. Hushållningen med mark som naturresurs leder till att det är bättre att 
återanvända skadad mark än att ta i anspråk t.ex. åkermark, skogsmark.

2. Ofta finns en användbar infrastruktur med gator, ledningar m.m.
3. Den förorenade marken måste troligen efterbehandlas förr eller senare.

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning.pdf
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4. En exploatering kan bidra till att finansiera efterbehandlingen. Läget är ofta 
attraktivt för bebyggelse. Det ekonomiska värdet ökar efter planläggning och 
efterbehandling.

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av 
Länsstyrelsen eller kommunen. Alla områden som identifierats har registrerats i den 
nationella databasen EBH-stödet. Kommunerna har inte tillgång till databasen men kan 
få utdrag av information av Länsstyrelsen. Kommunen ska lämna uppgifter till 
Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för 
registrering i EBH-stödet.

Av de områden som hittills identifierats ingår där för hela länet runt fyra tusen objekt i 
riskklasserna 1-4. De områden som bedöms innebära störst risk för människor och 
miljön hamnar på länets prioriteringslista med prioriteringslista varav de 20 första 
objekten på listan är rangordnade där det objekt med störst risk har nummer ett. På 
listan finns områden som undersökts i flera omgångar och de som inte undersökts alls. 
Länsstyrelsen prioriterar sitt arbete utifrån denna lista som revideras med jämna 
mellanrum. Kommunen bör kontakta Länsstyrelsen för utdrag ur registret som 
redovisar aktuellt inventeringsläge.

Kommunen bör behandla frågan om förorenade områden i översiktsplanen och utarbeta 
en strategi, som bör innehålla utgångspunkter för hur denna typ av områden kan nyttjas 
samt hur man skall behandla eventuella exploateringar och förändringar i 
markanvändningen.

Resultaten från Länsstyrelsens inventeringsarbete har även sammanfattats i ett antal 
rapporter indelade efter länets kommuner. Rapporterna utgör ett underlag för 
prioritering av de platser i länet som är i störst behov av ytterligare undersökningar och 
eventuella åtgärder. Du kan kontakta Länsstyrelsen för att ta del av rapporterna. Det 
finns även rapporter för vissa branschvisa inventeringar, se nedan.

Arbetet med inventeringen av branscherna metall ytbehandling, skjutbanor, garverier 
och bilskrotar beskrivs i rapport. Resultaten presenteras i form av intryck för varje 
objekt, riskklassning och motivering till riskklass. 

Arbetet med inventeringen av glasbruk och nedlagda gruvor i Norrbottens län beskrivs i 
en rapport. Verksamhetsprocesser inom glas- och gruvindustri samt de mest 
förekommande och toxiska föroreningarna inom dessa branscher redovisas. Resultaten 
från inventeringen av glasbruk och nedlagda gruvor presenteras i form av intryck för 
varje objekt, riskklassning och motivering till riskklass.

Förorenade områden i havsmiljön
SGU har tagit fram två nya kartvisare om marina sediment och deras innehåll av 
metaller och näringsämnen samt organiska miljögifter.

Kartvisaren ”Maringeologi, metaller och näringsämnen” ger en översikt av hur utsläpp 
av näringsämnen och metaller belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade 
ämnen är arsenik, bly, kvicksilver, uran och fosfor.
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Kartvisaren ″Maringeologi, organiska miljögifter″ ger en översikt av hur organiska 
miljögifter belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt klorerade och bromerade ämnen 
(exempelvis DDT och PCB).

http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/juni/testa-nya-kartvisare-om-fororeningar-i-
havsmiljon/

Buller och vibrationer
Buller är ett allt större problem i dagens samhälle där störningen även ger 
stressreaktioner som kan ge medicinska effekter som förhöjd risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Buller påverkar även prestations- och inlärningsförmågan. Vägtrafiken 
är den enskilt största bullerkällan i Sverige.

Nya bostäder föreslås ibland i bullerutsatta lägen. Skälen är t.ex. att tillgodose 
bostadsefterfrågan, att stärka underlaget för kollektivtrafik eller att motverka en 
oönskad utspridning av stadsbebyggelse, ökad bilism och ökande avstånd till service. 
Detta måste vägas mot möjligheterna att skapa acceptabla ljudmiljöer. Frågan om en 
plats kan vara lämplig för t.ex. ny bostadsbebyggelse avgörs i en helhetsbedömning. 

Förändringar i bullerreglerna
Genom ändring i plan- och bygglagen och miljöbalken samt en ny förordning har nya 
regler införts som påverkar hanteringen av buller vid planläggning, tillsyn och prövning.

Förändring i miljöbalken som påverkar tillsyn av buller i nya bostäder
Från och med den 2 januari 2015 gäller en ny regel som på sikt påverkar tillsyn av 
buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar vid vissa 
bostadsbyggnader. 

Ny förordning om trafikbuller vid bostäder
Från och med den 1 juni 2015 träder en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av 
olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, 
bygglov och förhandsbesked. Bestämmelserna om buller från flygplatser ska även 
tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och 
bestämmelser meddelade med stöd av balken. 

Vägledningen Flygbuller i planeringen – Allmänna råd 2009:1 innehåller riktlinjer för 
att hantera buller från flygtrafik vid planering och byggande av nya bostäder. Råden är 
framtagna till den äldre plan- och bygglagen och gäller alltså inte den nuvarande 
lagstiftningen, men kan fortfarande användas som stöd. Vid sidan av vägledningen finns 
även ett faktaunderlag med mer fördjupade analyser av flygbullerproblematiken.
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/flygbuller.pdf

Bebyggelse intill järnväg kommer att utsättas för buller och vibrationer från 
järnvägstrafiken. Länsstyrelsen anser att utgångsläget bör vara att undvika nya bostäder 

http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/juni/testa-nya-kartvisare-om-fororeningar-i-havsmiljon/
http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/juni/testa-nya-kartvisare-om-fororeningar-i-havsmiljon/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/flygbuller.pdf


BILAGA

Datum
2018-09-1015

Diarienummer
401-10032-2018

17 
(39)

invid järnväg, då det är svårt att skapa goda bostadsförhållanden särskilt när det gäller 
utomhusförhållanden. Om bostäder ändå planeras i sådana lägen måste det ställas höga 
krav på byggnadernas utformning. Detta för att det exempelvis inte i framtiden ska 
behöva införas restriktioner mot tågtrafiken. Erfarenhetsmässigt är det svårt att lösa 
buller- och vibrationsproblem inom ett område på ca 50 meter från järnvägen.

För riktvärden för buller och vibrationer vid järnväg och riktvärden för buller vid väg se 
även Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd 2010:088, Trafikverket 2010-11-09 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11054/RelatedFiles/2010_088_infrastrukturrelaterade_skyddsavstand.pdf

Det är lämpligt att översiktsplanen visar hur kommunen avser att hantera frågorna om 
trafikbuller från bil- och tågtrafik. Områden som är särskilt bullerutsatta kan framgå av 
planen liksom s.k. tysta områden. Det kan också framgå var kommunen bedömer det är 
berättigat att bygga bostäder även om bullersituationen är ogynnsam.

Luftkvalitet
Inom den Miljöövervakning Länsstyrelsen ansvarar för ingår flera programområden. 
Inom programområde luft följs omfattningen av nedfallande luftföroreningar i länet och 
bedömningar görs av deras betydelse för användning av mark och vatten. På 
Länsstyrelsens webbplats finns utförlig information om miljöövervakningen: 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag/miljo/miljoovervakning.html

Transport av farligt gods
Transporter av farligt gods är flera parters ansvar:

 Trafikverket ansvarar för att vägnätet utformas så att olyckor i möjligaste mån 
förebyggs och att konsekvenserna av en eventuell olycka begränsas.

 Länsstyrelserna har enligt PBL ansvar för att frågor om riskhantering, hälsa och 
säkerhet behandlas på ett tillfredsställande sätt i den fysiska planeringen.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är samordnande 
myndighet inom området farligt gods.

 Kommunerna ansvarar lokalt för att minska riskerna med farligt gods.

Kommunens ansvar gäller både för den fysiska planeringen som olycksförebyggande 
och skadebegränsande verksamhet, samt för insatser vid en eventuell olycka. I den 
översiktliga planeringen bör mark reserveras för uppställning av fordon som är lastade 
med farligt gods. Det bör anges lämpliga platser dit ett skadat fordon kan transporteras. 
Likaså bör rekommenderade färdvägar för farligt gods redovisas. Vägnätet för 
transporter av farligt gods är endast rekommendationer varför lokala trafikföreskrifter 
krävs för att förbjuda sådana transporter på en sträcka.

Trafikverkets inställning är att transporter av farligt gods ska kunna ske på alla 
järnvägssträckor i landet. På länets järnvägar går regelbundna transporter av farligt gods 
och hänsyn till detta måste tas i samband med lokalisering av ny bebyggelse och 
verksamheter. Trafikverket har gett ut Säkra järnvägstransporter av farligt gods som 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11054/RelatedFiles/2010_088_infrastrukturrelaterade_skyddsavstand.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11054/RelatedFiles/2010_088_infrastrukturrelaterade_skyddsavstand.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag/miljo/miljoovervakning.html
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finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats www.trafikverketse. Skriften kan vara ett 
bra stöd i den fysiska planeringen i järnvägens närhet.

Efterfrågan på godstransporter ökar i Sverige både på väg och järnväg, samtidigt som 
önskemål och behov av att exploatera mark eller markanvändning i lägen nära väg och 
järnväg ökar. Detta kan leda till ökade risker för olyckor där farligt gods är inblandat. 
Länsstyrelsen har därför utarbetat riktlinjer som vägledning till länets kommuner och 
andra aktörer beträffande bebyggelseutveckling intill rekommenderade transportleder 
för farligt gods både på väg och järnväg. En ny vägledning är under framtagande i 
samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e535995/152949682550
5/Riktlinjer%20Skyddsavstånd%20transportleder%20farligt%20gods.pdf

Ras, skred översvämningsrisker och erosion
Hanteringen av risker för översvämningar och/eller ras, skred och erosion ska belysas i 
översiktsplanen. 

En detaljerad dammhaverikartering framtagen med hjälp av laserscanning finns 
framtagen för Skellefteå älv och Luleå älv. Detta material är delvis hemligstämplat, men 
berörda kommuner har tillgång detta material via kommunens 
säkerhetschef/säkerhetsamordnare.

Översiktlig översvämningskartering finns framtagen för Piteå älv och Kalix älv av MSB  
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Karteringsresultaten finns att hämta 
på MSB:s webbplats www.msb.se

En helt ny detaljerad översvämningskartering finns för nedre delen av Torne älv, 
framtagen med bland annat laserscanning. Karteringen är ett samarbete mellan flertalet 
berörda myndigheter på svensk och finsk sida. Materialet finns tillgängligt här: 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/krisberedskap.html

Länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner för Haparanda och Älvsbyn enligt 
översvämningsförordningen. Haparanda och Älvsbyn är två av 18 identifierade orter i 
Sverige med betydande översvämningsrisk. Riskhanteringsplanerna beskriver mål och 
åtgärder för att minska negativa konsekvenser av översvämningar för människors liv 
och hälsa, ekonomisk verksamhet, miljön samt kulturarvet. 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdire
ktivet/Steg-3-Riskhanteringsplaner/

En bedömning av sannolikheten för översvämningar liksom konsekvenserna, d.v.s. 
markanvändningens känslighet (t.ex. enstaka hus eller samhällsviktig verksamhet) bör 
utgöra underlag för bestämmelser i detaljplaner.

Vid kommunens prövning av markens lämplighet för avsett ändamål måste livslängd 
bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade 
effekter av ett förändrat klimat beaktas. Erfarenheter och bedömningar av pågående 
klimatförändringar pekar på att oväder på grund av extrem nederbörd och kraftiga 
vattenflöden kan bli allt vanligare. Det kan aktualisera behovet av att tillämpa en högre 
säkerhetsnivå för vattenflöden. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e535995/1529496825505/Riktlinjer%20Skyddsavst%C3%A5nd%20transportleder%20farligt%20gods.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e535995/1529496825505/Riktlinjer%20Skyddsavst%C3%A5nd%20transportleder%20farligt%20gods.pdf
http://www.msb.se/
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/krisberedskap.html
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/Steg-3-Riskhanteringsplaner/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/Steg-3-Riskhanteringsplaner/
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Stabilitet och skredrisk ska beaktas vid fysisk planering. MSB genomför översiktliga 
kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden för att identifiera områden 
som inte kan klassas som stabila. Det finns två olika typer av stabilitetskarteringar: 
Översiktlig kartering i finkorniga jordar (lera och silt) och Översiktlig kartering i 
morän och grova jordar.

Arbetet med att ta fram de översiktliga stabilitetskarteringarna pågår. Beskrivning av 
MSB:s arbete samt vilka kommuner som har karterats finns på MSB:s webbplats 
www.msb.se.

I en översiktsplan bör geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas med avseende 
på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och 
översvämning). Dessa faktorer kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett 
geotekniskt perspektiv och de bör därför redovisas tidigt i planprocessen. Grova 
värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska och topografiska kartor. Det ska framgå 
av översiktsplanen hur geotekniska riskområden skall utredas i samband med framtida 
detaljplaner eller bygglov.

SGI (Statens geotekniska institut) har från och med 2010 regeringens uppdrag att i 
särskilda fall ge stöd till samtliga Sveriges länsstyrelser och kommuner rörande 
geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Stödet omfattar granskning inklusive 
remissyttranden avseende översikts- och detaljplaner och arbetet är inriktat på ras och 
skred, slamströmmar, blocknedfall, erosion och geotekniska säkerhetsfrågor relaterade 
till översvämningar.

Beträffande stranderosion har översiktlig kartläggning av stranderosion utförts av SGI 
för Kalixälven, Luleälven, Piteälven och Torneälven samt för havskusten, kommunvis 
för länets samtliga kustkommuner. Resultat finns att hämta från SGI:s webbplats 
www.swedgeo.se under fliken ”Stöd till myndigheter”.

Skyfall med allvarliga översvämningar som följd
Länsstyrelsen har i dagsläget precis färdigställt skyfallsanalyser för alla huvudtätorter i 
länet. Resultatet består av kartbilder, en rapport samt GIS-data som visar bland annat 
vilka områden i tätorterna som riskerar att översvämmas vid skyfall. Till detta ska 
läggas den skyfallsanalys som Länsstyrelsen låtit göra och som förmedlats till 
kommunen. Den är naturligtvis mycket viktig. Vi har valt att inte lägga upp dessa på vår 
webbsida utan betraktar materialet som ett planeringsunderlag för kommunen enbart. 

Sulfidjordar
Sulfidhaltiga jordar förekommer främst längs Norrlandskusten. I områden där 
sulfidjordar förekommer bildas ofta sura sulfatjordar vilket ofta leder till att 
vattenkemin i vattendragen periodvis påverkas mycket negativt. Höga 
metallkoncentrationer och lågt pH kan då i vissa situationer leda till fiskdöd. Hantering 
av dessa är mycket kostsam och i samhällsplaneringen är det viktigt att deras 
förekomster vägs in i ett tidigt skede. Länsstyrelsen i Norrbotten har i samarbete med 
Länsstyrelsen Västerbotten i dagarna tagit fram ett kunskapsunderlag gällande sura 
sulfatjordar. Underlaget beskriver Länsstyrelsernas strategiska arbete med frågan. 
Underlaget kan efterfrågas hos Länsstyrelserna

http://www.msb.se/
http://www.swedgeo.se/
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För närvarande pågår ett arbete på SGU med att samla in information som visar i vilka 
områden sulfidhaltiga sediment förekommer.
http://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/sulfidjordar-en-potentiell-miljobov/

Magnetfält
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen tagit fram en vägledning för magnetfält. Vid 
planering av ny bebyggelse, exempelvis invid befintliga/planerade stamnätsledningar, 
bör de rekommendationer som finns kring magnetfältsnivåer och platser där människor 
bor och vistas beaktas. 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/magnetfalt_och_hals
orisker.pdf

Radon
Även så kallade lågriskområden kan ge höga radonhalter inomhus om det finns otätheter 
i grundkonstruktionen. Det bör framgå klart vilka åtgärder som bör vidtas vid 
nyproduktion av byggnader, det vill säga radonsäkert byggande inom högriskområden 
och radonskyddat i övriga områden. Flygradiometriska mätningar är ett viktigt 
underlagsmaterial tillsammans med berggrunds- och jordartsinformation.

Vatten och avlopp
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) trädde ikraft 1 januari 2007 och 
ersatte då lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244). Om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse skall 
kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet 
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.(6 §) Det 
är särskilt viktigt att ha detta i åtanke vid planering av eventuella bostadsområden 
utanför nuvarande tätbebyggelse eller vid omvandling av fritidsbebyggelse till 
permanentbebyggelse. Verksamhetsområdena för vatten och avlopp utgör underlag för 
kommunens översiktsplanering. Det är önskvärt att kommunen tar fram en VA-plan 
som tar ett helhetsgrepp över all VA-planering, alltså även utanför de kommunala 
verksamhetsområdena.

8. Strategi för hållbar utveckling
Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) visar vilka 
åtgärder som är viktigast för att öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala 
balansen (se avsnitt Mellankommunala frågor). Hållbar utveckling är en röd tråd genom 
hela programmet. Det regionala utvecklingsprogrammet fungerar som ett paraply för 
andra utvecklingsprogram, såsom det regionala tillväxtprogrammet (RTP), 
strukturfondsprogram, länsplaner för infrastrukturområdet och program inom 
miljöområdet och avser utgöra ett viktigt underlag för kommunernas planering.

Region Norrbotten har tagit fram förslag till en ny Regionalutvecklingsstrategi (2030). 
Strategin ska beslutas av regionfullmäktige i februari 2019.
Hänvisning/länk till region Norrbotten: http://www.norrbotten.se/rusremiss

http://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/sulfidjordar-en-potentiell-miljobov/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/magnetfalt_och_halsorisker.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/magnetfalt_och_halsorisker.pdf
http://www.norrbotten.se/rusremiss
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Dialog och delaktighet
Översiktsplanen är ett viktigt instrument för kommunens utveckling och det är 
väsentligt att olika grupper i samhället ges möjlighet till delaktighet och 
medbestämmande i planeringsprocessen. Särskilda insatser kan behöva göras för att 
beakta människors erfarenhet oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund och/eller 
funktionsnedsättning. Det kan röra sig om samrådsmöten på arbetsplatser, skolor eller 
äldreboenden, om att förlägga möten till tidpunkter som gör att fler grupper har 
möjlighet att delta och att använda nya internetbaserade samrådsmetoder. 

Integration, jämställdhet och mångfald
Översiktsplanen är ett bra instrument för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen 
tillgodoses i den fysiska planeringen. Det är viktigt att redan i översiktsplanen få in 
vardagslivsperspektivet och frågor som har med lokala erfarenheter att göra.

Könsuppdelad statistik bör generellt användas för att beskriva förhållanden i 
kommunen. Det kan också vara lämpligt att i statistik redovisa utrikes födda samt 
personer med utländsk bakgrund. Faktaboken På tal om kvinnor och män i Norrbotten, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 2012, visar hur förhållandena för kvinnor och män är 
inom områden som kan hänföras till de nationella jämställdhetsmålen. Finns att hämta:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc92760a/152606797718
9/2017-9-pa-tal-om-kvinnor-och-man-Norrbotten-2017-sve.pdf

Länsstyrelsens Skånes vägledning för jämställd fysisk planering, där det finns tydliga 
checklistor som man kan använda sig av för att få in jämställdhetsperspektivet i hela 
processen, kan med fördel nyttjas. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93aa509/1526067927741/
vagledning_jamstalldhet_fysisk_planering-2016.pdf

Tillgänglighet
Översiktsplanen bör innehålla viljeinriktning för tillgänglighetsarbetet, dvs. arbetet med 
att uppnå en miljö som är tillgänglig och användbar för alla. En strategi för arbetet med 
att uppnå tillgänglighet bör även finnas. Exempel på vad som kan tas upp är:

 Ett "utformning för alla -perspektiv" bör genomsyra arbetet med att utveckla och 
bevara den byggda miljön.

 Strategi för arbetet med identifiering och undanröjande av hinder och barriärer 
mot tillgänglighet. I FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (som har ratificerats av Sverige och trädde i kraft 14 
januari 2009) ställs krav både när det gäller typ av hinder och var hindren ska 
undanröjas som är mer långtgående än lagen om enkelt avhjälpta hinder. Strategi 
och plan för hur arbetet ska gå till behövs, t ex om vissa områden inom 
kommunen ska prioriteras.

 Riktlinjer för kommunens ambition och policy beträffande tillgängligheten. 
Exempelvis kan kommunens ambitioner när det gäller installation av hiss i 
befintliga byggnader tas upp. Begreppet "långsiktigt godtagbara egenskaper" bör 
preciseras. Se vidare ny PBL.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc92760a/1526067977189/2017-9-pa-tal-om-kvinnor-och-man-Norrbotten-2017-sve.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc92760a/1526067977189/2017-9-pa-tal-om-kvinnor-och-man-Norrbotten-2017-sve.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93aa509/1526067927741/vagledning_jamstalldhet_fysisk_planering-2016.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93aa509/1526067927741/vagledning_jamstalldhet_fysisk_planering-2016.pdf
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 Äldrebostäder och särskilda boendeformer. Mål och strategi för att lösa 
boendefrågan för äldre och för personer med funktionsnedsättning med särskilda 
behov kan tas upp.

 Trafiknätet. Strategi för att uppnå en tillgänglig kollektivtrafik och ett trafiknät 
där kollektivtrafik; gator, gång- och cykelvägar binder samman områden för 
boende, service och rekreation på ett bra sätt. Transportsystemet ska utformas så 
att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 

Folkhälsa
Folkhälsa utgör en del av den sociala dimensionen i begreppet hållbar utveckling. 
Insatser för att främja och förbättra folkhälsan är av stor betydelse för hållbar 
utveckling. Riksdagen har tagit beslut om "Mål för folkhälsan" med elva målområden 
som är vägledande för den sociala dimensionen i hållbar utveckling. Till respektive 
målområde har ca 20 myndigheter tagit fram bestämningsfaktorer/indikatorer som är 
viktiga för hälsan och som även kan kopplas till miljömålen. Barn och äldre, etnisk och 
socioekonomisk tillhörighet, funktionsnedsättning och genusperspektiv bör alltid 
beaktas vid beslut som påverkar hälsa.

Kommunen kan i samband med översynen av översiktsplaner och de 
miljökonsekvensbedömningar som kan bli aktuella bedöma behovet av att ta fram 
hälsokonsekvensbedömningar (HKB). HKB kan utgöra ett stöd för att integrera 
folkhälsoperspektivet i den fysiska planeringen. Bedömningsverktyget har en bred 
ansats och innefattar såväl jämställdhet och barnperspektiv som integration och 
antidiskriminering. I bedömningen studeras också prioriterade grupper som redan har 
dålig hälsa eller som ligger i riskzonen för att få det. Som exempel hänvisas till skriften 
Hälsokonsekvensbedömning i fysisk planering – Fördjupning av översiktsplan för 
området Fyrvalla - Remonthagen, Östersund som finns att hämta på 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21528/R200718_HKB_0710.pdf

Samhällsplaneringens möjligheter är stora när det gäller att påverka människors 
livsmiljö och därmed också folkhälsan. Möjligheterna bör tas till vara i kommunens 
översiktsplanearbete som bör behandla de delområden av folkhälsomålet som kan 
påverkas genom den fysiska planeringen, t.ex. social trygghet, trygga och goda 
uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer, fysisk aktivitet. Täta bebyggelsemiljöer med 
god tillgång till både service och grönområden främjar fysisk aktivitet och friluftsliv och 
minskar därigenom riskerna för fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Insatser 
för att främja dialog och delaktighet är också viktiga för att nå folkhälsomålen.

Läs mer på 
https://www.norrbotten.se/publika/lg/kom/Webb/Norrbottens%20folkhälsostrategi%202
018-2026.pdf

Miljömål
Målet för den svenska miljöpolitiken är att till, nästa generation (förutsättningarna för 
att nå målen ska finnas 2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 
Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. För att nå 
dit har riksdagen i bred enighet från 1999 fattat beslut om ett generationsmål följt av 16 
nationella miljökvalitetsmål och antagit delmål och åtgärdsstrategier för hur målen ska 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21528/R200718_HKB_0710.pdf
https://www.norrbotten.se/publika/lg/kom/Webb/Norrbottens%20folkh%C3%A4lsostrategi%202018-2026.pdf
https://www.norrbotten.se/publika/lg/kom/Webb/Norrbottens%20folkh%C3%A4lsostrategi%202018-2026.pdf
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nås. Detta har sedan utvecklats till det vi idag kallar miljömålssystemet. Den 26 april 
2012 fattade regeringen ett beslut som förstärker och vidareutvecklar miljömålssystemet 
genom etappmål och uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen. I dagsläget har 
24 etappmål antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar.

Riksdagen beslutade 2010 om en ny struktur för miljöarbetet med ett generationsmål, 
miljökvalitetsmål och etappmål. Målstrukturen för miljöarbetet är:

 Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi 
till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU 
och i internationella sammanhang. 

 De 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar 
som tydligare definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås.

 Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi 
ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Länsstyrelsen har under 2013 beslutat om nya regionala miljömål, som är formulerade 
likt de nationella miljömålen, etappmålen och preciseringarna.

Länsstyrelsen har nu fått ett utvidgat och tydligare ansvar att också verka för att 
miljömålen uppnås.  Länsstyrelsen har därför tagit fram ett norrbottniskt 
åtgärdsprogram, ett miljöhandlingsprogram, i bred samverkan med länets lokala och 
regionala aktörer. Det första programmet beslutades av landshövdingen 2013 och gällde 
perioden 2013-2016. Nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt program som ska gälla 
mellan 2017 och 2020.

Länsstyrelsen ansvarar också för en kontinuerlig regional uppföljning av mål och 
åtgärder och en årlig bedömning om målen nås. På Länsstyrelsens miljömålswebb finns 
allt material om Norrbottens miljömålsarbete: 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-
miljomalen.html 

Miljömålen är mål- och resultatstyrningssystem för miljöarbetet i Sverige och utgör 
samtidigt den ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling. Det är viktigt att 
i ett tidigt skede av översiktsplaneringen ha med många kompetenser och att arbeta 
tvärsektoriellt, vilket i sig är miljömålsarbete. När ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter vägs in i ett och samma sammanhang kan det leda till hållbara 
beslut. Genom nya PBL anges att regionala och nationella mål ska beaktas i 
översiktsplaneringen. Detta är en anledning att ytterligare analysera vad miljömålen 
betyder för, och att de behöver beaktas i, översiktsplaneringen. 

Det är Naturvårdsverket som samordnar uppföljning och utvärdering av miljömålen.. 
Utöver Naturvårdsverket har 25 nationella myndigheter ansvar i miljömålssystemet. 
Regionalt har även fortsättningsvis Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen (målet levande 
skogar) detta ansvar.  Den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningen ska ge 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-miljomalen.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-miljomalen.html
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regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som 
är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regeringen har även 
återinrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete 
på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet består av chefer 
för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål. Se vidare 
nationella miljömålsportalen (www.sverigesmiljomal.se) och regeringens webbplats 
(www.regeringen.se), under Miljödepartementet.

Miljömål, preciseringar, etappmål http://sverigesmiljomal.se/ 

Agenda 2030 
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet 
innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 
hemmaplan och som del av det globala systemet. I handlingsplan för 2018–2020 
beskriver Sveriges regering ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som 
förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.
Länk till regeringens hemsida med Sveriges handlingsplan för Agenda 2030: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

9. Klimat och energi
Fysisk planering är ett av flera viktiga områden för att minska på energiförbrukning och 
klimatutsläpp. Det är viktigt att i strategiskt energi- och klimatarbete och i det 
översiktliga planarbetet beakta de nationella målen. Nya PBL lyfter fram klimat och 
energi i högre grad än vad som gjorts tidigare. Det ställer också högre krav på frågornas 
hantering i översiktsplaneringen. 

Boverket har i rapporten Planer som medel för att minska samhällets klimatpåverkan 
2009-12-01 (redovisning av regeringsuppdrag 8 enligt Boverkets regleringsbrev), 
sammanställt erfarenheter och redovisat hur översiktsplaner och detaljplaner kan 
fungera som styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser.

Länsstyrelsen har sedan några år ett samordningsuppdrag inom regionalt energi- 
omställningsarbete. Här ingår att utveckla regional samverkan och hålla en regional 
klimat- och energistrategi. Den senaste strategin togs fram under 2015-2016. I den finns 
specificerade mål till 2020, 2030 och 2050. Efter 2016 har en rad nya beslut vilka 
påverkar området fattats, bland annat har Sverige antagit en Klimatlag (2017:720) och 
Parisavtalet har antagits. Därför är en ny strategi under framtagande. 
Den strategin kommer att ta sikte på de nationella målen: 50 % effektivare 
energianvändning 2030 än 2005; utsläppen från växthusgaser från inrikes transporter 
ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010; samt målet om netto-noll utsläpp av 
växthusgaser 2045.

Länsstyrelsen har också ett samordningsuppdrag i arbetet med anpassning till ett 
förändrat klimat. Regeringen har fastslagit, i bl.a. "En sammanhållen klimat- och 
energipolitik" (proposition 2008/09:162) att länsstyrelserna har en samordnande 
funktion medan sektorsmyndigheterna; Boverket m.fl., har ett ansvar för respektive 
sektor. Kommunerna har ett ansvar i detta arbete genom att ta hänsyn till 
klimatförändringarna i bl.a. sina översiktsplaner. (se även avsnittet Ras, skred 
översvämningsrisker och erosion)

http://sverigesmiljomal.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/


BILAGA

Datum
2018-09-1015

Diarienummer
401-10032-2018

25 
(39)

Boverket gav 2009 ut rapporten Bygg för morgondagens klimat, 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_morgonda
gens_klimat.pdf

SMHI ansvarar för Klimatanpassningsportalen, som ska vara ett stöd för kommuner 
och länsstyrelser i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. 
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen

Nedanstående länk är en uppdatering av Klimatförändringar i Norrbottens län – 
konsekvenser och anpassning. Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2009. Den nya 
rapporten innehåller en ny och förbättrad klimatanalys av SMHI.
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95717!/Framtidsklimat_i_Norrbottens_län_Klimatol
ogi_nr_32.pdf

Länsstyrelsegemensam skrift i vilken länsstyrelserna sammanfattar kunskapsläget kring 
klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd, bland annat 
utifrån gällande lagstiftning, om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya 
klimatförutsättningar före, under och efter den fysiska samhällsplaneringen enligt plan- 
och bygglagen (PBL). Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från 
länsstyrelserna, 2012 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d9/1526068515921/K
limatanpassning-i%20fysisk-planering.pdf

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna 2016 kan vara 
användbar för handläggare på kommunala nivån vid framtagande och kvalitets-
granskning av översiktsplan och detaljplan.
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/klimatanpassning/Checkl
ista-verktyg-for-klimatanpassning-i-fysisk%20planering_2016.pdf

Klimatförändringarna medför att havet stiger, vilket leder till skador på bland annat 
bostäder, vägar och samhällsviktig verksamhet.
SMHI har gjort analys av hur framtida havsvattennivåer kan komma att bli. Analysen 
omfattar hela Sveriges kust och man tar hänsyn till den pågående landhöjningen.
Ni kan ta del av resultatet via följande karttjänst: https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
Mer information finns här: https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-
1.120165

Erfarenheter och bedömningar av pågående klimatförändringar pekar på att oväder och 
kraftiga vattenflöden kan bli allt vanligare. Det kan aktualisera behovet av att tillämpa 
en högre säkerhetsnivå för vattenflöden. Klimat och sårbarhetsutredningen och 
kommunens angreppssätt när det gäller klimatanpassning bör belysas i översiktsplanen.

Mer information samt strategier och program finns tillgängliga på 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/miljo/energi-och-klimat.html

10. Infrastruktur och kommunikationer
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_morgondagens_klimat.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_morgondagens_klimat.pdf
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95717!/Framtidsklimat_i_Norrbottens_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_32.pdf
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95717!/Framtidsklimat_i_Norrbottens_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_32.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d9/1526068515921/Klimatanpassning-i%20fysisk-planering.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d9/1526068515921/Klimatanpassning-i%20fysisk-planering.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/klimatanpassning/Checklista-verktyg-for-klimatanpassning-i-fysisk%20planering_2016.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/klimatanpassning/Checklista-verktyg-for-klimatanpassning-i-fysisk%20planering_2016.pdf
https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/miljo/energi-och-klimat.html
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och näringsliv i hela landet. De tidigare sex transportpolitiska delmålen ersattes i mars 
2009 av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa 
tillgänglighet för resor och transporter. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 
hälsa. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Se www.regeringen.se 

För att klara klimatmålen behöver transportsektorn minska sina utsläpp. Hur kommunen 
planerar markanvändningen har en stor betydelse för hur mycket vägtrafik som 
genereras. Kommunerna bör planera för att skapa en mer transportsnål 
bebyggelsestruktur där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Här har handelns 
lokalisering betydelse både lokalt och regionalt.

En annan viktig fråga för transportsektorn är godstrafikens klimatpåverkan. En 
planberedskap behövs för att underlätta en överflyttning av gods från lastbil till järnväg.

Trafikverket arbetar med fyrstegsprincipen som verktyg. Andra verktyg är TRAST, 
Trafik för en attraktivare stad, som beskriver hur man kan arbeta med trafikfrågor i 
tätort, samt VGU Vägars och gators utformning.

Generellt behövs ett förhållningssätt till hur översiktsplanen bidrar till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem och hur föreslagna åtgärder kan påverka transportsystemet.

Trafikverket har nyligen framställt ett uppdaterat underlagsmaterial för tillämpning av 
PBL och 3-5 kap MB: 2016:148 Transportsystemet i samhällsplaneringen- 
Trafikverkets underlag för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och 
bygglagen. Den behandlar samhällsplanering med hänsyn till väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. "Transportsystemet i samhällsplaneringen" ersätter dokumenten "Järnvägen i 
samhällsplaneringen", utgivet av Banverket, "Vår del i samhällsbyggandet", utgivet av 
Vägverket samt regionala underlag. Materialet är dock inte enbart begränsat till de 
områden som omfattas av plan– och bygglagen och miljöbalken, utan det omfattar alla 
områden där det finns en koppling mellan Trafikverkets verksamhet och den fysiska 
planeringen.

Allt material från Trafikverket finns att hämta i Trafikverkets publikationswebbutik: 
https://www.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-
dokument/Trafikverkets-webbutik/
 

Kraftnät
Kraftnätets utbredning och kapacitet är av betydelse för möjligheterna att utveckla 
vindkraften och bör behandlas i översiktsplanen. Se www.svenskakraftnat.se
11. Bostadsförsörjning  
Regeringens övergripande mål för boende och byggande är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven. 

http://www.regeringen.se/
https://www.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/Trafikverkets-webbutik/
https://www.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/Trafikverkets-webbutik/
http://www.svenskakraftnat.se/
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Boverket har gjort en bedömning av bostadsbehovet och kommit fram till att 700 000 
nya lägenheter behöver byggas fram till 2030.  

I den uppdaterade lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 
2013:866) framgår att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen 
i kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsplanering förbereds och genomförs. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet 
och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 
antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Enligt den uppdaterade bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft 1 januari 2014 ska 
riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i
PBL, och kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande
vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900) och utgöra
ett underlag för bland annat översiktsplaneringen. 

Eftersom riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 
kap 3 § 5 i PBL och enligt lagtexten även utgöra ett underlag för bland annat 
översiktsplanen så ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning redovisas i ett 
separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. 

Boverket rekommenderar i sin webbaserade handbok att översiktsplan och riktlinjer för 
bostadsförsörjning utgör två separata dokument, 
http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-fram-
riktlinjer/riktlinjerna-ska-redovisas-i-ett-eget-dokument/

Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument för kommunen när det gäller att förbereda 
och genomföra kommunens bostadspolitiska intentioner. Både översiktsplanen och 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska mål:
• I översiktsplanen anger kommunen hur den tänker tillgodose det långsiktiga 

behovet av bostäder.
• I riktlinjerna konkretiserar man hur behovet ska tillgodoses.

http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-fram-riktlinjer/riktlinjerna-ska-redovisas-i-ett-eget-dokument/
http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-fram-riktlinjer/riktlinjerna-ska-redovisas-i-ett-eget-dokument/
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Riktlinjer för bostadsförsörjning är inte endast ett strategiskt instrument för att peka ut 
nybyggnation, med formuleringen utveckling av bostadsbeståndet avser lagtexten även 
den befintliga bebyggelsen.

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar omfattar samtliga invånare. Kommunen har 
skyldighet att se till att svaga grupper på bostadsmarknaden, exempelvis äldre och 
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, har ett boende som är 
anpassat efter de särskilda behoven. I Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 2§ ges 
socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i samhällsplaneringen och för att vara 
med och påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån 
sina sociala erfarenheter.

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna råd, information och underlag för deras planering 
av bostadsförsörjningen. Länsstyrelserna ska uppmärksamma kommunerna på behovet 
av samordning mellan kommunerna i frågor om bostadsförsörjning och verka för att 
sådan samordning kommer till stånd. 

Boverket har (i juli 2016) tagit fram en webbaserad handbok för hur kommunerna kan 
arbeta med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning, handboken kommer att 
kontinuerligt uppdateras, http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/

Inspiration kan även hämtas i ”Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till 
rullande översiktsplan” som togs fram av några länsstyrelser (bl a Länsstyrelsen i 
Stockholm) tillsammans med Boverket i ett pilotprojekt 2010-2011. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e12168/154047970709
5/2011-31.pdf

Länsstyrelsen tar årligen fram en analys av bostadsmarknaden i Norrbotten. Den 
regionala bostadsmarknadsanalysen grundar sig till stor del på kommunernas egna 
uppgifter i den årliga bostadsmarknadsenkäten och är en del i den årliga rapportering 
som länsstyrelserna gör till Boverket och regeringen.

Den senaste regionala bostadsmarknadsanalysen för Norrbotten finns att hämta på 
länsstyrelsens webbplats, https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-
kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsmarknaden-i-lanet.html
eller på Boverkets webbplats http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-
bostadsmarknaden/Regionala-analyser/.

12. Kommersiell service och handel
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett Regionalt serviceprogram för 
2014-2018. Serviceprogrammet ska stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer 
med strategisk betydelse för livsmedels- och drivmedelsförsörjningen. En ökad 
samordning av kommersiell och offentlig service ska också eftersträvas där så är 
ändamålsenligt. Serviceprogrammet ska genomsyras av ett tillväxtperspektiv och ha en 
tydligt formulerad målsättning för serviceutvecklingen i regionen. Det regionala 
serviceprogrammet ska ersätta tidigare lokala utvecklingsprogram och samordnas med 
andra regionala program och strategier.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd9387b2/1527001277367
/Regionalt%20serviceprogram%202014-2018.pdf

http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e12168/1540479707095/2011-31.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e12168/1540479707095/2011-31.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsmarknaden-i-lanet.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsmarknaden-i-lanet.html
http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Regionala-analyser/
http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Regionala-analyser/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd9387b2/1527001277367/Regionalt%20serviceprogram%202014-2018.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd9387b2/1527001277367/Regionalt%20serviceprogram%202014-2018.pdf
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Handelns förflyttning från centrala bostadsnära lägen till externa och halvexterna 
bilorienterade lägen får effekter på handelsmönster, tillgänglighet och miljö. De nya 
anläggningarna kan vara samhällsekonomiskt effektiva och innebära lägre priser men 
även innebära ett ökat trafikarbete och därmed ökad miljöbelastning, negativa följder 
för vissa konsumentgrupper och utarmade centrum.

Studier visar på externa handelsetableringars negativa konsekvenser på trafikarbete och 
utsläpp, oavsett om de placeras externt eller tätortsnära, samt att de har stor påverkan 
på transportbehoven i en kommun. Tätortsnära etableringar har stor attraktionskraft och 
därmed stor räckvidd vilket leder till ökat trafikarbete. De konstaterade effekterna av 
ökat trafikarbete står i kontrast till de nationella transportpolitiska målen om minskat 
trafikarbete och minskade avgasutsläpp.

Tätortsnära externa affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp finns som 
publikation 2006:83 på www.trafikverket.se.
13. Landsbygdsutveckling och landsbygdsprogram
Landsbygden dominerar i länets kommuner och bör ses som en strategisk resurs att 
utveckla. Landsbygd med jordbruksmark finns i mycket liten omfattning med små 
områden. I arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling bör landsbygdens betydelse för 
kommunens utveckling klargöras i den fysiska planeringen.
Framtidens förväntade klimatförändringar samt globalt ökad efterfrågan på livsmedel 
och energi kommer att öka behovet av mer lokalt odlat foder, livsmedel och 
energiproduktion. I ett perspektiv där konkurrensen om jordbruksmarken blir allt 
starkare kan det finnas skäl för samhället att inta en restriktiv hållning till att ta 
jordbruksmark i anspråk för annat än produktion av livsmedel och energi. 
Översiktsplanen bör ange lämpligt skydd för jordbruket i de områden där det öppna 
odlingslandskapet ska behållas. Principerna för avvägning mellan jordbruksföretagen, 
både brukande av jordbruksmark, djurstallar och hästhållning i mindre skala, och 
bebyggelseexploatering bör därför redovisas tydligt. 
Vid tillämpningen av 3 kap 4 § miljöbalken är det väsentligt att anlägga ett långsiktigt 
perspektiv. Jordbruksmarken är en av våra viktigaste resurser för att producera 
livsmedel och andra råvaror, därför är det viktigt att bevara möjligheten för kommande 
generationer.  Jordbruksmarken är en platsbunden resurs som har skapats i samspel med 
människan under lång tid och exploateringen av jordbruksmarken är irreversibel. 
Jordbruksmark som inte brukas aktivt idag kan komma att brukas aktivt i framtiden 
eftersom förutsättningar för marknaden och klimatet kan förändras över tiden. Termen 
brukningsvärd odlingsmark bör inte begränsas till avkastningsförmågan, utan inkludera 
även andra värden som biologisk mångfald, ekosystemtjänster och natur och 
kulturvärden. 
De jordbruk som i dag finns kvar är koncentrerade till de områden efter kusten och 
älvarna som har bäst odlingsförutsättningar. I dessa områden finns det inget överskott 
på mark som är direkt odlingsbar. 
Ett annat motiv till att jordbruksmark ska bevaras är att jordbruksföretagarna ska kunna 
känna trygghet i utövandet. Bebyggelse innebär ofta, förr eller senare, inverkan på 
förutsättningarna att bedriva jordbruk och hålla djur. 
Översiktsplanen bör redovisa hur miljömålet Ett rikt odlingslandskap med dess 
regionala tillägg påverkas.

http://www.trafikverket.se/
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Odlingslandskapet är ett värdefullt men begränsat inslag i länet. Översiktsplanen kan 
även innehålla någon form av kriterier för kommunens uppföljning av jordbrukets och 
gärna jordbruksföretagens utveckling och därmed förutsättningarna för det öppna 
jordbrukslandskapets fortlevnad. 
Länsstyrelsen har upprättat ett bevarandeprogram för odlingslandskapet i länet avseende 
de områden som har högsta natur- och kulturmiljövärden. 
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/vart-havdade-
norrbotten.html

Livsmedelsstrategier
Den 26 januari 2017 överlämnades regeringen propositionen "En livsmedelsstrategi för 
Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" till riksdagen. Den nationella 
livsmedelsstrategin har framtagits av regeringen där det övergripande målet ska vara en 
konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 
sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Regeringens åtgärder för 
att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/
en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-
17-104.pdf
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-
livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

Norrbottens egna regionala livsmedelsstrategi -nära mat-stod klar i september 2016. Det 
har även tillsatts en samordnare för strategin som är placerad på Länsstyrelsen. Både 
framtagandet och det fortsatta samordnade arbetet med att förverkliga strategins vision 
”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna” är finansierat genom ett brett regionalt samarbete. 
Det övergripande målet för den regionala livsmedelsstrategin är att främja länets 
livsmedelsproduktion. Visionen är ” Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. 
https://www.norrbottenskommuner.se/media/1461/norrbottens-livsmedelsstrategi-nara-
mat-rapport.pdf

Landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 och regional 
handlingsplan
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet syftar till att, tillsammans 
med övriga strukturfondsprogram, bidra till målen i strategin för Europa 2020 och en 
smart och hållbar tillväxt för alla. De övergripande målen för landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeriprogrammet handlar om att stärka konkurrenskraften inom 
jordbruk och fiskerinäring, att främja en hållbar förvaltning av naturresurser, att främja 
sysselsättning och en balanserad territoriell utveckling i landsbygdsområden.
Norrbottens regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet är ett regionalt styrdokument som visar hur Länsstyrelsen kommer 
att arbeta med programmen på länsnivå. Av handlingsplanen framgår åtgärder och 
prioriteringar inom de båda programmen. Handlingsplanen är framtagen i samarbete 
med regionalt landsbygdsråd med representanter från näringslivet, ideella och offentliga 
organisationer samt aktörer som har ansvar för att samordna tillväxtarbetet i länet.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5c21d/1528901576362/
Norrbotten%20RHP%202018.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/vart-havdade-norrbotten.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/vart-havdade-norrbotten.html
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.norrbottenskommuner.se/media/1461/norrbottens-livsmedelsstrategi-nara-mat-rapport.pdf
https://www.norrbottenskommuner.se/media/1461/norrbottens-livsmedelsstrategi-nara-mat-rapport.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5c21d/1528901576362/Norrbotten%20RHP%202018.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5c21d/1528901576362/Norrbotten%20RHP%202018.pdf
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14. Friluftsliv och rekreation
Inom länets kustområden, med E4 som avgränsning, ska enligt 4 kapitlet 2§ miljöbalken 
turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
(Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot 
Finland.). Med stöd av 3 kapitlet 6§ har ytterligare områden pekats ut vilka bedöms ha 
sådana värden för bl.a. friluftslivet att de så långt det är möjligt ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i 
tätorter och i närheten av tätorter ska enligt denna paragraf särskilt beaktas. I 
översiktsplanen kan detta hanteras i form av ”grönstrukturplanering”. Detta ställer 
även större krav bl.a. på översiktlig planering för vindkraft och landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.
Underlagsmaterial: Bostadsnära natur – inspiration och vägledning, Boverket 2007.

Enligt miljöbalken 4 kapitlet 5§ (obrutet fjäll) tillåts endast bebyggelse och 
anläggningar i de fall de behövs för det rörliga friluftslivet.
15. Landskap
Landskapet är grunden för en god livsmiljö och för den biologiska mångfalden och det 
utgör kapital i näringslivsutveckling och i lokal och regional tillväxt. Landskapet är 
samhällets gemensamma resurs och ovärderligt för att vi ska kunna förstå och förklara 
vår historia. Sverige har skrivit under den europeiska landskapskonventionen och 
ratificerat den. Konventionens definition av landskap är: "ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel 
mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer". Översiktsplanen bör behandla 
landskapsfrågor. Se även Riksantikvarieämbetets webbplats www.raa.se.

I ett landskap med öppna vyer kan vindkraftverk synas på långt håll och påverka 
upplevelsen av landskapet över kommungränserna och även påverka förutsättningarna 
för turism och friluftsliv.

Landskapsbildskydd enligt 19 § NVL i dess lydelse före 1 januari 1975
Ett antal områden i länet omfattas av så kallat landskapsbildskydd enligt 19 § 
naturvårdslagen, NVL, (1964:822) i dess lydelse före den 1 januari 1975. Förordnandet 
avser skydd av landskapsbilden och fortsätter att gälla även efter miljöbalkens 
ikraftträdande den 1 januari 1999 (9 § lag om införande av miljöbalken). Enligt 
förordnandet krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen bl.a. för att uppföra nya 
byggnader, luftledningar, kalavverkning, upplag och dylikt.

Före 1975 innebar 19 § NVL att länsstyrelsen kunde förordna om ett så kallat 
landskapsbildsskyddsförordnande. Detta var möjligt om arbetsföretag skulle komma att 
i väsentlig mån skada landskapsbilden. Departementschefen angav i propositionen att 
landskapsbilden skulle skyddas där den bjuder på framträdande naturskönhet eller andra 
sevärda naturförhållanden. Men det skulle även vara möjligt att skydda en mer vanlig 
landskapsbild från störande inslag därför att den dagligen ses av en större allmänhet. 
Länsstyrelsen kunde även, med stöd av 19 § NVL, i sin tillståndsgivning bland annat 
påverka den yttre utformningen av byggnader vid uppförande eller ändring. 
Länsstyrelsen skulle även i tillståndsgivningen kunna erbjuda skydd åt områden som 

http://www.raa.se/
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utmärkte sig för sin naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden 
(Jonzon och Delin, Naturvårdslagen, 1969, s. 109).
16. Kulturmiljö
Den fysiska planeringen är ett viktigt styrmedel för att kunna tillvarata och utveckla 
kulturmiljön, vilket i sin tur kan bli en väsentlig del i uppfyllandet av miljömålen. Det 
gäller huvudsakligen målen om en god bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap. Ett 
tillvaratagande av kulturmiljövärdena i bebyggelse och landskap har även positiva 
effekter för en god boende- och livsmiljö samt för rekreation och turism. En väl 
omhändertagen kulturmiljö fungerar också som en framgångsfaktor för kommun och 
näringsliv.

Områden enligt 4 kap miljöbalken; Se avsnitt 3. Riksintressen enligt 4 kap. 
miljöbalken. Ett antal områden i länet är i lagtexten utpekade som riksintresse enligt 4 
kap miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena

Områden enligt 3 kap miljöbalken; Se avsnitt 3. Riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken. Med stöd av 3 kapitlet 6§ har ytterligare områden pekats ut vilka bedöms 
vara särskilt värdefulla bland annat  p.g.a. deras kulturvärden. Dessa områden ska så 
långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. 

Nationella mål för kulturmiljöarbetet;
För kulturmiljöarbetet finns även nya nationella mål för kulturmiljöarbetet som är 
beslutade 2014. Dessa gäller främst det statliga kulturmiljöarbetet men regering och 
riksdag har även uttalat att de ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional 
och kommunal nivå. Målen lyder:

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används 
och utvecklas.

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön.

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser.

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen.

Fornlämningar och övriga kulturlämningar
Lag om kulturminnen m.m. (KML) har ändrat namn till Kulturmiljölagen (SFS 
1988:950) och ett flertal förändringar har införts i lagen. Bland annat har i KML 2 kap. 
införts en tidsgräns för vad som är att betrakta som fornlämning. Förändringen av 
fornlämningsbegreppet innebär t.ex. att en lämning som tillkommit efter 1850 inte är en 
fornlämning. Förändringarna i KML gäller fr.o.m. 1/1 2014. 

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Enligt lagen är det 
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan 
länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Se länk nedan för webbaserad 
GIS-tjänst avseende fornlämningar samt övriga kulturvärden i länet.
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag
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Kulturmiljöprogrammet
Länsstyrelsen har upprättat ett länstäckande kulturmiljöprogram som reviderats år 2010.  
Programmet är bl.a. tänkt att fungera som planeringsunderlag för kommuner och 
kulturmiljövården och ligga till grund för olika insatser för regional utveckling. 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/norrbottens-
kulturmiljoprogram.html

Världsarv
I Norrbotten finns tre områden på Unescos världsarvslista; Gammelstads kyrkstad, 
Laponia och Struves meridianbåge. Världsarvsstatusen grundar sig på FN-organet 
Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv, som antogs 1972. 
Sverige undertecknade konventionen 1985 och har därmed – bland mer än 180 andra 
nationer – frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid, samt att 
stödja andra länder i deras ansträngningar för att ta hand om sina.

För att ett minne ska upptas på listan måste det uppfylla en rad kriterier. Ett kulturobjekt 
ska exempelvis vara ett mästerverk skapat av människan, ett arkitektoniskt stilbildande 
byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell 
betydelse eller ett framstående exempel på traditionell livsföring som är representativ 
för en viss kultur. Ett naturobjekt kan exemplifiera viktiga utvecklingssteg i jordens 
historia, representera pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap 
med exceptionella skönhetsvärden eller en hemvist för utrotningshotade djurarter. 
http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv

Områden enligt 3 kap miljöbalken
För att hantera dessa frågor i den fysiska planeringen bör planen innehålla 
målsättningar, strategier och anvisningar om program för tillvaratagande och utveckling 
av de kulturhistoriska värdena. Sådana har också betydelse som vägledning för senare 
beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Översiktsplanen kan exempelvis;
- ge allmänna riktlinjer för bygglovgivningen som tar till vara de kulturhistoriska 
värdena.
- ange förekommande intentioner att säkerställa riksintresseområden genom 
områdesbestämmelser eller detaljplaner, samt belysa konsekvenserna av hushållningen 
med mark- och vatten i sådana områden.
- belysa hur förändringar inom infrastruktur, jordbruk och industri kan och bör hanteras 
med hänsyn till landskapets värden.

Kulturreservat
I länet finns två kulturreservat: Gallejaur by i Arvidsjaurs kommun och Hanhivittikko 
fäbod i Övertorneå kommun som uppbär skydd enligt miljöbalkens 7 kap 9 §.

Övriga planeringsunderlag inom kulturmiljö

 Länsstyrelsen har upprättat ett länstäckande kulturmiljöprogram som reviderats 
år 2010.  Programmet är bl.a. tänkt att fungera som planeringsunderlag för 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/norrbottens-kulturmiljoprogram.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/tjanster/publikationer/norrbottens-kulturmiljoprogram.html
http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv
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kommuner och kulturmiljövården och ligga till grund för olika insatser för 
regional utveckling. 

 Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
(1993) 

 Värdefulla Vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län (2001)
 Broarna i Norrbottens län. Inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar. 

(2005). 
 Uppgifter om fornlämningar finns att hämta på Riksantikvarieämbetets hemsida 

(FMIS) http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html.
 Fornvårdsmiljöer
 Skyddade kyrkor och skyddad bebyggelse

17. Naturmiljö

Område enligt 4 kap miljöbalken
Se avsnitt 3. Riksintressen och Natura 2000 – Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken.
Ett antal områden i länet är i lagtexten utpekade som riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Detta 
ställer större krav på översiktlig planering för vindkraft och landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.

Naturreservat
I översiktsplanen bör kommunen nämna att man, vid framtida exploateringar, ska ta 
hänsyn till de naturvärden som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har dokumenterat för 
ett givet område. Kommunen bör även ta hänsyn till områden där det pågår 
reservatsbildning. Områden avseende befintliga reservat samt där reservatsbildning 
pågår finns tillgängliga som GIS-skikt vid kontakt med Länsstyrelsen.

Biotopskydd och nyckelbiotoper samt artskydd
Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre områden som håller mycket höga 
naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen hanterar bildandet av 
biotopskyddsområden på skogsmark. Även enskilda kommuner kan bilda 
biotopskyddsområden. Bestämmelserna kring biotopskyddsområden finns i 
miljöbalken.

Ett beslut om biotopskydd innebär att alla åtgärder i området som skadar naturvärdena 
är förbjudna medan du som markägare fortfarande äger marken. Det innebär att 
exempelvis jakträtten inte påverkas. Utöver biologisk mångfald och biotopskyddet 
innebär dessa även stora värden för kulturmiljön och landskapsbilden.
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Parlor-

I artskyddsförordningen (2007:845) finns bestämmelser om fridlysning och artskydd.
Dessa bestämmelser är viktiga att känna till, framför allt när man avser att exploatera ny 
mark. Om det finns skyddade arter i området måste frågan i princip utredas innan 
detaljplan eller dylikt kan antas. Även frågor avseende Natura 2000 måste vara utredda. 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Parlor-
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Det kan därför vara klokt att redan i översiktsplaneskeden titta på om dessa frågor 
kommer i spel vid fortsatt planläggning.

Större opåverkade områden och ekologiskt känsliga områden
Större opåverkade områden ska enligt 3 kap 2 § miljöbalken så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Ekologiskt särskilt 
känsliga mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 3 § miljöbalken så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden bör redovisas i den 
översiktliga planeringen, tillsammans med ställningstagande om sådana områden kan 
nyttjas för vindkraft t ex.

Ängar och betesmarker
Jordbruksverkets databas TUVA innehåller underlag för översiktsplaneringen.

Världsarv
Se ovan under rubrik ”Kulturmiljö”.
18. Vattenförvaltning, vattenplanering och ytvattenanvändning
Alla EU-länder är skyldiga att säkerställa tillgången på vatten samt att allt vatten har en 
god kvalitet. I Sverige har man förbundit sig till detta genom att EU:s Ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG) infördes i svensk lagstiftning 2004 genom Förordning om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) samt Naturvårdsverkets och 
SGU:s föreskrifter. För att samordna och genomföra vattenförvaltningsarbetet har fem 
vattenmyndigheter bildats i Sverige för vart och ett av fem vattendistrikt. 
Vattendistriktens gränser följer avrinningsområdenas gränser och alltså inte de 
administrativa gränser som utgörs av län och kommuner. Bottenvikens vattendistrikt är 
Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens län samt större delen 
av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till Vattenmyndigheten 
i Bottenvikens vattendistrikt.

Bottenvikens vattendistrikt utgör den nordligaste delen av Sverige och omfattar 30 
huvudavrinningsområden från Torneälven och ner till Ume- och Öreälvens 
avrinningsområden där gränsen går mot Bottenhavets vattendistrikt. I vattendistriktet 
finns de fyra stora nationalälvarna Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven vilka är 
skyddade från vattenkraftsutbyggnad. 

Vattenförvaltningsarbetet omfattar grundvatten, ytvatten och kustvatten. Vattnen ska 
klassas utifrån kvantitativ och kemisk status för grundvatten samt ekologisk och kemisk 
status för ytvatten. Därefter ska vattenmyndigheterna fastställa miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram för att för att uppfylla miljökvalitetsnormerna efter förslag från 
länsstyrelsen. Hur miljökvalitetsnormerna ska fastställas och statusbedömmas regleras 
för ytvatten av Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2008:1). Motsvarande reglering för 
grundvatten återfinns i Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 
2008:2).

Åtgärdsprogrammen är bindande för myndigheter och kommuner vid tillämpning av 
miljöbalken. Kommunerna ska beakta miljökvalitetsnormer vid planering och 
planläggning enligt PBL. Vattenmyndighetens förvaltningsplan och åtgärdsprogram 
2016-2021. Se särskilt de åtgärder som riktas till kommunerna finns på sid 81-93 i 
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åtgärdsprogrammet. länk: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/beslutsdokument/Pag
es/forvaltningsplan-2016-2021-bottenviken.aspx

Beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i Norrbotten har underlag (inklusive 
kartunderlag) för vilka vatten som är vattenförekomster, utbredningen av vattnens 
avrinningsområden, påverkansanalyser, vilka vatten som särskilt prioriteras i 
åtgärdsarbetet med avseende på olika miljöproblem, utbredning av 
vattenskyddsområden mm. Det finns även ett webbaserat informationssystem, VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) (www.viss.lst.se). VISS är öppet för alla som vill 
ta del av resultaten från de senaste årens arbete med vattenförvaltningen. Man kan även 
enkelt hitta till informationen om ett speciellt vatten i VISS genom Vattenkartan 
(www.vattenkartan.se) där det för varje vattenförekomst finns en länk till VISS. Vatten 
som inte är vattenförekomster benämns i VISS som "övrigt vatten".

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har flera databaser med hydrogeologisk 
information. Dessa bör ingå i ett planeringsunderlag som ett komplement till den 
information som finns i VISS. SGU:s databaser omfattar bland annat hydrogeologiskt 
kartunderlag i regional och lokal skala, med information om de av SGU avgränsade 
grundvattenmagasinen. Därtill finns SGU:s brunnsarkiv samt en databas med 
information från hydrogeologiska undersökningar. I SGU:s vattentäktsarkiv finns 
information om Sveriges vattenverk och vattentäkter med tillhörande rå- och 
dricksvattenkvalitet. SGU är även nationell datavärd för grundvatten på uppdrag av 
Naturvårdsverket.

Ytvattenanvändning
Kommunens översiktsplan bör på ett överskådligt och genomtänkt sätt spegla 
kommunens nuvarande och framtida inriktning vad gäller användning av ytvatten som 
resurs inom kommunen. Detta innebär att kommunen bör översiktligt planera allt 
ytvattenutnyttjande och särskilt analysera pågående eller tänkbara konfliktsituationer.

De ytvattenanvändningar som berörs är exempelvis:
 Dricksvattenförsörjning
 Elproduktion
 Näringsgrenen turism
 Näringsgrenen vattenbruk, speciellt fisk- och kräftodling
 Biotopskydd för den biologiska mångfaldens bevarande, t.ex. skydd för 

flodkräfta, skydd för fiskereproduktionsområden mm
19. Vattenförsörjning
Ett av syftena med pågående arbete med en regional vattenförsörjningsplan för 
Norrbotten är att säkerställa dricksvattenförsörjning i regionen i ett flergenerations- 
perspektiv. Syftet är även att utgöra ett underlag för länets kommuner att utgå från vid 
upprättandet av kommunala vattenförsörjningsplaner. Den regionala 
vattenförsörjningsplanen beräknas gå ut på remiss till länets kommuner under 2013. 

SGU har som stöd för vattenförsörjningsplanering gett ut SGU-rapport 2009:4 
Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för vattenförsörjning. 
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s0924-rapport.pdf

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-2016-2021-bottenviken.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-2016-2021-bottenviken.aspx
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s0924-rapport.pdf
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Nuvarande och framtida markanvändnings påverkan på de kommunala och enskilda 
vattentäkterna, vilka hoten är mot vattenförsörjningen på längre sikt och vilka 
skyddsåtgärder som kan behövas för att minimera riskerna är angelägna frågor att 
behandla i översiktsplanen, liksom vattentäkternas sårbarhet samt frågan om hur 
reservkapacitet bör lösas. Ytterligare byggande och exploatering bör undvikas inom 
vattenskyddsområden och inom nuvarande och framtida vattentäkters 
tillrinningsområden. För att detta ska uppfyllas måste de viktiga yt- och 
grundvattenresursernas läge med skyddsområden redovisas i översiktsplanen.
20. Materialförsörjning och prospektering
I översiktsplanen bör kända materialtillgångar redovisas, vilka kan bli föremål för 
exploatering. Kommunen bör även förhålla sig till vad det kan innebära om en 
exploatering sker t.ex. när det gäller miljökonsekvenser. Beträffande områden av 
riksintresse för ämnen och material se kapitel 3.
21. Rennäring
Beträffande riksintresse för rennäringen se kapitel 3 riksintressen. Rennäringens 
riksintressen bevakas enligt miljöbalken av länsstyrelsen. Därför måste länsstyrelsen, 
utöver berörd sameby, alltid samrådas med angående riksintresset. Övriga 
rennäringsfrågor hanteras främst av berörd sameby och Sametinget. Beträffande 
planeringsunderlag avseende rennäring se Sametingets hemsida; 
http://www.sametinget.se/8382
22. Vindkraft
Sverige står inför en omfattande omställning till förnybara energikällor. Det gäller både 
att hushålla bättre med energin och att utnyttja förnyelsebar energi som kan fasa ut olja 
och naturgas. Vindkraften är en möjlighet att snabbt skapa ny elproduktion. 
Länsstyrelsen har ett regionalt statligt ansvar för att främja vindkraftsutbyggnaden, ta 
fram planeringsunderlag och se till att kommunerna samverkar vid utbyggnad av 
vindkraft. Regeringen har fastställt nya planeringsmål för vindkraften 2020, som 
innebär att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från 
vindkraft i hela landet på 20 TWh för landbaserad vindkraft och 10 TWh för 
havsbaserad vindkraft.

Tillståndsprövningen av vindkraftverk behandlas av Länsstyrelsen med beslut från 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Vid tillstånd från Länsstyrelsen krävs inget 
bygglov från kommunen men bygganmälan kvarstår. Kommunen måste dock tillstyrka, 
annars kan tillstånd för en etablering inte meddelas (anges i 16 kap. 45 § MB). Ett 
viktigt underlag vid denna prövning är en aktuell översiktsplan. Eftersom tillståndet 
måste tillstyrkas av kommunen är det viktigt att kommunerna i översiktsplaneringen har 
utrett sin syn på var vindkraften är lämplig och vilka områden som enligt kommunens 
bedömning behöver undantas från vindkraftsetableringar. Vindkraftshandboken 
(Boverket januari 2009) har ett avsnitt om vindkraft i översiktsplanen.
Beträffande områden som utpekats som riksintressanta för vindkraft se kapitel 3.

Det är av vikt att kommunen samråder med Trafikverket vid planerandet av 
vindkraftområden i alla slags vindkraftärenden innefattande stora som små 
vindkraftverk. Vindkraftverk behöver särskilt bedömas ur säkerhetssynpunkt i 
förhållande till väg, järnväg och luftfart. Kommunen bör i sin planering beakta att 
vindkraftverk bör placeras minst på verkets totalhöjd från allmän väg, dock minst 50 

http://www.sametinget.se/8382
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meter från vägområde. Generellt bör förutsättningarna för infrastrukturen till och i de 
utpekade områdena beskrivas tidigt i planeringen. Möjligheterna för transporter behöver 
utredas och planeras noggrant i förväg så att de verkligen kan genomföras.

Transportstyrelsen (nuvarande Trafikverkets ansvarsområde) har utarbetat en 
informationsskrift om vindkraft och luftfart: https://trafikverket.ineko.se/se/tv17625
23. Arkitektur och gestaltning
Det är lämpligt att översiktsplanen redovisar hur en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar ska uppnås. 

Den 24 maj beslutade riksdagen om en ny politik för arkitektur, form och design utifrån 
regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö. Propositionen tar ett 
helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad 
nationell arkitekturpolicy. I propositionen bedömer regeringen att det behövs ett 
tydligare samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till 
offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och 
gestaltad livsmiljö i syfte att bl.a. bidra till hög arkitektonisk kvalitet i hela landet. 
Arbetet bör enligt propositionen samordnas av Boverket.

I uppdraget till Boverket ingår att:

o Främja det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet och samordna 
berörda myndigheter på arkitektur-, form- och designområdet

o Stöd till kommuner
o Vägledning för god gestaltning av vårdens respektive förskolors och 

skolors fysiska miljö

Proposition: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/proposition/politik-for-gestaltad-livsmiljo_H503110

Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och 
design

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

o hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden,

o kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
o det offentliga agerar förebildligt,
o estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

utvecklas,
o miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och 

samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

https://trafikverket.ineko.se/se/tv17625
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/politik-for-gestaltad-livsmiljo_H503110
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/politik-for-gestaltad-livsmiljo_H503110
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Strategi för levande städer

I strategin för levande städer presenteras regeringens nya politik för en hållbar 
stadsutveckling. 

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i 
miljömålssystemet tillsammans med prioriteringar och nya insatser med tyngdpunkt 
på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella 
miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att 
nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om hållbara städer, samt till 
FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda.

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, 
hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Städer 
behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, 
ekonomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns möjligheter att klara många av 
klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar stadsutveckling är viktigt för 
att uppnå miljömålen.

Länk till strategin: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-
201718230/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
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S:a Sandträsk- Utterliden 
Intresseförening 
Serrejaurs Byastugeförening 
Storbergs Intresseförening 
Suddesjaurs Bygdegårdsförening 
Söderträskbäckens Intresseförening 
Södra Sandträsks Byastugefören 
Tjappsåive Byastugeförening 
Tjappsåive Intresseförening 
Utterlidens Byastugeförening 
Åkrokens Byaförening 
Övre Långträsk Bygdeförening 
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Uppföljning LIS-områden
Kartan visar samtliga LIS-områden. De LIS-
områden där dispenser har lämnats tack vare 
översikts- och tillväxtplanen har ringats in med 
röda ringar.

± 1:550 000
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Kommunstyrelsen
Arvidsjaurs kommun
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Länsstyrelsens bedömning av Arvidsjaurs kommuns gällande 
översiktsplan 

Inledning
Länsstyrelsen ska minst en gång under mandattiden redovisa sina synpunkter i fråga om 
sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 28 § Plan- och bygglagen. Synpunkterna ska 
redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det 
framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen.

Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen 
begär det. Arvidsjaurs kommun har i skrivelse begärt en sammanfattande redogörelse. 
Som bilaga till denna sammanfattande redogörelse finns en redogörelse för regionala 
planeringsunderlag.
Gällande översiktsplan
Kommuntäckande översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun antogs 24 
november 2015 med Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat 30 september 2015. 
Tematiskt tillägg har gjorts för vindkraft (2011). Till översiktsplanen finns ett 
styrdokument – Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen. 
Länsstyrelsen anser att det är ett mycket bra instrument för översiktsplanens 
förverkligande.

Samlad bedömning av översiktsplanens aktualitet
Länsstyrelsen bedömer att den kommunövergripande översiktsplanen för Arvidsjaurs 
kommun i stora delar är aktuell enligt PBL 3 kap § 27.  Det kan finnas ett visst behov av 
bearbetning när det gäller eventuella tillkommande områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) och mindre justeringar. Till planen hörande kartor bedöms vara 
lättöverskådliga även om riksintressen inte redovisas på ett överskådligt sätt. Planen är 
tydlig och till planen finns även riktlinjer för implementering vilket är en styrka. 
Översiktsplanen täcker även sociala frågor.

När det gäller vindkraft konstaterade kommunen under arbetet med översiktsplanen att 
tillägget avseende vindkraft var aktuellt. I och med energiöverenskommelsen 2016 ökar 
trycket (inte minst i Norrland) på platser lämpliga för vindkraft då prognoser pekar på 
ett behov av minst 150 vindkraftstillstånd (á 30 verk) i bra vindlägen.

Viss lagstiftning har förändrats efter översiktsplanens antagande. Inga större 
förändringar har skett i grundläggande förutsättningar i kommunen efter 
översiktsplanens antagande. 

mailto:kommun@arvidsjaur.se
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En viktig aspekt att hantera i översiktsplanen är klimatfrågorna. Intergovernmental 
panel on climate change (IPCC) kom nyligen med en syntesrapport. Läs mer här: 
https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc.

En viktig ny aspekt är Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling som 
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De Globala målen är integrerade 
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Regeringen har beslutat om en 
handlingsplan för Agenda 2030. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är 
jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och 
biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och 
hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation. Den 16 oktober 2018 träffades 
landshövdingen samt kommunal- och regionråden i länet för att tillsammans skriva 
under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet. Avsiktsförklaringen innebär bland 
annat att respektive aktör ska:

 Främja, direkt eller indirekt, genomförandet inom ramen för sin ordinarie 
verksamhet.

 Bidra till genomförandet med sin kompetens, kunskap och sina nätverk.
 Upprätta en årsplan för det gemensamma arbetet.
 Sprida information om Agenda 2030 i sina egna organisationer och nätverk.

Planeringsunderlag
Den första november 2018 har länsstyrelserna släppt planeringskatalogen vars syfte är 
att allt planeringsunderlag ska finnas samlat på ett ställe och uppdaterat. https://ext-
geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen.

Initialt finns information från SGU, Jordbruksverket, Sametinget, PTS och 
länsstyrelserna i katalogen men efterhand som myndigheter ansluter kommer de att 
läggas till planeringskatalogen. Innehåll och funktionalitet kommer att uppdateras 
fortlöpande. Behöver ni hjälp med något så hör gärna av er.

Genomförbarhet och tydlighet
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (3 kap 2 § PBL). 
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 
framgår (3 kap 6 § PBL).

Översiktsplanen ska vara vägledande för detaljplanering, bygglovhantering och andra 
tillståndsprövningar. Översiktsplanen 2015 innehåller rekommendationer om fortsatt 
arbete samt som bilaga riktlinjer för implementering. Markanvändningskartan är tydlig. 

Samordning med nationella och regionala mål och mellankommunala frågor
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (3 kap 5§ 
PBL).

https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen
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Den gällande översiktsplanen beskriver mellankommunala frågor och samarbeten. 

Region Norrbotten arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för år 
2010-2030 (RUS) som är på samråd. RUS är tänkt att fungera som ett viktigt och 
övergripande styrdokumentet för regionens utveckling och tillväxt. Översiktsplanen bör 
förhålla sig till rekommendationerna i RUS.

En ny Länstransportplan har fastställts för 2018-2029. Planen hanterar större 
prioriterade investeringar samt åtgärder för bland annat kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder samt bidrag för effektiviseringar i kommunala 
vägnätet i länet.

Länsstyrelsen i samverkan med Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner arbetar 
för närvarande med att ta fram en ny klimat- och energistrategi för Norrbottens län.

Riksintressen och miljökvalitetsnormer
Av 3 kap PBL framgår att riksintressen  enligt 3 och 4 kap Miljöbalken ska anges 
särskilt i översiktsplanen. Kommunen ska i sin översiktsplan visa hur kommunen 
kommer att tillgodose redovisade riksintressen och hur miljökvalitetsnormer följs.

Revideringar av riksintressen i Arvidsjaur sedan 2015:
 Riksintresse för värdefulla ämnen och material 3 kap 7 § MB

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer. Kommunen berörs av miljökvalitetsnormen för vatten, vilket 
kommunen beskriver i gällande översiktsplan.

Allmänna intressen
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 
2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken anges särskilt.

Plan- och bygglagen 2010:900 trädde i kraft 2 maj 2011. I kapitel 2 beskrivs allmänna 
intressen som ska tas hänsyn till vid planläggning och prövning enligt PBL. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att flera allmänna intressen har 
tillkommit och/eller förtydligats, exempelvis bostadsbebyggelse och utveckling av 
bostadsbeståndet, klimatpåverkan, energiomställning, avfallshantering och elektronisk 
kommunikation.

Bostadsförsörjning
Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga 
behovet av bostäder. (3 kap 5§ PBL)

Lagstiftningens krav vad gäller att planera för bostadsförsörjningen har skärpts. Krav på 
riktlinjernas innehåll har preciserats 2 § Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Eftersom riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara 
vägledande vid tillämpningen av 2 kap 3 § 5 i PBL och enligt lagtexten även utgöra ett 
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underlag för bland annat översiktsplanen så ska kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning redovisas i ett separat dokument som beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvidsjaurs kommun har riktlinjer för bostadsförsörjningen och 
dessa ska fungera som underlag i översiktsplanearbetet. 

Klimat och risker samt begränsad klimatpåverkan
Av översiktsplanen ska framgå kommunens syn på risken för skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra (3 kap 5§ PBL).

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL och plan- och 
byggförordningen, med syfte att förbättra beredskapen i kommunerna för 
klimatförändringen. Enligt den nya lagen ska översiktsplanen ge sin syn på risken för 
skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. För ärenden om 
antagande eller ändring av översiktsplan som har påbörjats före 1 augusti 2018 fortsätter 
de äldre föreskrifterna att gälla. Länsstyrelsen rekommenderar att Arvidsjaurs 
översiktsplan redovisar hur klimatrelaterade risker ska hanteras och förebyggas. 

Kommunikation och infrastruktur
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens innehåll fortfarande är aktuellt. 

Arbete pågår med såväl Inlandsbanan som en tågtestbana mellan Arvidsjaur och Jörn. 
Länsstyrelsen har ingen ny information om detta.

För den södra korsningen mellan Järnvägsgatan och väg 95 förväntas en 
åtgärdsvalsstudie vara klar till årsskiftet. Tjernfjellstunneln i Norge längs Rv. 77 som 
ansluter till väg 95 beräknas stå klar hösten 2019 och innebär en väsentlig förbättring 
för kommunikationerna kust till kust.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Av översiktsplanen ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken(3 kap 5§ PBL)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) finns inarbetat i den kommuntäckande 
översiktsplanen. I stora drag kan den fortfarande betraktas som aktuell men nya 
områden kan vara aktuella. Ett problem är att utredningar avseende bl.a. växt- och 
djurliv samt fornlämningar saknas. För närvarande är Naturvårdsverkets 
uppdrag/förslag att se över och föreslå ändringar i reglerna om LIS ute på remiss.

Ny lagstiftning
Strax innan och sedan 2015 har flera lagstiftningar förändrats. 
Ny gällande lagstiftning ska ligga till grund för kommunens översiktsplanearbete.

 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med flera ändringar till dagsdato. 
 Miljöbalken med ändringar. Den 1 januari 2018 ersattes 6 kapitlet i miljöbalken 

med ett helt nytt 6 kapitel. Dessutom infördes en ny miljöbedömningsförordning 
(2017:966).



Yttrande

Datum
2018-09-17

Diarienummer
401-

5 (5)

 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). En tydligare lag 
kom den 1 januari 2014.

 Kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft januari 2014, vilket utgör en översyn av 
den tidigare kulturminneslagen. En av de viktigaste förändringarna gäller 
fornlämningar.

En nyhet i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) är att översiktsplanen tydligt ska 
relatera till det regionala utvecklingsarbetet och statliga och regionala mål. Den 1 
augusti 2018 ändrades PBL och plan- och byggförordningen, med syfte att förbättra 
beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Enligt den nya lagen ska 
översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker 
kan minska eller upphöra.

En översiktsplaneutredning ”En utvecklad översiktsplanering” SOU 2018:46 är ute på 
remiss för närvarande. Där föreslås flera förändringar av lagstiftningen. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Bilaga. Redogörelse för regionala planeringsunderlag

De som deltagit i yttrandet
Beslut om yttrandet har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 
planhandläggare Thomas Steinwall. 
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Uppföljning av rekommendationerna i översikts- och tillväxtplanen 2018 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 174 att anta översikts- och tillväxtplanen 
för Arvidsjaurs kommun. Kommunfullmäktige fastställde sedan 2017-02-28, § 18 
dokumentet "Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen” där det 
bland annat framgår att nämnden/bolaget vid årsredovisningen ska redogöra för vilka 
rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva resultatet av 
nämndens/bolagets arbete.  
 
Detta dokument utgör en sammanställning av uppföljningen för 2018 där det framgår 
hur varje förvaltning och bolag har arbetat med rekommendationerna under 2018. För 
att enkelt åskådliggöra lägesbilden har uppföljningen också färgkodats så att gula rutor 
avser påbörjade åtgärder, gröna rutor avser genomförda åtgärder och röda rutor avser ej 
påbörjade åtgärder.  
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen

Uppföljning 2016 Uppföljning 2017 Uppföljning 2018

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-
nämnden. Arbetet med övertaganden av tvätt från 
äldreomsorgen och bildandet av bilpool är i gång. 
Beräknad start: tvätt feb/mars 2017, bilpool sommaren 
2017

Kultur och integration: Resurscentrum startade, 
tvättar till viss del åt äldreomsorgen sedan 
somamren 2017. Bilpoolen är igång men få bilar 
lämnas in för service. Inga bilar finns för 
uthyrning.

Stöd: Bilpoolen har pausat då finansiering ej har 
tillförts samt att bilar ej överlämnats till 
bilpoolen. Tvätteriet fungerar enligt planerna.

BoU: Förvaltningen jobbar ständigt med att effektivisera 
verksamheterna framför allt med hänsyn till den för 
närvarande ökande volymen inom verksamheterna och 
det rådande ekonomiska läget för kommunen. Ökad 
kostnadsmedvetenhet och adekvata ekonomi- och 
uppföljningssystem bidrar i stort till att ”läckor” kan 
upptäckas i tid och åtgärder därmed vidtas.

Stöd: Ökat andelen projektfinansierad 
verksamhet till 78% av hela budgeten. 
Sammanslagning av turistbyråverksamheten 
med medborgarekontoret samt utökad service 
gentemot kund avlastar handläggare ute i 
förvaltningen och påskyndar 
handläggningsprocesserna. Flytt av turistbyrån 
in i kommunhuset sparar lokalhyror.

Stöd: Fortsatt hög projektfinansiering inom 
näringslivsavdelningens olika verksamheter. 

Soc: Vi arbetar hela tiden med effektivisering, bl a 
personalplanering med Time Care som redskap.Analys 
från RKA 2015 visar att Arvidsjaurs äldreomsorg är 100 
% effektiv utifrån förutsättningarna.

Soc: Fortsatt arbete med Time Care, vi har 
erbjudit BuN att vara med . 2016 års analys 
(senaste ) från RKA visar att vi inte är 100 % 
effektiva. Vi har inte analyserat vad som 
förändrats, kan det ha att göra med hur vi 
matar in uppgifter i RS ?

Samhällsbyggnads: Organisationsöversyn inom 
Kostenheten och VA/Gatu-enheten har 
genomförts.

BoU: Förvaltningen fortsätter ständigt med att 
effektivisera verksamheterna framför allt med 
hänsyn till den för närvarande ökande volymen 
inom verksamheterna och det rådande 
ekonomiska läget för kommunen. Ökad 
kostnadsmedvetenhet och adekvata ekonomi- 
och uppföljningssystem bidrar i stort till att 
”läckor” kan upptäckas i tid och åtgärder 
därmed vidtas.

BoU: Samtliga chefer får ekonomisk kompetens. 
Samtliga verksamheter genomlyses för att hitta 
optimal organisation och dimensionering utifrån 
rådande förhållanden. 

Samhällsbyggnads: Organisationsöversyn inom 
kosten med kvalitets- och effektiviseringsmål. Vi 
jobbar på matsvinn och effektiv lagerhållning 
och resursutnyttjande samt för bra 
beställarrutin.

KC: Organisationsförändringar har genomförts 
under 2018 i syfte att förenkla och effektivisera 
verksamheten

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-
nämnden. Kultur och integration informerar i en 
stående annons i annonsbladet, facebook, via hemsida, 
affischer  och i vissa fall direktinformation till olika 
grupper. Öppna dialogmöten har hållits under 2016. 

Kultur- och integration: Förvaltningen 
informerar i en stående annons i annonsbladet, 
olika facebooksidor, via hemsidan, affischer och 
i vissa fall direktinformation till olika grupper. 
Kulturskolan och biblioteket deltar i SKL:s 
projekt "Mer för fler" där man får hjälp att hitta 
metoder för att nå fler till sina verksamheter.

Kultur- och fritid: Förvaltningen informerar i en 
stående annons i annonsbladet, olika 
facebooksidor, via hemsidan, affischer och i 
vissa fall direktinformation till olika grupper. 
Resurscentrum informerar även hos 
studievägledare angående feriejobb. 

Samhällsbyggnads: Vi arbetar med att förbättra 
och utöka våra e-tjänster. Infört ett 
webbbaserat felanmälanssystem för felanmälan 
av gautbelysning, VA, gator och fastigheter.

Soc: Hemsidan har gjorts om Socialnämnden har bjudit 
in allmänheten till tema vid varje nämndstillfälle.
Förbättrat tillståndsgivning och tillsyn inom 
alkohollagens område.
Allmänheten har bjudits in till föreläsningar på kvällstid.

Soc: Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
Socialnämnden har inte bjudit in allmänheten  
men tjänstemän har tackat ja till att medverka 
vid allmänna träffar och möten som anordnats 
av föreningar  och studieförbund. 
Serveringsärendena har handlagts av konsult 
fram tills vi överlämnade hanteringen till 
samhällsbyggnadskontoret i juli 2017.

Stöd: Förbättrad kommunikation via sociala 
medier då näringslivskontoret har en Back office-
sida på Facebook, en informationsanslagstavla 
för företagare och näringslivsaktörer. Utökad 
marknadsföring via sociala medier om platsen 
Arvidsjaur. Vi har anordnat en handfull 
klimatkvällar under årets med olika teman. 
Stående annonsering i Annons X:et. 

Soc: Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi 
deltar vid allmänna träffar som arrangeras av 
föreningar och studieförbund.

Stöd: Förbättrad kommunikation via sociala 
medier då näringslivskontoret startat Back 
office, en informationsanslagstavla för 
företagare och näringslivsaktörer. Utökad 
marknadsföring via sociala medier om platsen 
Arvidsjaur. Vi har anordnat en handfull 
klimatkvällar under årets med olika teman.

BoU: Nytt elevadministrativt system under 
upphandling. Hemsidor uppdateras för bästa 
informationsflöde.

Effektivisera den kommunala verksamheten 
för att minska kostnaderna.

Kommunen bör utveckla företagsklimatet 
och hanteringen av information och service 
mot alla våra kunder och medborgare.
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Den interkommunala samverkan bör 
förstärkas med en tydlig struktur och 
målbild.

KS: Kultur och integration har sedan länge en väl 
fungerande samverkan med förskola och skola samt 
med äldreomsorgen.

Kultur- och integration: Förvaltningen har sedan 
länge en väl fungerande samverkan med 
förskola och skola samt med äldreomsorgen.

Resurscentrum:  Förvaltningen har sedan länge 
en väl fungerande samverkan med förskola och 
skola samt med äldreomsorgen. 
Samverkansavtalet DU(N)A och projektet KOFA 
har utvecklat ett bra samarbete med skolan, 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Samhällsbyggnads: Se kommentar under 
samverkan med andra kommuner bör utökas

Samhällsbyggnads: Se kommentar under 
samverkan med andra kommuner bör utökas.

Stöd: Näringslivsenheten bidrar med olika 
samverkansmöten bla fokus företaget, 
samhällsbyggnadsfrukost & etableringsråd.

Stöd: Samverkan internt inom kommunen har 
förstärkts under 2018 men ändrat karaktär till 
mer behovsanpassade samverkansformer. 

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-
nämnden. Eftersom det är samma plattform i hela 
Norrbotten, kan tjänster utvecklade i en kommun enkelt 
återanvändas i en annan kommun. Kultur och 
integration samverkar sedan tidigare främst med 
Arjeplog, bl a genom kulturutbyte, försäljning av 
musiklärartjänster och visst ungdomsutbyte. 
Gemensamt bildarkiv med Arjeplog, Sorsele och Malå 

    

Kultur och integration: Fortsatt samverkan med 
främst Arjeplog inom kultur- och 
integrationsområdet, bl a genom kulturutbyte, 
försäljning av musiklärartjänster samt visst 
ungdomsutbyte. Gemensamtsamt bildarkiv med  
Malå, Sorsele och Arjeplog. 

BoU: De långa avstånden mellan inlandets 
kommuner är många gånger en bidragande 
anledning till att samordnade tjänster är svåra 
att genomföra eller upprätthålla.  Med modern 
teknik med möjligheter till 
bredbandsuppkoppling etc. blir samverkan inom 
andra än rent personella områden möjligt.

BoU: De långa avstånden mellan inlandets kommuner är 
många gånger en bidragande anledning till att 
samordnade tjänster är svåra att genomföra eller 
upprätthålla.  Med modern teknik med möjligheter till 
bredbandsuppkoppling etc. blir samverkan inom andra 
än rent personella områden möjligt.
Förvaltningen samverkar med angränsande kommuner 
inom ett antal områden bland annat Gymnasieelever 
från Sorsele och Malå. Försäljning/köp av 
specialisttjänster till Arjeplog. SAMLA-projektet 
tillsammans med Sorsele, Arjeplog och Malå som går ut 
på att skapa utbildningar för de som står långt ifrån 
arbetsmarkanden. SAMLA finansieras till största delen 
av EU-medel. Yrkesutbildningar inom kommunala 
vuxenutbildningen tillsammans med samma kommuner 
som ingår i SAMLA. Etablering av en 
ungdomsmottagning för åldrarna 12 till och med 24 år 
tillsammans med Piteås och Arjeplogs kommuner och 
Hälsocentraler.

BoU: De långa avstånden mellan inlandets 
kommuner är många gånger en bidragande 
anledning till att samordnade tjänster är svåra 
att genomföra eller upprätthålla.  Med modern 
teknik med möjligheter till 
bredbandsuppkoppling etc. blir samverkan inom 
andra än rent personella områden möjligt.

Stöd: Via flertalet projektnätverk (R10, BCD och 
flernivåsamverkan mfl) har samverkan mellan 
kommunerna ökat markant. Resurscentrum har 
varit ansvariga för EU-projektet Kompetens för 
alla (KOFA), där socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen i Arvidsjaur varit 
samarbetspartner. Piteå och Älvsbyn har varit 
samverkanskommuner, Region Norrbotten, 
psykiatrin i Piteå har varit delaktiga i projektet. 
Inom ramen för KOFA har det etablerats en 
folkhögskolefilial i Arvidsjaur där Älvsby 
folkhögskola är huvudman. 
Resurscentrum har beviljats ett nytt EU-projekt, 
Motivera och aktivera, där 
samverkanskommuner i Norrbotten är Piteå, 
Älvsbyn och Arvidsjaur. Västerbotten deltar 
med Skellefteå. Arvidsjaurs fokusområde är de 
som är skuldsatta och hamnat hos kronofogden. 
Start 2019. Planering har påbörjats.

Soc: Familjerådgivning tillsammans med 5 kommuner.
Personligt ombud med Arjeplog.
Vi säljer tjänster inom missbruk och psykisk ohälsa.
Etablering av en ungdomsmottagning för åldrarna 12 till 
och med 24 år tillsammans med Piteås och Arjeplogs 
kommuner och Hälsocentraler.

Soc: Förvaltningen samverkar med angränsande 
kommuner inom ett antal områden bland annat 
Gymnasieelever från Sorsele och Malå. 
Försäljning/köp av specialisttjänster till 
Arjeplog. Etablering av en ungdomsmottagning 
för åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans 
med Piteås och Arjeplogs kommuner och 
Hälsocentraler.

Soc: Familjerådgivning tillsammans med 5 
kommuner.
Personligt ombud med Arjeplog.
Vi säljer tjänster inom missbruk och psykisk 
ohälsa.
Etablering av en ungdomsmottagning för 
åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans med 
Piteås och Arjeplogs kommuner och 
Hälsocentraler.

Samhällsbyggnads: Gemensamma 
upphandlingar med andra kommuner, 
exempelvis inom avfallsområdet. Samverkan 
med Arjeplogs kommun där bygg- och 
miljökontoret utför viss del av 
livsmedelskontrollen inom Arjeplogs kommun

Samhällsbyggnads: Gemensamma 
upphandlingar med andra kommuner. 
Samverkan med Arjeplogs kommun där 
miljökontoret utför viss del av 
livsmedelskontrollen inom Arjeplogs kommun. 
Vi utför även livsmedels- och miljötillsyn åt 
Piteå kommun på en anläggning utanför Pjesker. 
Vi deltar även i en samarbetsgrupp på 
miljöchefsnivå med Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden 
och Pajala kommuner.Avfallsenheten fortsätter 
sammarbetet med Arjeplogs kommun. 
Avfallsenheten ingår i Samverkansgrupp avfall 
för Norrbotten samt även i västerbottens grupp 
från 1/1-19. Avfallsenheten är även med i en 
utredning kring framtidens avfallshantering där 
även matavfall är inblandat tillsammans med 
region 10.

Stöd: Via flertalet projektnätverk (DCB, NBA och 
Krenova mfl) har samverkan mellan 
kommunerna ökat markant.

Kultur- och fritid: Fortsatt samverkan med 
främst Arjeplog inom kultur- och 
integrationsområdet, bl a genom kulturutbyte, 
försäljning av musiklärartjänster samt visst 
ungdomsutbyte. Gemensamtsamt bildarkiv med  
Malå, Sorsele och Arjeplog. 

Samverkan med angränsande kommuner 
bör utökas, med stora vinster för alla 
inblandade som följd.
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KS: Bokcaféer, knattebio med knorr, kulturarrangemang 
med olika innehåll för små och stora, bio, föreläsningar, 
konstutställningar, teater, konserter mm.  Kulturskolans 
olika uppvisningar. Vi stöttar föreningar att ordna olika 
former av aktiviteter tex stickcaféer, ”samvarocaféer, 
söndagsdans, språkcafé. Mycket är avgiftsfritt, en del 
kostar men allt är offentligt.

Kultur och integration: Bokcaféer, knattebio 
med knorr, kulturarrangemang med olika 
innehåll för små och stora, bio, föreläsningar, 
konstutställningar, teater, konserter mm.  
Kulturskolans olika uppvisningar. Vi stöttar 
föreningar att ordna olika former av aktiviteter 
tex stickcaféer, ”samvarocaféer, söndagsdans, 
språkcafé. Mycket är avgiftsfritt, en del kostar 
men allt är offentligt.

Kultur- och fritid: Bokcaféer, knattebio med 
knorr, kulturarrangemang med olika innehåll för 
små och stora, bio, föreläsningar, 
konstutställningar, teater, konserter mm.  
Kulturskolans olika uppvisningar. Förvaltningen 
stöttar föreningar att ordna olika former av 
aktiviteter tex stickcaféer, ”samvarocaféer, 
söndagsdans, språkcafé. Mycket är avgiftsfritt, 
en del kostar men allt är offentligt. 

Soc: Vi strävar efter att göra alla våra allmänna 
utrymmen tillgängliga för alla, bl a genom den årliga 
julmässan på Ringelsta. IFO medverkar med 25 % 
socialsekreterare på Humlan.

Soc: Nya hörslingor insatta på Ringelsta och 
Solbacken. Julmässa genomförd. Samverkan på 
Humlan har vi inte genomfört under hösten 
2017 på grund av resursbrist, både pengar och 
personal saknas.

Soc: Julmässa genomförd på Ringelsta samt att 
det genomförts pubafton som var öppen för alla 
pensionärsorganisationer. 

Stöd: Näringslivsenheten arbetar dagligen med 
föreningar, nya medborgare samt näringslivet. 
Detta via evenemang, såsom arrangerandet av 
skyltsöndagen samt projektsamverkan kring det 
nya projektet "Arena Arvidsjaur".

Stöd: Näringslivsenheten arbetar dagligen med 
föreningar, nya medborgare samt näringslivet. 
Detta via evenemang, såsom exempelvis Let´s 
Go Arvidsjaur. RC-fiket har blivit en mötesplats 
som är tillgänglig för alla. Varmvattenbassängen 
fyller en uppskattad och viktig funktion för 
medborgarna.

Kommunen bör utveckla hanteringen av 
information och service mot alla kunder och 
medborgare.

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-
nämnden.

Stöd: Näringslivsenheten har ökat sin närvaro 
digitalt via nya hemsidan, närvaron på 
instagram samt via Back-office funktionen.

Stöd: Lunchöppet har genomförts på prov i 
receptionen. Svag efterfrågan kunde 
konstateras. Resurscentrum har utvecklat 
hemsidan.

Samhällsbyggnads: Kostenheten arbetar med 
hemsidan och en matsedelsapp som gör 
matsedlar lättillgängliga för kunden. Vi jobbar 
på service och bemötande samt gemensamt 
med andra verksamheter om att utveckla 
måltidspedagogiken.

Samhällsbyggnads: Vi arbetar med att förbättra 
och utöka våra e-tjänster.

Kommunen bör arbeta med attityder så att 
alla i kommunen är stolta över sin kommun 
och därför sprider det vidare ut i landet och 
världen.

Stöd: Näringslivsenheten har arrangerat after-
work kvällar med det lokala näringslivet för att 
skapa en god dialog, Enheten har även sjösatt 
en kommunikationsplan samt etablerat en ny 
destinationsprofil.

Stöd: Näringslivsenheten har arbetat med 
implementeringen av kommunikationsplanen 
och destinationsprofilen samt säljer nu 
profilmaterial via kommunens 
reception/turistbyrå. Resurscentrum har 
samarbete lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. 

Samhällsbyggnads: På en av våra gemensamma 
arbetsplatsträffar genomfördes grupparbeten 
om bl.a. attityder och trivselfaktorer.

Samhällsbyggnads: Kostenheten jobbar med att 
känna stolthet för det vi erbjuder våra gäster 
och det varumärke vi är med och skapar för 
kommunen utifrån maten till förskolor, skolor 
och äldreomsorg.

BoU: Förbättrat resultat i 2018 års jämförelsetal 
kommuniceras. Satsning på NIU Alpin gren.

KS: Under 2016 hade vi ett mångfaldsår med 
föreläsningar, utbildningar, kulturarrangemang på 
temat. Arbetet fortsätter.

Kultur och integration: Många av de 
arrangemang som ordnas handlar om mångfald 
och med ett budskap med bäring på integration 
och ökad förståelse för varandra. 

BoU: Fortsatt arbete med nyanlända, förskola, 
skola och utbildning för arbetsmarknad.

BoU: Skolan är en naturlig inkörsport för nyanlända och 
här arbetar förvaltningen aktivt med att påskynda de 
ungas integration till samhället. Förskolan tar snabbt 
emot nyanlända barn och stöttar vårdnadshavare med 
inskolning i verksamheten. Asylsökandes barn har rätt 
till 15-timmars plats från 3-års ålder. I grundskolan 
anordnas förberedelseklass för att succesivt underlätta 
övergång till ordinarie undervisning. Undervisning i 
svenska utanför ordinarie skoltid erbjuds såväl äldre 

  

BoU: Skolan är en naturlig inkörsport för 
nyanlända och här arbetar förvaltningen även 
fortsättningsvis aktivt med att påskynda de 
ungas integration till samhället. Förskolan tar 
snabbt emot nyanlända barn och stöttar 
vårdnadshavare med inskolning i verksamheten. 
Asylsökandes barn har rätt till 15-timmars plats 
från 3-års ålder. I grundskolan anordnas 
förberedelseklass för att succesivt underlätta 

    

Stöd: Näringslivskontoret har börjat delta i 
DUNA-gruppens arbete för att öka tillgången på 
arbetskraft. 18 plus satsar på stöd i skolarbete. 
Lär individerna att bli självgående och stöttar 
dem i myndighetskontakter för att förstå det 
svenska samhället. Vad som är viktigt att tänka 
på när de ensamkommande söker arbete och 
inför att ta körkort. 

Soc: Många nyanlända får praktik och senare arbete 
inom vård och omsorg där integration blir en naturlig 
följd.

Soc: Fortsatt ta emot både praktikanter samt 
anställt personer med olika stöd, senast två 
extratjänster på Länsmansgården i december

Praktiksamordnaren och flyktingmottagningen 
har ett nära samarbete för att de nyanlända 
skall få en språkpraktik som senare kan övergå 
till en subventionerad anställning inom offentlig 
och privat sektor. Vägen till integration sker 
genom utbildning och arbete. Inom projektet 
KOFA gjordes en specialsatsning med en 
språklärare för de flyktingar som var inskrivna 
på arbetsförmedlingen och hade 
etableringsersättning. Där flertalet gick till 
arbete efter det.

Kommunen bör medverka till att skapa 
mötesplatser som inte är tilldelade en 
särskild grupp, utan är till för alla. 

Kommunen bör bedriva ett aktivt 
integrationsarbete för att skapa ett 
helhetstänk och en stark ”vi”-känsla i 
kommunen. 
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Stöd: Näringslivsenheten har under året initierat 
ett samarbete med Coompanion kring socialt 
företagande samt haft workshops och upprättat 
"lätt svenska" blanketter kopplat till starta eget.

Samhällsbyggnads: Under mångfaldsveckan 
lyfter köken matens ursprung och lite 
information kring maten som serveras. Vi lyfter 
också den lokala matkulturen som speglas av de 
olika årstiderna samt det internationella köket.

KS: Deltagande i både Stadsnätsforum och Norrbottens 
e-nämnd.

Stöd: Näringslivsenheten har varit aktiva vad 
gäller omvärldsbevakning genom 
projektnätverk, aktiva inom mellankommunala 
nätverk såsom näringslivschefsträffar. Vi har 
även det operativa ansvaret i de olika ICLD 
projekt som kommunen bedriver i två distrikt i 
Tanzania. Lärande resor som gjorts via Invest in 
Norrbotten har även bidragit till ökad bredd och 
kunnande. Vi deltar även i det region 
omfattande arbete kring framtagandet av den 
nya Regionala utvecklings strategin (RUS) 

Stöd: Resurscentrum har samarbeten med 
arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, 
migrationsverket och andra verksamheter som 
påverkas av politiska beslut utanför kommunen. 
Samt våra internationella kontakter medför att 
vi håller oss uppdaterade vilket innebär att vi 
kan agera konstruktivt.          
Resurscentrum påverkas också direkt av 
förändringar i statsbudgeten samt nya lagar och 
regler.

BoU: Skolan styrs och regleras av lagstiftning vilket gör 
att bevakning och anpassning till förändringar i statens 
propåer är nödvändigt och högprioriterat. Regelbundna 
studiebesök på andra skolor, nationella och regionala 
konferenser, utbildningar, övriga utbyten prioriteras och 
bidrar till inspiration för ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete. 

Samhällsbyggnads: Förvaltningen deltar löpande 
i olika nätverk för olika proffessioner runt om i 
regionen och i Sverige. Inom förvaltningen finns 
dessutom en målsättning om att samtliga 
medarbetare ska delta på minst 5 dagars 
kompetensutveckling per år. 

Samhällsbyggnads: Förvaltningen deltar löpande 
i olika nätverk för olika proffessioner runt om i 
regionen och i Sverige. Inom förvaltningen finns 
dessutom en målsättning om att samtliga 
medarbetare ska delta på minst 5 dagars 
kompetensutveckling per år. Näringslivsenheten 
har varit aktiva vad gäller omvärldsbevakning 
genom projektnätverk, aktiva inom 
mellankommunala nätverk såsom 
näringslivschefsträffar. Vi har även det 
operativa ansvaret i de olika ICLD projekt som 
kommunen bedriver i två distrikt i Tanzania. 
Lärande resor som gjorts via Invest in 
Norrbotten har även bidragit till ökad bredd och 
kunnande. Vi deltar även i det region 
omfattande arbete kring framtagandet av den 
nya Regionala utvecklings strategin (RUS).

Soc: Pågår, både i form av nätverksträffar men mest 
genom att vi tar del av olika nyhetsbrev, hemsidor mm.

Soc: Socialchefsträffar där vi några gånger per 
år har gemensamt möte med IT-cheferna i 
Norrbotten, nätverk för hälso och sjukvård, 
nyhetsbrev från olika myndigheter och 
verksamheter, studiebesök , både till andra och 
från andra. Under 2017 har vi te x haft besök av 
undersköterska från Italien som praktiserat hos 
oss under en månad

Soc: Socialchefsträffar där vi några gånger per 
år har gemensamt möte med IT-cheferna i 
Norrbotten, nätverk för hälso och sjukvård, 
nyhetsbrev från olika myndigheter och 
verksamheter, studiebesök , både till andra och 
från andra. Vi har också regelbundna 
nätverksträffar med Region 10 där socialchefer 
och skolchefer träffas samtidigt.

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-
nämnden.

Stöd: De projekt näringslivsenheten deltar i 
såsom NBA, DCB och även "hela Sverige ska 
leva" projektet har det syftet.

BoU: Etablering av gemensam utbildning med 
närkommunerna inom tex Byggprogrammet.

BoU: Se text till rekommendationen –Samverkan med 
angränsande kommuner.

Samhällsbyggnads: Gemensamma 
upphandlingar med andra kommuner, 
exempelvis inom avfallsområdet. Samverkan 
med Arjeplogs kommun där bygg- och 
miljökontoret utför viss del av 
livsmedelskontrollen inom Arjeplogs kommun

Samhällsbyggnads: Gemensamma 
upphandlingar med andra kommuner, 
exempelvis inom avfallsområdet. Samverkan 
med Arjeplogs kommun där miljökontoret utför 
viss del av livsmedelskontrollen inom Arjeplogs 
kommun. Vi utför även livsmedels- och 
miljötillsyn åt Piteå kommun på en anläggning 
utanför Pjesker. Vi är även med i en 
samarbetsgrupp på miljöchefsnivå med Piteå, 
Luleå, Älvsbyn, Boden och Pajala.

Stöd: De projekt näringslivsenheten deltar i 
såsom NBA, BCD, R10 och även "hela Sverige 
ska leva" projektet har det syftet. Piteå har ett 
önskemål att Resurscentrum skall ingå i ett 
samordningsförbund tillsammans med några 
kommuner.

Kultur- och fritid: Många av de arrangemang 
som ordnas handlar om mångfald och med ett 
budskap med bäring på integration och ökad 
förståelse för varandra. 

Kommunen bör ha en aktiv 
omvärldsbevakning och spana efter trender 
och händelser i andra delar av världen. 

För att nå kvalitetshöjningar och 
kostnadsbesparingar bör det 
mellankommunala samarbetet utökas. I de 
fall lagstiftningen hindrar mellankommunalt 
samarbete finns möjlighet att upprätta 
kommunalförbund eller gemensamma 
nämnder. 

KC: Politiskt beslut har tagits om att ta fram en 
integrationsplan. Akademi Norr har kontaktats 
för att bistå i framtagandet av densamma
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Soc: Se text till rekommendationen –Samverkan med 
angränsande kommuner.

Stöd: De projekt näringslivsenheten deltar i 
såsom NBA, DCB och även "hela Sverige ska 
leva" projektet har det syftet.

Soc: Ingår i gemensam upphandling digital 
signering samt verksamhetssystem med 
samtliga kommuner i norrbotten, gemensam 
familjerådgivning med 6 andra kommuner.

KS: AME har påbörjat ett arbete med att stärka 
samverkan med AF.

Kultur och integration: täta kontakter med AF 
under året, förbättrad dialog samt 
gemensamma uppdrag som tex DUNA, 
delegationen unga och nyanlända till arbete, 
folkhögskolesatsningen.

Kultur- och fritid: Samarbetar med AF gällande 
extratjänser. 

Soc: Ungdomssatsningen, samarbete inom ramen för 
OSA-offentligt skyddat arbete, KOFA. Ny LÖK på gång.

Stöd: Näringslivsenheten har under året initierat 
ett samarbete med Coompanion kring socialt 
företagande vilket fördjupat enhetens 
samverkan med Arbetsförmedlingen.

Stöd: Resurscentrum har upparbetat ett bra 
samarbete med arbetsförmedlingen inom flera 
områden. Samverkansavtalet, DU(N)A, 
Delegationen unga och nyanlända till arbete. 
Projektet KOFA, Kompetens för alla, med 
folkhögskolesatsningen som slagit väl ut. 
Socialtjänsten, skolan och  arbetsförmedlingen 
har hänvisat ett stort antal individer till 
Resurscentrum som gjort flertalet 
anställningsbara eller gått vidare till studier.   
Det ökade samarbetet har utmynnat i 
subventionerade anställningar inom olika 
verksamheter. Resurscentrum har även tagit 
emot praktikanter från Arjeplog.
Arbetsförmedlingen har teamträffar med 
personal från skolan, soc och 
flyktingmottagningen.

Samhällsbyggnads: Kostenheten samarbetar  
idag med Arbetsförmedlingen kring 
vikarieförsörjningen.

Samhällsbyggnads: Avfallsenheten för ofta 
dialog med Af vid vikariebehov och dylikt.

Samarbetet över kommuns-, läns- och 
nationsgränser bör fördjupas för att 
utveckla och stärka miljöer för utbildning 
och innovation.

Se text under rekommendationen - Samverkan med 
angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster 
för alla inblandade som följd.

Stöd: De projekt näringslivsenheten deltar i 
såsom NBA, DCB och även "hela Sverige ska 
leva" projektet har det syftet.

Stöd: Resurscentrum har ett bra samarbete 
med Älvsby folkhögskola. I projekt med Piteå 
och Älvsbyns kommuner, där Älvsbyn har sett 
värdet av en arbetsmarknadsenhets funktion 
och har en under uppstart. 

AFAB: Flygplatsen har ansökt om och blivit 
beviljade ett kompetensutvecklingsprojekt från 
Europeiska socialfonden, Flygplatser I Norr. 
Samarbetspartners är flygplatserna i Pajala, 
Gällivare, Hemavan, Vilhelmina och Lycksele.

Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges 
hög prioritet.

KS: En omorganisation är föreslagen. Kultur och integration: Omorgansiationen av 
Hälso- och trygghetsrådet är beslutad.

Kultur- och fritid: Organisationen av Hälso- och 
trygghetsrådet är beslutad. Ordföranden är 
KSO.

Årligt återkommande besiktningar av ute- 
och innemiljö ska säkerställa god miljö för 
barn och unga.

BoU: Ett flertal av skolornas utemiljöer är i behov av 
ansiktslyft. Kommunen har erhållit statsbidrag från 
Boverket och ett arbete för att förbättra utemiljöerna är 
påbörjat, där är skolornas utemiljöer en del. 
Genom det ökade antalet barn både inom förskola som 
grundskola är behovet av utökade undervisnings- och 
förskolelokaler akuta. Trånga gemensamhetsutrymmen 
såsom kapprum och matsalar skapar också ogynnsam 
innemiljö. Ett arbete pågår nu tillsammans med 
samhällsbyggnad att förbättra och öka lokalytor och 
övrig innemiljö både vad gäller Ringelskolan/Tallbacka 
och förskolan.

BoU: Ett flertal av skolornas utemiljöer är i 
behov av ansiktslyft. Kommunen har erhållit 
statsbidrag på 500 000 kr 2018 för att förbättra 
utemiljöerna. Genom det ökade antalet barn 
både inom förskola som grundskola är behovet 
av utökade undervisnings- och förskolelokaler 
akuta. Trånga gemensamhetsutrymmen såsom 
kapprum och matsalar skapar också ogynnsam 
innemiljö. Ett arbete pågår nu tillsammans med 
samhällsbyggnad att förbättra och öka lokalytor 
och övrig innemiljö både vad gäller 
Ringelskolan/Tallbacka och förskolan. Nämnden 
har äskat pengar till en ombyggnad/tillbyggnad 
av Tallbackaskolan.

BoU: Ett flertal av skolornas utemiljöer är i 
behov av ansiktslyft. Kommunen har erhållit 
statsbidrag på 500 000 kr 2018 för att förbättra 
utemiljöerna. Genom det ökade antalet barn 
både inom förskola som grundskola är behovet 
av utökade undervisnings- och förskolelokaler 
akuta. Trånga gemensamhetsutrymmen såsom 
kapprum och matsalar skapar också ogynnsam 
innemiljö. Ett arbete pågår nu tillsammans med 
samhällsbyggnad att förbättra och öka lokalytor 
och övrig innemiljö både vad gäller 
Ringelskolan/Tallbacka och förskolan. Nämnden 
har äskat pengar till en ombyggnad/tillbyggnad 
av Tallbackaskolan.

Samhällsbyggnads: Lekparkerna besiktas årligen.

Kommunen ska verka för säkra skolvägar 
och skolskjutsar. 

BoU: Detta arbete pågår kontinuerligt genom dialog 
med Länstrafiken, Regionala trafikmyndigheten och våra 
upphandlade skolskjutsutförare. Kommunen uppdaterar 
avtalsunderlag utifrån nya regler och ny teknik. 
Förvaltningen använder ett varningssystem med 
blinkande röda lampor från Amparo på de större 
vägarnas hållplatser. Vi har ledsagning av barn över väg 
på vissa linjer och ibland skoltaxi vid hämtning eller 
lämning där trafikmiljön bedöms som farlig.  

BoU: Detta arbete pågår kontinuerligt genom 
dialog med Länstrafiken, Regionala 
trafikmyndigheten och våra upphandlade 
skolskjutsutförare. Kommunen uppdaterar 
avtalsunderlag utifrån nya regler och ny teknik. 
Förvaltningen använder ett varningssystem med 
blinkande röda lampor från Amparo på de 
större vägarnas hållplatser. Vi har ledsagning av 
barn över väg på vissa linjer och ibland skoltaxi 
vid hämtning eller lämning där trafikmiljön 
bedöms som farlig.  

BoU: Detta arbete pågår kontinuerligt genom 
dialog med Länstrafiken, Regionala 
trafikmyndigheten och våra upphandlade 
skolskjutsutförare. Kommunen uppdaterar 
avtalsunderlag utifrån nya regler och ny teknik. 
Förvaltningen använder ett varningssystem med 
blinkande röda lampor från Amparo på de 
större vägarnas hållplatser. Vi har ledsagning av 
barn över väg på vissa linjer och ibland skoltaxi 
vid hämtning eller lämning där trafikmiljön 
bedöms som farlig.  

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör 
stärkas ytterligare.
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BoU: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i 
kommunen inom Ungdomssatsningen (Delegationen 
unga till arbete) där arbetsförmedlingen, 
arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen 
och gymnasieskolan ingår. Tillsammans med elevhälsan, 
Pärlan, hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
specialpedagogisk skolmyndigheten, individ- och 
familjeomsorgen arbetar förskola och skola med Tidiga 
insatser för barn och unga. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har en överenskommelse att 
arbeta enligt Norrbus-metoden med socialtjänst, 
hälsocentral och barn- och ungdomspsykiatrin

BoU: Förvaltningen samverkar med övriga 
aktörer i kommunen inom Ungdomssatsningen 
(DUA, DUNA) där arbetsförmedlingen, 
arbetsmarknadsenheten, individ- och 
familjeomsorgen och gymnasieskolan ingår. 
Tillsammans med elevhälsan, Pärlan, 
hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
specialpedagogisk skolmyndigheten, individ- och 
familjeomsorgen arbetar förskola och skola 
med Tidiga insatser för barn och unga. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har en 
överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-
metoden med socialtjänst, hälsocentral och 
barn- och ungdomspsykiatrin.

BoU: Förvaltningen samverkar med övriga 
aktörer i kommunen inom Ungdomssatsningen 
(DUA, DUNA) där arbetsförmedlingen, 
arbetsmarknadsenheten, individ- och 
familjeomsorgen och gymnasieskolan ingår. 
Tillsammans med elevhälsan, Pärlan, 
hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
specialpedagogisk skolmyndigheten, individ- och 
familjeomsorgen arbetar förskola och skola 
med Tidiga insatser för barn och unga. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har en 
överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-
metoden med socialtjänst, hälsocentral och 
barn- och ungdomspsykiatrin.

Soc: Genomförs
Soc: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i 
kommunen inom Ungdomssatsningen (Delegationen 
unga till arbete) där arbetsförmedlingen, 
arbetsmarknadsenheten, och gymnasieskolan ingår. 
Elevhälsan, Pärlan, hälsocentralen, barn- och 
ungdomspsykiatrin, specialpedagogisk skolmyndigheten, 
förskola och skola , IFO arbetar med Tidiga insatser för 
barn och unga. Socialförvaltningen har en 
överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-metoden 
med socialtjänst, hälsocentral och barn- och 
ungdomspsykiatrin.

Soc: Genomförs Stöd: Samverkansavtalet Delegationen unga och 
nyanlända till arbete (DU(N)A), kommunen och 
arbetsförmedlingen i samverkan. 
Gymnasieskola, vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsutbildningar och folkhögskola. 
Från december ansvarar Resurscentrum för 
delar av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
Resurscentrum ansvarar för feriejobben. 

Kommunen bör samarbeta med 
byaföreningarna för att öka 
inflyttningen/minska utflyttningen och få 
fler företag att etablera sig i glesbygd.

Stöd: En person har varit avdelad på halvtid för 
att förstärka arbetet med landsbygdsutveckling. 
Detta har skett utöver det engagemang som 
finns via "Hela Sverige ska leva" i projektet 
Servicepunkter. 

Kommunen bör samverka kring utveckling 
av flyget och flygplatsen.

Stöd: Näringslivsenheten har bidragit till att ett 
regionalt flygråd skapats under namnet 
"Connect Swedish Lapland"

Stöd: Näringslivsenheten har deltagit i ett 
flygplatsutvecklingsprojekt som drivs av 
Arvidsjaur Flygplats AB. Näringslivsenheten har 
arbetat intensivt med att få till ett interline-
avtal avseende utlandsflyg som innebär att man 
kan boka en biljett direkt till Arvidsjaur från 
Europa. Näringslivskontoret har även drivit 
frågan om vikten av flygförbindelser i Norrlands 
inland på nationell nivå. I båda fallen har 
arbetet utfallit med positivt resultat.

Samhällsbyggnads: En detaljplan är under 
framtagande för att säkerställa möjligheten till 
utveckling av flygplatsen. 
AFAB: Vi har en nära kontakt med våra ägare 
genom AKAB samt vår styrelse. Vi informerar 
även vid behov Ks samt att kommunalrådet 
bjuds in till möten som anses vara av särskild 
vikt. 

AFAB: Vi har en nära kontakt med våra ägare 
genom AKAB samt vår styrelse. Vi informerar 
även vid behov Ks samt att kommunalrådet 
bjuds in till möten som anses vara av särskild 
vikt. 

Infrastruktur och markplanering bör 
anpassas för besöksnäringen.

Stöd: Näringslivsenheten har arbetat mycket 
intensivt med såväl småskalig infrastruktur 
såsom (vandringsleder, skyltning etc) såsom pro-
aktivt arbete för att underlätta etableringar via 
etableringsrådet.

Stöd: Näringslivsenheten arbetar kontinuerligt 
för att infrastruktur och markplanering anpassas 
för besöksnäringen. 

Samhällsbyggnads: Påtalas bland annat i 
yttranden om länstransportplanen. 

Samhällsbyggnads: Påtalas bland annat i 
yttranden om länstransportplanen. 

AFAB: Vi sitter från och med i år med i 
kommunens destinationsråd för att fånga upp 
synpynkter och informera om sådant som 
händer rörande flygtrafiken och flygplatsen.

AFAB:Ett område intill flygplatsen har under 
2018 detaljplanelagts för framtida 
testverksamhet. Flygplatsen har en nära dialog 
med näringslivet i Arvidsjaur och Arjeplog . 

Kommunen bör verka för utveckling av 
infrastruktur och kommunikationer som är 
av särskild vikt för näringslivet.

Stöd: Näringslivsenheten har arbetat för att 
underlätta kommunikationer via DCB projektet 
bla via transfers.

Stöd: Näringslivsenheten har arbetat för att 
underlätta kommunikationer genom att arbeta 
tillsammans med Arvidsjaurs Flygplats AB i 
flygplatsutvecklingsfrågor med ett 
framgångsrikt resultat. Näringslivsenheten 
deltar även i ett utvecklingsarbete inom ramen 
för "Turistisk samverkan i Skellefteå älvdal". 
Inför kommande upphandling av flygtrafiken 
vart fjärde år är det viktigt att kommunen 
proaktivt arbetar mot Trafikverket och 
Riksdagen för att uppnå godtagbara 
flyglösningar. 

Samhällsbyggnads: Påtalas bland annat i 
yttranden om länstransportplanen. 

Samhällsbyggnads: Påtalas bland annat i 
yttranden om länstransportplanen. 

Tidiga insatser som utbildning, 
arbetsmarknadsinsatser och 
fritidssysselsättning bör prioriteras.
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AFAB: Vi för en kontinuerlig dialog med 
näringslivet i vårt upptagningsområde för att 
lyssna på de behov som finns och informera om 
sådant som är på gång.

AFAB:  Under 2018 har en förstudie bedrivits 
tillsammans med Umeå universitet, Region 
Norrbotten och Trafikverket i syfte att analysera 
flygplatsens betydelse för regionen samt 
framtida utvecklingsmöjligheter.

Kommunen bör verka för ett attraktivt 
centrum som kan tillhandahålla lokaler med 
goda affärslägen.

MBHN och KS: Nämnderna har tillsammans  arbetat 
fram nya riktlinjer för skyltning. Utgångspunkten för 
översynen har varit att skapa riktlinjer som bidrar till att 
vårt samhälle ska upplevas som trivsamt, välordnat och 
välskött. De båda nämnderna arbetar nu tillsammans för 
att implementera skyltpolicyn. Samarbete med 
Skellefteå Kraft pågår för att sätta upp laddstolpar för 
elbilar i Arvidsjaur centrum. Den första stolpen 
förväntas sättas upp under första halvåret 2017.

A-hem: Arvidsjaurhem har upplåtit mark för att 
Skellefte Kraft skall sätta upp laddstation för 
elbilar. Arvidsjaurhem arbetar hela tiden med 
att tillhandahålla affärslokaler som skall vara 
attraktiva för handel. Här finns en stor utmaning 
då handelns villkor utmanas av strukturella 
förändringar vilka är svåra att påverka.

A-hem: Arvidsjaurhem har upplåtit mark för att 
Skellefte Kraft skall sätta upp laddstation för 
elbilar. Arvidsjaurhem arbetar hela tiden med 
att tillhandahålla affärslokaler som skall vara 
attraktiva för handel. Här finns en stor utmaning 
då handelns villkor utmanas av strukturella 
förändringar vilka är svåra att påverka.

Samhällsbyggnads: Arbetet med 
implementeringen av skyltpolicyn fortsätter. 
Flera nya laddstolpar för elbilar är pågång. 
Planer finns på ny stadsvandring.

Samhällsbyggnads: En uppföljande  
stadsvandring har genomförts. Detaljplan för kv 
Lommen är under framtagande. 

Stöd: Näringslivsenheten har arbetat för 
implemenetering av skyltpolicy & 
kommunikationsplan i syfte att stärka 
kommunens attraktivitet för bla handeln. Nytt 
projekt "Arena Arvidsjaur" kommer att arbeta 
vidare med detta under 2018.

Stöd: Näringslivsenheten har tillgängliggjort 
lokaler längs Storgatan genom omlokalisering av 
turistbyrån till kommunhuset i april 2018. 

Nuvarande karaktär av Storgatan bör 
förädlas. Centrum bör därefter utvecklas 
efter Stationsgatan, främst ned mot 
järnvägsstationen. 

KS: Kommunen har tillsammans med olika företag 
genomfört en stadsvandring för att lyfta fram 
förbättringsområden. En sammanställning av vad som 
framkom har gjorts och arbetet med den fortsätter.

A-hem: Arvidsjaurhem har vidtagit åtgärder, och 
kommer att arbeta med vissa åtgärder som 
framkom vid stadsvandringen. Arvidsjaurhem 
har erbjudit Arvidsjaur Kommun att köpa mark i 
kv Lommen för att utveckla området.

A-hem: Arvidsjaurhem arbetar vidare med 
åtärder, som framkom vid stadsvandringen. 
Under2019 kommer bl.a fasaden på kv Svalan 
(Postenhuset) att rustas upp. Arvidsjaurhem har 
erbjudit Arvidsjaur Kommun att köpa mark i kv 
Lommen för att utveckla 

Stöd: Under året har uppföljning av 
"stadsvandringen" genomförts samt nya 
hänvisningsskyltar medfinansierats.

området. 

Samhällsbyggnads: Uppföljande möten från 
tidigare stadsvandring har genomförts 
regelbundet för att beta av befintlig 
åtgärdslista. Planer finns på ny stadsvandring.

Samhällsbyggnads: En uppföljande  
stadsvandring har genomförts.

Kommunen bör sträva efter attraktiva 
grönområden och lekytor.

KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla 
området runt Nyborgstjärn.

A-hem: Arvidsjaurhem arbetar systematiskt 
med att förbättra utemiljön vid sina fastigheter. 
Arvidsjaurhem har sökt medel från Boverket för 
att utveckla utemiljön vid två socioekonomiskt 
svaga bostadsområden.

Arvidsjaurhem har sökt, och beviljats stöd från 
Boverket att rusta upp utemiljöer vid kv Lärkan, 
kv Ärlan och kv Ripan. Åtgärderna kommer att 
genomföras under 2019.

Samhällsbyggnads: Utvecklingen av området 
runt Nyborstjärnen fortsätter. 

Samhällsbyggnads: Utrustning är inköpt till 
området vid Nyborgstjärn för fortsatt utveckling 
nästa år.

Kommunen bör bistå byarna med 
marknadsföringsinsatser för att optimera 
möjligheterna till en expansion av 
turismverksamhet.

Stöd: Förbättrad kommunikation via sociala 
medier då näringslivsenheten startat Back office 
en informationsanslagstavla för företagare och 
näringslivsaktörer. Utökad marknadsföring via 
sociala medier om platsen Arvidsjaur. Vi har 
anordnat en handfull klimatkvällar under årets 
med olika teman. Ett destinationsråd arbetar 
aktivt med att tillsammans med 
detsinationsrådet kort & långsiktigt genom föra 
detta mål.

Stöd: Byarna är huvudbas för de flesta 
turistföretagen som ingår i det allmänna 
destinationsutvecklingsarbetet. 

Kommunen bör undersöka olika 
möjligheterna att få fler stora fastigheter 
anslutna till fjärrvärmenätet. Ett samägande 
av verksamheten kan diskuteras.

AEAB:Bolaget har under de senaste åren 
genomfört åtgärder för att säkerställa leverans 
av fjärrvärme genom ett antal större 
investeringar.
För att möjliggöra ytterligare anslutningar samt 
ett fortsatt oberoende av oljeeldning pågår 
ytterligare investeringsprojekt genom en ny 
biobränsleeldat panna 
som vi ännu inte fastställd placering av.
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Entreprenörskap ska ingå i all utbildning. BoU: Förvaltningen arbetar med ett entreprenöriellt 
lärande vilket ökar barns och elevers inflytande, 
kreativitet, ansvarstagande och utveckling. På 
Gymnasiet finns sedan ett par år tillbaka ett Ung 
företagsamhet projekt (UF). Här har Eleverna samarbete 
med Företagarna i Arvidsjaur i form av ”Draknästet” där 
de presenterar sina affärsidéer och får råd och tips av 
företagare. På Rotary har de presenterat sina företag 
under en lunch. Stipendium av Rotary tilldelades 
Straight outta Sapmi UF som också vann pris på den 
regionala UF-mässan för bästa affärsplan. Till final i 
bästa affärsplan gick även North Care UF och Give life 
UF. Vidare fick Le Mek UF tredjepris för bästa monter. 
Alla företag har haft rådgivare från näringslivet i 
Arvidsjaur. Färdigheter som UF-året ger är av stor vikt 
för eleverna. De blir representanter för sig själva, 
företaget och varumärket. UF-året ger därför en tyngd 
för eleverna och de lär sig bland annat att ta kontakt 
med samhället utanför skolan med rådgivare, 
leverantörer, kunder, banken samt att skapa nätverk. 
För eleverna handlar det om att förverkliga en idé, testa 
dess hållbarhet och stå upp för sina tankar, sin produkt 
och sitt varumärke. De lär sig entreprenörskap, att 
samarbeta och att driva egna projekt.

BoU: Förvaltningen arbetar med ett 
entreprenöriellt lärande vilket ökar barns och 
elevers inflytande, kreativitet, ansvarstagande 
och utveckling. På Gymnasiet bedrivs sedan ett 
antal år tillbaka  UF som en naturlig del av 
undervisningen.  Här har Eleverna samarbete 
med Företagarna i Arvidsjaur i form av 
”Draknästet” där de presenterar sina affärsidéer 
och får råd och tips av företagare. På Rotary har 
de presenterat sina företag under en lunch. 
Stipendium av Rotary tilldelades Beventi UF. 
Alla företag har haft rådgivare från näringslivet i 
Arvidsjaur. Färdigheter som UF-året ger är av 
stor vikt för eleverna. De blir representanter för 
sig själva, företaget och varumärket. UF-året ger 
därför en tyngd för eleverna och de lär sig bland 
annat att ta kontakt med samhället utanför 
skolan med rådgivare, leverantörer, kunder, 
banken samt att skapa nätverk. För eleverna 
handlar det om att förverkliga en idé, testa dess 
hållbarhet och stå upp för sina tankar, sin 
produkt och sitt varumärke. De lär sig 
entreprenörskap, att samarbeta och att driva 
egna projekt. Sandbackaskolan har under 
hösten 2017 blivit recertifierade för att under 
ytterligare två år få utfärda diplom till 
diplomerade gymnasiekonomer.

BoU: Förvaltningen arbetar med ett 
entreprenöriellt lärande vilket ökar barns och 
elevers inflytande, kreativitet, ansvarstagande 
och utveckling. På Gymnasiet bedrivs sedan ett 
antal år tillbaka  UF som en naturlig del av 
undervisningen.  Här har Eleverna samarbete 
med Företagarna i Arvidsjaur i form av 
”Draknästet” där de presenterar sina affärsidéer 
och får råd och tips av företagare. På Rotary har 
de presenterat sina företag under en lunch. 
Stipendium av Rotary tilldelades Beventi UF. 
Alla företag har haft rådgivare från näringslivet i 
Arvidsjaur. Färdigheter som UF-året ger är av 
stor vikt för eleverna. De blir representanter för 
sig själva, företaget och varumärket. UF-året ger 
därför en tyngd för eleverna och de lär sig bland 
annat att ta kontakt med samhället utanför 
skolan med rådgivare, leverantörer, kunder, 
banken samt att skapa nätverk. För eleverna 
handlar det om att förverkliga en idé, testa dess 
hållbarhet och stå upp för sina tankar, sin 
produkt och sitt varumärke. De lär sig 
entreprenörskap, att samarbeta och att driva 
egna projekt. Sandbackaskolan har under 
hösten 2017 blivit recertifierade för att under 
ytterligare två år få utfärda diplom till 
diplomerade gymnasiekonomer.

Stöd: Näringslivsenheten har tagit 
huvidansvaret för Erasmus satsning för Unga 
företagare. Turismens dag anordnades för UF. 
Nätverk inom NBA för InUNGin.

Stöd: Resurscentrum har tillsammans med 
Sandbackaskolan och internationella 
samarbetspartner i Nederländerna, Portugal, 
Italien och Grekland påbörjat ett arbete med att 
bland annat ta fram entreprenörsguiden 
"Europeiska möjligheter inom 
entreprenörsutbildning", utbildnings kit 
"Entreprenörs vetande inom vuxenutbildning", 
Ebook "Förbättrad ENTREprenörs attityd i 
vuxenutbildningen för bättre integration på 
arbetsmarknaden". Detta bedrivs via 
Utbildnings-och högskolerådet (UHR).

Kvalitet och effektivitet i förskola/skola ska 
ses som viktiga frågor för att kunna erbjuda 
alla barn i kommunen en så bra och 
likvärdig verksamhet som möjligt.

BoU: Beslut har tagits om en genomlysning av 
grundskolans verksamhet och förslag på eventuella 
åtgärder i syfte att förbättra elevernas resultat och 
ranking i de nationella jämförelserna. Genomlysningen 
utförs av extern konsult som anlitats av 
kommunfullmäktige. Redovisning av genomlysningen 
kommer att ske under mars månad 2017.

BoU: Genomlysning av grundskolans 
verksamhet har gjorts och förslag på eventuella 
åtgärder i syfte att förbättra elevernas resultat 
och ranking i de nationella jämförelserna är 
presenterade. Genomlysningen har utförs av 
extern konsult som anlitats av 
kommunfullmäktige. Resultatet av 
genomlysningen har lett till en omorganisation 
av grundskolans ledningsstrukturer som nu är 
pågående.

BoU: Genomlysning av grundskolans 
verksamhet har gjorts och förslag på eventuella 
åtgärder i syfte att förbättra elevernas resultat 
och ranking i de nationella jämförelserna är 
presenterade. Genomlysningen har utförs av 
extern konsult som anlitats av 
kommunfullmäktige. Resultatet av 
genomlysningen har lett till en omorganisation 
av grundskolans ledningsstrukturer som nu är 
pågående.

Samhällsbyggnads: Kostenheten samarbetar 
med skola och förskola för att uppnå kvallitet 
och effektivitet.

Vid verksamhetsförändringar 
(ökningar/minskningar) ska hänsyn tas till 
samordningsvinster genom tillskapandet av 
större enheter.

Samhällsbyggnads: Kostenheten beaktar detta 
under pågående organisationsöversyn.

Kultur- och fritid: En sammanslagning av 
kommunens fritid- och kulturavdelningar har 
genomförts. 

Verksamheterna ska utrustas med 
tidsenliga verktyg.

BoU: På samtliga utbildningsnivåer samt förskola har 
förvaltningen under de senaste åren prioriterat och 
genomfört en omfattande uppgradering och 
nyanskaffning av digitala verktyg. Ett tilläggsäskande för 
2017 års investeringar är inlämnat. Om detta äskande 
blir till beslut ligger förvaltningen i fas för att kunna 
uppnå skolverkets förslag om digitalisering. Alla elever 
från åk 4- 9 samt gymnasiets nationella program har 1-1. 
Utbyggnad från halvklassuppsättning till 
helklassuppsättning i åk 1-3 planeras så också fler 
digitala verktyg i förskoleklass, fritidshem och förskola. 
Här kommer troligtvis skolverkets krav att landa på fem 
barn per digital enhet och även här har vi en plan hur 
detta succesivt ska kunna uppnås till 2020. Elever inom 
Språkintroduktion (och kanske även SFI) skall kartläggas 
i olika ämnen samt att eleverna inom 
Språkintroduktionen måste erbjudas såväl 
modermålsundervisning som studiestöd på 
modersmålet. Här planeras för onlinebaserad 
distansundervisning.

BoU: På samtliga utbildningsnivåer samt 
förskola har förvaltningen under de senaste 
åren prioriterat och genomfört en omfattande 
uppgradering och nyanskaffning av digitala 
verktyg.  Alla elever från åk 4- 9 samt 
gymnasiets nationella program har 1-1. 
Utbyggnad från halvklassuppsättning till 
helklassuppsättning i åk 1-3 planeras så också 
fler digitala verktyg i förskoleklass, fritidshem 
och förskola. Här kommer troligtvis skolverkets 
krav att landa på fem barn per digital enhet och 
även här har vi en plan hur detta succesivt ska 
kunna uppnås till 2020. Elever inom 
Språkintroduktion (och kanske även SFI) skall 
kartläggas i olika ämnen samt att eleverna inom 
Språkintroduktionen måste erbjudas såväl 
modermålsundervisning som studiestöd på 
modersmålet. Onlinebaserad 
distansundervisning kommer att påbörjas under 
vårterminen 2018.

BoU: På samtliga utbildningsnivåer samt 
förskola har förvaltningen under de senaste 
åren prioriterat och genomfört en omfattande 
uppgradering och nyanskaffning av digitala 
verktyg.  Alla elever från åk 4- 9 samt 
gymnasiets nationella program har 1-1. 
Utbyggnad från halvklassuppsättning till 
helklassuppsättning i åk 1-3 planeras så också 
fler digitala verktyg i förskoleklass, fritidshem 
och förskola. Här kommer troligtvis skolverkets 
krav att landa på fem barn per digital enhet och 
även här har vi en plan hur detta succesivt ska 
kunna uppnås till 2020. Elever inom 
Språkintroduktion (och kanske även SFI) skall 
kartläggas i olika ämnen samt att eleverna inom 
Språkintroduktionen måste erbjudas såväl 
modermålsundervisning som studiestöd på 
modersmålet. Onlinebaserad 
distansundervisning kommer att påbörjas under 
vårterminen 2018.
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Vuxenutbildningens innehåll bör riktas mot 
de kompetensområden som får behov av 
rekrytering vid kommande 
generationsväxling på arbetsmarknaden och 
de verksamhetsområden som är expansiva i 
kommunen. Möjligheterna att samordna 
vuxenutbildningen med närliggande 
kommuner med liknande behov bör 
utnyttjas.

BoU: Den kommunala vuxenutbildningen i Arvidsjaur bör 
även fortsatt rikta in sig mot utbildning inom de 
områden verksamheten har sin spets och kvalitativt 
höga utbildningsnivå. Kommunens behov av 
undersköterskor prioriteras och även olika 
transportutbildningar som leder till arbete.

BoU: Den kommunala vuxenutbildningen i 
Arvidsjaur bör även fortsättningsvis rikta in sig 
mot utbildning inom de områden verksamheten 
har sin spets och kvalitativt höga 
utbildningsnivå. Kommunens behov av 
undersköterskor prioriteras och även olika 
transportutbildningar som leder till arbete.

BoU: Den kommunala vuxenutbildningen i 
Arvidsjaur bör även fortsättningsvis rikta in sig 
mot utbildning inom de områden verksamheten 
har sin spets och kvalitativt höga 
utbildningsnivå. Kommunens behov av 
undersköterskor prioriteras och även olika 
transportutbildningar som leder till arbete.

Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på 
alla stadier.

BoU: Implementering är  sedan tidigare gjord i 
gymnasiet och implementering håller nu på att 
ske inom förkolan.

BoU: Implementering är  sedan tidigare gjord i 
gymnasiet och implementering håller nu på att 
ske inom förskolan.

Internationellt utbyte för och bland unga 
människor bör främjas.

BoU: Olika former av projekt med internationell 
inriktning har genomförts och andra pågår. Bland annat 
har Fridhemsskolan deltagit i fem internationella 
utbytesprojekt med länder som Frankrike, Danmark, 
Grönland, Litauen, Lettland, Spanien. Två av projekten 
är finansierade via EU-medel och de andra med bidrag 
från fonder och entreprenörskapande arbete. Med 
utbytena har elever och personal fått ökad kunskap och 
färdigheter och förståelse för andra kulturer samt 
tränats i att använda digitala verktyg för 
kommunikation.

BoU: Olika former av projekt med internationell 
inriktning har genomförts och andra pågår. 
Bland annat har Fridhemsskolan deltagit i ett 
antal internationella utbytesprojekt. Projekten 
är finansierade via EU-medel och med bidrag 
från fonder och entreprenörskapande arbete. 
Med utbytena har elever och personal fått ökad 
kunskap och färdigheter och förståelse för 
andra kulturer samt tränats i att använda 
digitala verktyg för kommunikation.

BoU: Olika former av projekt med internationell 
inriktning har genomförts och andra pågår. 
Bland annat har Fridhemsskolan deltagit i ett 
antal internationella utbytesprojekt. Projekten 
är finansierade via EU-medel och med bidrag 
från fonder och entreprenörskapande arbete. 
Med utbytena har elever och personal fått ökad 
kunskap och färdigheter och förståelse för 
andra kulturer samt tränats i att använda 
digitala verktyg för kommunikation.

Stöd: Ungdomar In har via EU-projekt tagit emot 
grupper. De har varit delaktiga i bland annat 
LONA – projekten. Internationella utbyten har 
även skett med deltagare från Arvidsjaur, 
Älvsbyn och Piteå där Ungdomar In varit 
arrangerat resorna. ERASMUS, Utbildnings-och 
högskolerådet, UHR. Resurscentrum i Arvidsjaur 
är projektägare och tillsammans med andra 
europeiska länder bedrivs ett projekt för 
entreprenörsskap. Lets Go Kids (Kinderstadt) går 
av stapeln sommaren 2019 med Resurscentrum 
i Arvidsjaur som värdort för projektet och där 
Tyskland är projektägare. De övriga länderna är 
Italien, Nederländerna, Litauen och Rumänien. 
Förberedelser har påbörjats under 2018.

BoU: Stora svårigheter att rekrytera behörig personal 
gör att antalet tidsbegränsade tjänster är förhållandevis 
högt. Här ställer skollagen krav på behörigheter och 
legitimation för att få tillsvidareanställning. 
Förvaltningen jobbar i övrigt för att i så stor utsträckning 
som möjligt erbjuda sina anställda heltidstjänster.

BoU: Stora svårigheter att rekrytera behörig 
personal gör att antalet tidsbegränsade tjänster 
är förhållandevis högt. Här ställer skollagen krav 
på behörigheter och legitimation för att få 
tillsvidareanställning. Förvaltningen jobbar i 
övrigt för att i så stor utsträckning som möjligt 
erbjuda sina anställda heltidstjänster.

BoU: Stora svårigheter att rekrytera behörig 
personal gör att antalet tidsbegränsade tjänster 
är förhållandevis högt. Här ställer skollagen krav 
på behörigheter och legitimation för att få 
tillsvidareanställning. Förvaltningen jobbar i 
övrigt för att i så stor utsträckning som möjligt 
erbjuda sina anställda heltidstjänster.

Soc: Största delen av socialnämndens personal 
har sedan 2010 rätt till heltid.

Soc: Största delen av socialnämndens personal har 
sedan 2010 rätt till heltid med möjlighet till deltid.

Stöd: Arbetet med heltidsplan har påbörjats av 
HR. SHBF har lämnat underlag från enheterna.

Stöd: Arbetet med heltidsplanen fortsätter. 
Andelen som arbetar heltid har ökat från 91%  
till 93 %.

Samverkan med vissa utvalda europeiska 
partners bör fördjupas.

KS: Näringslivsenheten har jobbat för 
säsongsförlängning gentemot FlyCar.

Stöd: Erasmus, Näringslivsenheten har jobbat 
för säsongsförlängning gentemot FlyCar.

Stöd: ERASMUS, Utbildnings-och högskolerådet 
(UHR). 

Kommunen bör på sikt verka för en 
övergripande sammanhållande 
projektadministration.

KS: Näringslivsenheten är aktiv i samarbetet Cern.

Kommunen bör arbeta för 
arbetskraftsinvandring och långsiktig 
kompetensförsörjning.

Stöd: Resurscentrum förbereder för olika typer 
av utbildningar för ensamkommande och 
nyanlända för att öka anställningsbarheten.

Kommunen ska aktivt delta i internationella 
samarbeten och nätverk – främst i Europa 
och länder/städer där vi idag har 
upparbetade kontakter och utbyten.

Stöd: Näringslivsenheten har jobbat för nya 
projekt inom ICLD bla tillsammans med Luleå 
kommun och NLL

Stöd: Näringslivsenheten har startat ett nytt  
projekt inom ICLD angående unga mödrar. 
Verksamheten Ungdomar In som ansvarar för 
de internationella arbetet  har en väl 
upparbetad kontakt med länder i Europa där 
Tyskland är den största samarbetspartnern. 
Verksamheten Ungdomar In avslutas på grund 
av sparförslag för år 2019

Andelen heltidstjänster inom offentlig 
sektor bör utökas.



10(15)

Kommunen bör arbeta för att tillvarata de 
möjligheter till regional samverkan och 
utveckling som planerad byggnation av 
Tjernfjellstunneln ger.

KS: Näringslivsenheten planerar för insatser under 2017 
för kontakter för företag i och med ny marknad, inte 
bara för besöksnäringen.

Stöd: Planering av insatser under 2017 för att 
stärka de lokala företagen lärande kring export 
samt att knyta kontakter för företag i och med 
ny marknad, inte bara för besöksnäringen har 
genomförts.Detta bla  via Grensetjenster 
konferens i oktober 2017.

Lappstaden bör utvecklas turistiskt. KS: En arbetsgrupp har formats bestående av 
representanter från sameföreningen och olika 
kommunala verksamheter.

Stöd: Näringslivsenheten deltar i arbetet 
tillsammans med Lappstadsgruppen

Stöd: Näringslivsenheten deltar i arbetet 
tillsammans med Lappstadsgruppen.

Kommunen bör verka för 
destinationsutveckling och marknadsföring 
av platsen Arvidsjaurs kommun. 

KS: Detta är besökskontorets största fokus, även genom 
projektet DCB. Framtaganade av gemensam 
kommunikationsplan under året är en avgörande 
framgång.

Stöd: Detta är besökskontorets huvuduppdrag 
även genom projektet DCB. Framtagandet av 
gemensam kommunikationsplan under året är 
en avgörande framgång.

Stöd: Detta är besökskontorets huvuduppdrag 
bland annat genom projektet BCD. 
Implementering av  gemensam 
kommunikationsplan.

Kommunen bör sträva efter att ge 
näringslivet bra förutsättningar för att 
utveckla attraktiva turistboenden.

KS: Näringslivsenheten är aktiv i etableringsgruppen som 
under året tagit fram en ny mer konkret ansats. Till 
detta också aktiv i ett flertal initiativ som syftar till just 
detta, samt jobbar proaktivt med utvecklingen av 
Vittjåkk. Kontinuerlig rådgivning nära företag och 
etablering.

Stöd: Näringslivsenheten är ansvarig för 
etableringsgruppen som under året tagit fram 
en ny mer konkret ansats. Till detta också aktiv i 
ett flertal initiativ som syftar till just detta, samt 
jobbar proaktivt med utvecklingen av och 
paketering av Vittjåkk. Kontinuerlig rådgivning 
nära företag och etablering.

Stöd: Kontinuerlig rådgivning nära företag och 
etablering.

Kommunen bör skapa förutsättningar för 
kvalitets- och kompetensutveckling i 
näringslivet.

Stöd: Näringslivsenheten har nära samarbete 
med lärcentra och arbetsförmedlingen.

Stöd: Näringslivskontoret erbjuder en 
värdskapsutbildning.

Kommunen bör medverka till fler 
reseanledningar, genom marknadsföra 
befintligt utbud av vad som finns att se och 
göra.

KS: Deltar i Swedish Laplandproduktmanual för 
reseagenter, Annonsering i Norge och Tyskland. Visnings 
och pressresor

Stöd: Näringslivsenheten deltar i Swedish 
Laplandproduktmanual för reseagenter, 
Annonsering i Norge och Tyskland. Visnings och 
pressresor samt ökad digital närvaro.

Stöd: Näringslivsenheten deltar i Swedish 
Laplandproduktmanual för reseagenter, 
Annonsering i Norge och Tyskland. Visnings och 
pressresor samt ökad digital närvaro.

Marknadsföring av fisketurismen bör även 
fortsättningsvis utgöra en central del i 
kommunens destinationsmarknadsföring.

KS: Stöttat pressresor gentemot fiske journalister. Aktiv 
rådgivning för finansiering av kommande fiskefilm.

Stöd: Näringslivsenheten har stöttat pressresor 
gentemot fiske journalister. Aktivt spridande i 
medier samt rådgivning för finansiering av 
kommande filmer.

Stöd: Näringslivsenheten har stöttat pressresor 
gentemot fiske journalister. Aktivt spridande i 
medier samt rådgivning för finansiering av 
kommande marknadsföring.

Kommunen bör tillse att det finns 
kontaktytor mellan näringslivet och 
kommunens tjänstemän och politiker.

KS: Näringslivskontoret har arrangerat tre event under 
året med just detta syfte.

Stöd: Näringslivskontoret har arrangerat fyra 
event under året med just detta syfte.

Kommunen ska verka för en utveckling av 
testnäringen. 

KS: Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet med att 
utveckla fler testbäddar i Norrbotten samt etableringen 
av tågtestcenter längs tvärbanan Jörn – Arvidsjaur.

Stöd: Näringslivsenheten har deltagit i nytt 
projekt "Snöakademin" samt deltar aktivt i 
arbetet med att utveckla fler testbäddar i 
Norrbotten samt etableringen av tågtestcenter 
längs tvärbanan Jörn – Arvidsjaur.

Stöd: Näringslivsenheten har deltagit i nytt 
projekt "Snöakademin" samt deltar aktivt i 
arbetet med att utveckla fler testbäddar i 
Norrbotten samt etableringen av tågtestcenter 
längs tvärbanan Jörn – Arvidsjaur.

Kommunen bör verka för att verksamheten 
vid Arméns Jägarbataljon bibehålls och 
utvecklas.

KS: Kontinuerliga kontakter, samverkan kring besökare 
och anställda. Guidning och informationstillfällen. 

Stöd: Kontinuerliga kontakter, samverkan kring 
besökare och anställda. Guidning och 
informationstillfällen.

Stöd: Kontinuerliga kontakter, samverkan kring 
besökare och anställda. Informationsträffar.

Kommunen ska finnas representerade och 
aktivt arbeta i branschkluster och 
branschöverskridande nätverk, även 
internationellt.

KS: Aktivt deltagande i Sidas projekt med partner i 
Tanzania, samrådsorgan för kommun och samebyar 
samt projektet Utmana Urbaniseringen.

Stöd: Aktivt deltagande i invest in Norrbottens 
insatser samt Sidas projekt med partners i 
Tanzania, samrådsorgan för kommun och 
samebyar samt projektet Utmana 
Urbaniseringen.

Stöd: Aktivt deltagande i invest in Norrbottens 
insatser samt Sidas projekt med partners i 
Tanzania, samrådsorgan för kommun och 
samebyar samt haft kontakter med SPGA.

Kommunen bör vara en aktiv part i frågor 
som bedöms vara av särskild vikt för 
näringslivets utveckling, exempelvis vid 
markfrågor, investeringskapital, eller 
etableringar och behov utav särskild 
kompetens och/eller arbetskraft.

KS: Etableringsrådet har tagit omtag och ska agera som 
strategisk proaktiv kraft i etableringsfrågor. Deltagit 
aktivt i framtagande av förslag till ÖTP, samverkan med 
samhälsbyggnadskontoret formaliserat genom 
frukostmöten och fokusmötesmodell gällande nystarter 
eller etableringar. Rådgivning och katalysator vid 
investeringar

Stöd: Etableringsrådet har tagit omtag och ska 
agera som strategisk proaktiv kraft i 
etableringsfrågor. Samverkan med 
samhälsbyggnadskontoret formaliserat genom 
frukostmöten och fokusmötesmodell gällande 
nystarter eller etableringar. Rådgivning och 
katalysator vid investeringar.

Stöd: Näringslivskontoret och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har etablerat 
arbetsformen Fokusmöten där berörda 
tjänstemän samlas kring näringsidkaren. 

Kommunen bör arbeta med att identifiera 
fler/nya affärsmöjligheter.

KS: Deltar i projektet KRENOVA med målgrupp kreativa 
näringar. Identifierat möjligheter inom tågtestetablering 
samt Tjernfjällstunnelns öppnande. Workshop för att 
hitta nya affärsmöjligheter inom besöksnäring, 
deltagande i studiebesök till Kiruna för att undersöka 
affärsmöjligheter som kommer ur 
samhällsomvandlingen.

Stöd: Deltar i projektet KRENOVA med målgrupp 
kreativa näringar. Identifierat möjligheter inom 
tågtestetablering samt Tjernfjällstunnelns 
öppnande. Workshop för att hitta nya 
affärsmöjligheter inom besöksnäring, 
deltagande i studiebesök inom NBA området för 
att undersöka affärsmöjligheter som kommer ur 
samhällsomvandlingen.

Stöd: Näringslivsenheten har genomfört en 
studieresa inom NBA för livsmedelsklustret. 

Kommunen bör i samarbete med andra 
aktörer stimulera till och stödja nya 
entreprenörer.

KS: Är en prioriterad del i båda huvudprojekten NBA och 
DCB, vars mål är affärsutveckling genom fler företag och 
arbetstillfällen. Samverkan även med andra aktörer som 
har olika specialiteter, som finansiering eller rådgivning 
vid innovationer.

Stöd: Är en prioriterad del i båda 
huvudprojekten NBA och DCB, vars mål är 
affärsutveckling genom fler företag och 
arbetstillfällen. Samverkan även med andra 
aktörer som har olika specialiteter, som 
finansiering eller rådgivning vid innovationer.

Stöd: Är en prioriterad del i båda 
huvudprojekten NBA och DCB, vars mål är 
affärsutveckling genom fler företag och 
arbetstillfällen. Samverkan även med andra 
aktörer som har olika specialiteter, som 
finansiering eller rådgivning vid 
innovationer.Turismens dag har arrangerats 
under hösten 2018. 
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Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring 
de gröna näringarna och turistföretagande 
på landsbygden tillämpa ett ”hela gården 
perspektiv” då företagens situation på 
landsbygden som helhet påverkar 
möjligheterna för de gröna näringarna att 
utvecklas.

KS: Verkligheten är att de flesta små företag, särskilt på 
landsbygden, behöver mer än ett ben för att nå 
tillräcklig storlek. Detta ingår i varje affärsbedömning 
om verksamheten är affärsmässig.

Stöd: Verkligheten är att de flesta små företag, 
särskilt på landsbygden, behöver mer än ett ben 
för att nå tillräcklig storlek. Detta ingår i varje 
affärsbedömning om verksamheten är 
affärsmässig.

Stöd: Inga ärenden under 2018. 

Öka förädlingsgraden lokalt och säkerställa 
råvarubehov samt öka volymen tillänglig 
biomassa. 

KS: Speciellt i fråga om arbetet gentemot lokala 
livsmedelsleverantörer är ökning av förädlingsgrad en 
absolut målsättning.

Stöd: En lokal livsmedelsgrupp har etablerats 
speciellt riktad till våra lokala 
livsmedelsleverantörer där ökning av 
förädlingsgrad en absolut målsättning. Ett nytt 
projekt kring detta har beviljats "Regional 
livsmedelscentra".

Öka lokalt användande av åkermark som 
ligger i träda för energiproduktion.

KS: (delvis) I så mån att enheten är aktiv gentemot 
utveckling och etablering av livsmedelsproducenter, 
som är en areell näring. Dock blir det ju inte 
energiproduktion, men mark tas i bruk som kanske legat 
i träda.

Stöd: I viss så mån att enheten är aktiv 
gentemot utveckling och etablering av 
livsmedelsproducenter, som är en areell näring.

Säkra befintliga arbetstillfällen samt att 
successivt öka antalet sysselsatta.

KS: Mer fokus på service till befintliga företag. Stöd: Mer fokus på hög nivå på service till 
befintliga företag via fokus företaget modellen 
samt samverkan inom regionen skapar alltfler 
företag.

Stöd: Service till befintliga företag via fokus 
företaget modellen .

Öka nyttjande av restprodukter. KS: Målsättning med vissa av de utvecklingscase 
kommunen är aktiv inom.

Stöd: Målsättning med vissa av de 
utvecklingscase näringslivsenheten är aktiv 
inom.

Utveckla det träkluster som till viss del 
redan finns idag i Glommersträsk, Fjällbonäs 
och Arvidsjaur.

KS: Kommunen stöder projektet Utmana Urbaniseringen 
som har träklustret som främsta målgrupp. 

Stöd: Kommunen stöder projektet Utmana 
Urbaniseringen som har träklustret som främsta 
målgrupp. 

Stöd: Näringslivskontoret har varit i kontakt 
med några av sågverken.

Kommunen ska verka ett samarbetsprojekt 
tillsammans med samebyar inom den egna 
kommunen och med samebyarna i de 
närliggande kommunerna. Projektet ska ha 
ett näringslivsperspektiv och stödja 
utvecklingen av de samiska näringarna. 

KS: Samiska näringar är utpekade som ett av de 
prioriterade näringarna i projektet NBA. Dock saknas 
specifikt näringslivsprojekt gentemot samiska näringar i 
dagsläget.

Stöd: Samiska näringar är utpekade som ett av 
de prioriterade näringarna i projektet NBA. 

Kommunen bör verka för en utveckling av 
rennäringen och den skogssamiska kulturen.

KS: Behovsinventering är gjord gentemot representanter 
för samebyarna.

Stöd: Behovsinventering och insatser kopplade 
till dessa är gjord gentemot representanter för 
samebyarna.

Kommunen bör, tillsammans med 
näringslivet, vidare utreda frågan om 
Truckstop/parkering för långa fordon.

Stöd: Trafikverket är uppvaktade i frågan.

Kommunen ska främja företagens 
marknadsutvidgning, globalisering, produkt- 
och tjänsteutveckling och/eller 
affärssamarbete.

KS: Möjliggörande av deltagande på matmässa i 
HongKong, NOPA, studiebesök till Kiruna för företagare 
med möjlighet att söka affärer i och med 
samhällsomvandlingen. Marknadsföring mot speciellt 
Tyskland och Norge, ökning på den kinesiska 
marknaden, ökad samverkan med nya incomingbyråer.

Stöd: Möjliggörande av deltagande på 
matmässa i HongKong, NOPA, studiebesök  för 
företagare med möjlighet att söka affärer i och 
med samhällsomvandlingen. Marknadsföring 
mot speciellt Tyskland och Norge, ökning på den 
kinesiska marknaden, ökad samverkan med nya 
incomingbyråer.

Stöd: Internaliseringsarbetet har fortsatt, främst 
inom turismsektorn. 

Skyltningen vid norra infarten till samhället 
bör förbättras så att turister som färdas 
längs väg E45 väljer att besöka Arvidsjaur.

Stöd: Genomfört via nya infartskyltar samt 
stärkt turistisk skyltning i samverkan med 
trafikverket. Nya hänvisningsskyltar på tätorten.

Stöd: De nya LED-skyltarna är igång.

Kulturmiljöprogrammet bör revideras.
En landsbygdsutvecklingsgrupp bör bildas 
med deltagare från byarna som regelbundet 
träffar kommunledning och berörda 
tjänstemän för information och dialog.

KS: Arvidsjaurs Landsbygdsråd är bildat och ett första 
möte har hållits.

Stöd: Arvidsjaurs Landsbygdsråd är bildat och 
ett första möte har hållits.

För att säkerställa servicen i glesbygd bör 
kommunen verka för att naturliga 
servicenoder/mötesplatser bevaras och 
utvecklas. Prioritet bör läggas där 
servicenoder/mötesplatser i dagsläget 
saknas helt.

KS: Under 2016 tillkom ytterligare en servicepunkt. 
Arbetet i landsbygdsrådet kommer att ha visst fokus på 
detta.

Stöd: Kommunen har fortsatt att arbeta för 
utveckling av service på landsbygden och gått 
med i ett tvåårigt projekt "Service i samverkan" 
som leds av Hela Sverige ska leva. Det är ett 
landsomfattande projekt med 11 kommuner 
som deltar. Projektet tillhandahåller en 
processledare på 50% som arbetar i vår 
kommun. Dessutom har en serviceplan med 
tillhörande handlingsplan tagits fram. Bägge 
dessa skall generera nya servicepunkter och 
mötesplatser på landbygden. Ett nytt 
projektstöd har också inrättats med möjlighet 
att söka stöd för kulturarrangemang på 
landbygden vilket också skapar möjlighet till 
möten.

Stöd: Kommunen har fortsatt att arbeta för 
utveckling av service på landsbygden och gått 
med i ett tvåårigt projekt "Service i samverkan" 
som leds av Hela Sverige ska leva. Det är ett 
landsomfattande projekt med 11 kommuner 
som deltar. Projektet tillhandahåller en 
processledare på 50% som arbetar i vår 
kommun. Dessutom har en serviceplan med 
tillhörande handlingsplan tagits fram. Bägge 
dessa skall generera nya servicepunkter och 
mötesplatser på landbygden. Ett nytt 
projektstöd har också inrättats med möjlighet 
att söka stöd för kulturarrangemang på 
landbygden vilket också skapar möjlighet till 
möten.

Kommunen ska stötta byarna i deras 
utvecklingsarbete.

KS: Här kommer landsbygdsrådet också in. Även 
näringslivskontoret har en viktig roll.

Kultur och integration: Lansbygdsrådet är igång 
och ett större serviceprojekt med en 
processledare på halvtid  ger byarna nya 
möjligheter att utvecklas.

Stöd: Lansbygdsrådet är igång och ett större 
serviceprojekt med en processledare på halvtid  
ger byarna nya möjligheter att utvecklas.
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En gemensam projektsamordning bör ske 
via t.ex. IT Norrbotten för så kallade 
byakraftsprojekt runtom i länet, så att 
tröskeln för att kunna bygga ut fiber i 
byarna i vår kommun sänks.

KS: Ett samarbetsprojekt mellan IT Norrbotten Kalix, 
Älvsbyn och Arvidsjaur har startats, som både ska 
effektivisera drift av befintliga stadsnät, men även vara 
behjälplig vid projektering och utbyggnad mm

Samhällsbyggnads: IT Norrbotten är nu 
etablerad som stadsnätsoperatör där fem 
stadsnät ingår. Stadsnätsoperatören ska 
effektivisera drift av befintliga stadsnät, men 
även vara behjälplig vid projektering och 
utbyggnad mm

Samhällsbyggnads: Bredband är utbyggt i 
Renträsk och Pjesker, dock ej driftsatt. Återstår 
gör ortsammanbindande nät  till Pjesker.

Samarbetet mellan kommuner och olika 
teleoperatörer  bör utökas för att i större 
utsträckning  möjliggöra bredband på 
landsbygden genom luftburna system.

KS: Arbetsgrupp bildad via IT Norrbotten för att arbeta 
med mobila-, radiolänk- och sattellit-lösningar

Samhällsbyggnads: Upphandling av radiolänk 
och trådlösa anslutningar avses annonseras i 
december och driftstart är beräknad till mars 
2018. Syftet är att kunna använda tekniken för 
bredbandsutbyggnad där fiber ej är möjlig. 

Samhällsbyggnads: ITN har upphandlat 
leverantör av radiolänk utrustning för att nå 
områden som saknar förutsättningar för fiber 
till området.

En digital agenda för Arvidsjaurs kommun 
bör tas fram för att närmare utreda och 
precisera kommunens roll för 
bredbandsutbyggnaden.

KS: Ett pågående arbete. Förslag beräknas klart mars 
2017.

Samhällsbyggnads: Arvidsjaurs digitala agenda 
antogs av fullmäktige, 2017-06-20, § 107. Som 
komplement  antog kommunstyrelsen en 
handlingsplan, 2017-06-07, § 167.

Samhällsbyggnads: Arvidsjaurs digitala agenda 
antogs av fullmäktige, 2017-06-20, § 107. Som 
komplement  antog kommunstyrelsen en 
handlingsplan, 2017-06-07, § 167.

Arbeta för att en ny skatte- och 
regionalpolitik införs som har som mål att 
motverka utflöden av människor, kunskap 
och kapital från landsbygden.
Arbeta för att beslutanderätten för 
användningen av mark- och 
vattenområdena i kommunerna flyttas till 
den lokala nivån. Härigenom förverkligas 
EU:s subsidiaritetsprincip som Sverige 
godtog i samband med EU inträdet. 

Verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas 
som riksintresse.

KSO: Har påpekats i kommunens yttranden 
avseende såväl länstransportplanen som den 
nationella planen för transportsystemet. 

Har påpekats i kommunens yttranden avseende 
såväl länstransportplanen som den nationella 
planen för transportsystemet. 

Arbeta för att de statliga bolagen får i 
uppdrag att utveckla de bygder där man har 
sin verksamhet förlagd eller är 
dominerande markägare.

Stöd: Näringslivsenheten har haft flertalet 
möten med Svea skog i syfte att stärka de lokala 
ekoparkerna bla skyltning vid dessa.

Samordna verksamheten med andra 
kommuner.

KSO: 2018-01-01 gick Arvidsjaurs kommun med i 
Region 8 som är en sammanslutning av nio 
kommuner inom Norr- och Västerbotten där 
kommunen själv kan välja vilka projekt och 
aktiviteter man önskar delta i. En diskussion om 
en gemensam upphandlingsfunktion 
tillsammans med Sorsele, Malå och Arjeplog är 
inledd.

KC:2018-01-01 gick Arvidsjaurs kommun med i 
Region 8 som är en sammanslutning av nio 
kommuner inom Norr- och Västerbotten där 
kommunen själv kan välja vilka projekt och 
aktiviteter man önskar delta i. Gemensam växel 
med svarsställe Malå fr o  m 2018-09-01 
(Arjeplog, Sorsele, Malå och Arvidsjaur). 
Pågående arbete med "Upphandlingscentra" 
inom R10 (sju kommuner intresserade). Ev 
gemensam upphandling 
"dokumenthantering/arkiv) inom ramen för 
R10.

Verka för att samebyarnas 
verksamhetsområde kan breddas. 

KSO: Kommunen har initierat regelbundna möte 
med samtliga samebyar för att diskutera 
gemensamma frågor.

Kommunen har initierat regelbundna möte med 
samtliga samebyar för att diskutera 
gemensamma frågor.

Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till 
rennäringens intressen.
Verka för att väg 95 uppgraderas till 
Europaväg.

KSO: Skrivelse inskickad till 
Näringsdepartementet i frågan 2015-09-04. 
Kommunen inväntar svar. 

Skrivelse inskickad till Näringsdepartementet i 
frågan 2015-09-04. 

Verka för att driften på tvärbanan mellan 
Arvidsjaur – Jörn återupptas. Kommunen 
ser även positivt på förslaget att inrätta en 
tågtestbana mellan Arvidsjaur och Jörn.

Stöd: Under året har näringslivsenheten i detta 
syfte, tillsammans med andra aktörer, 
uppvaktat näringsdepartementet samt reviderat 
underlag utifrån önskemål.

Kommunen bör verka för att förverkliga 
inlandsbanans vision - Inlandsbanan ska 
vara en integrerad del i ett sammanhållet 
nationellt järnvägssystem. 

Stöd: Intensivt arbete från näringslivsenheten  
för att uppnå detta mål och stora framsteg har 
tagits som kommer att inititieras & genomföras 
under kommande år.

Kapital från gruvnäringen bör stanna i 
lokalsamhället.

Stöd: Näringslivsenheten arbetar aktivt för 
etablering av gruva och positvt beslut togs 
under året av Bergstaten.

För att skapa förutsättningar för regional 
utveckling och för att klara framtidens 
sjukvård bör en gemensam region i norr bli 
verklighet. 

Den 1 januari 2017 övertog Norrbottens läns 
landsting det regionala utvecklingsansvaret från 
Länsstyrelsen och Region Norrbotten bildades

Den 1 januari 2017 övertog Norrbottens läns 
landsting det regionala utvecklingsansvaret från 
Länsstyrelsen och Region Norrbotten bildades.

Kommunen bör utveckla skidspår och 
skidanläggningar samt skapa en långsiktig 
lösning kring underhåll av skoterspår och 
leder.

KSO: Arvidsjaurs skoterledsförening bildades 
under januari 2018 som kommer att arbeta med 
preparering av kommunens skoterleder med 
hjälp av de intäkter föreningen får in från 
försäljning av skoterledskort. 

Kultur- och fritid: Arvidsjaurs skoterledsförening 
bildades under januari 2018 som kommer att 
arbeta med preparering av kommunens 
skoterleder med hjälp av de intäkter föreningen 
får in från försäljning av skoterledskort. 



13(15)

KS: Skoterledsföreningen fungerar på ett bra 
sätt och säsongen 18/19 genomförs enligt plan. 
Utvärdering kommer att göras under våren 
2019. 

Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen samt 
vid Arvidsjaursjön bör utvecklas.

KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla 
området runt Nyborgstjärn.

Samhällsbyggnads: Utvecklingen av området 
runt Nyborstjärnen fortsätter. 

Samhällsbyggnads: Utrustning är inköpt till 
området vid Nyborgstjärn för fortsatt utveckling 
nästa år.

Möjlighet bör skapas för fritidsboende, 
permanentboende och verksamheter i 
strandnära lägen. 

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att 
kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få 
dispens från strandskyddet med hänvisning till det 
särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att 
hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi läggs fortsatt på 
att hjälpa sökande att ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Områdena längs med järnvägen bör rustas 
upp liksom den yttre miljön vid 
industriområdena.

MBHN: Nämnden har prioriterat tillsyn vid anmälningar 
om nedskräpning längs järnvägen och vid 
industriområdena. 

Samhällsbyggands: Nämnden har prioriterat 
tillsyn vid anmälningar om nedskräpning längs 
järnvägen och vid industriområdena. 

Samhällsbyggands: Vi har fortsatt att prioritera 
tillsyn vid anmälningar om nedskräpning längs 
järnvägen och vid industriområdena. 

Kommunen bör utreda hur gång- och 
cykelvägnätet i Arvidsjaurs samhälle kan 
utvecklas samt integreras med befintliga 
motionsslingor och förses med platser för 
vila och återhämtning på strategiska ställen.

Möjlighet bör skapas för fritidsboende i 
lågfjällsterräng. 
För att underlätta de mindre orternas 
utveckling bör de gamla byggnadsplanerna 
och avstyckningsplanerna som idag har 
status som detaljplaner upphävas i 
Suddesjaur samt delar av Glommersträsk.

Befintlig bevarandeplan för Arvidsjaurs 
centrum bör revideras inom 
mandatperioden.

Samhällsbyggnads: Ansökan inskickad till 
länsstyrelsen för medfinansiering av 
kunskapsunderlag för kulturhistoriska värden 
inom Arvidsjaurs samhälle.

Samhällsbyggnads: Ett nytt kunskapsunderlag 
för kulturhistoriska värden har tagits fram.

Kommunen bör verka för en utveckling av 
kultur- och naturområden med 
vandringsleder och kanotleder samt 
prioritera informations- och 
marknadsföringsinsatser inom detta 
område. Tätortsnära anläggningar och 
områden är centrala för att alla ska kunna 
ta del av det rörliga friluftslivet.

KS: Kommunen har två pågående LONA-projekt via 
Naturvårdsverket som berör detta. Projekten innefattar 
både samhällsnära leder och längre vandringsleder 
utanför samhället. Kanotleder finns inventerade och 
kartmaterial över sträckningarna finns via kommunens 
hemsida. Förbättringar som spångning, skyltning och 
utmarkering av vandringsleder är på vissa sträckor 
färdigt och pågår på andra. Mer information gällande 
friluftliv, vandrings- och kanotleder finns nu tillgängligt 
för medborgare och turister via kommunens hemsida 
(www.arvidsjaur.se/friluftsliv och 
www.arvidsjaur.se/lona) och utvecklingsarbetet 
fortskrider på samtliga fronter. Mer marknadsföring 
medialt, via hemsidan och sociala medier avses till 
våren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
näringslivskontoret och resurscentrum arbetar 
aktivt för att stärka småskalig infrastruktur 
skyltning mm bla via LONA projekt och support 
kring skoterleder. Mer information gällande 
friluftliv, vandrings- och kanotleder finns nu 
tillgängligt för medborgare och turister via 
kommunens hemsida 
(www.arvidsjaur.se/friluftsliv och 
www.arvidsjaur.se/lona) 

Samhällsbyggnads: Arbetet med LONA-
projekten har fortsatt.

Möjligheten att utveckla Reivo bör utredas. 
En förstudie om nationalpark ingår.

Naturvårdsverket avser framöver att starta en förstudie 
om Reivo som nationalpark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Naturvårdsverket avser framöver att starta en 
förstudie om Reivo som nationalpark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Naturvårdsverket avser framöver att starta en 
förstudie om Reivo som nationalpark.

Kommunen bör fortsätta dialogen med 
länsstyrelsen och Naturvårdsverket om 
möjligheten att friköpa mark inom Vittjåkk-
Akkanålkes naturreservat och tillse att 
bestämmelserna möjliggör en utveckling av 
anläggningen med hotell och stugor.

MBHN: Nämnden arbetar med en detaljplan för att 
möjliggöra utvecklingen.                                                         
KS: Arbetet pågår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detaljplan och 
tillstånd enligt natura 2000 är klara, aktuellt 
markområde är friköpt. Anläggningen ligger nu 
ute till försäljning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detaljplan och 
tillstånd enligt natura 2000 är klara, aktuellt 
markområde är friköpt. Anläggningen ligger nu 
ute till försäljning.

Kommunen bör påbörja arbetet med att 
försöka hitta former för att finansiera en 
eventuell ny sim- och sporthall.

KS: Arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen: Ett FFU för att 
upphandla utredning via partnering har tagits 
fram.

Samhällsbyggnads: Ett FFU för att upphandla 
utredning via partnering har tagits fram. 
Ärendet ska behandlas politiskt innan en 
förfrågan går ut.
KC: Politiskt beslut har tagits om att ur KS 2019 
bilda en styrgrupp som tillsammans med 
tidigare utsedd arbetsgrupp tar fram alternativa 
lösningar 
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Kommunen ska verka för att det serveras 
näringsriktig mat i våra skolor, 
äldreboenden och restauranger.

KS: Implementering av översikts- och tillväxtplanen har 
skett bland annat genom diskussioner kring hur vi kan 
effektivisera verksamheten för att minska kostnaderna, 
samverkan med arbetsförmedlingen, integrationsarbete 
genom språkpraktik och ständigt arbete för näringsrik 
mat till våra gäster.

Samhällsbyggnads: Kostenheten håller oss 
uppdaterad med de rekomendationer som finns 
inom området och planerar produktionen 
utifrån detta  för att nå målet näringsrikktiga 
måltider. Vi samarbetar med övriga 
verksamheter för att påverka utbudet mot 
större näringsriktighet och till att vara mer 
hälsofrämjande. Vi har tagit fram en kostpolicy 
som utifrån flera parametrar styr alla 
verksamheter mot bra måltider till alla.

Samhällsbyggnads: Kostenheten håller oss 
uppdaterad med de rekomendationer som finns 
inom området och planerar produktionen 
utifrån detta  för att nå målet näringsrikktiga 
måltider. Vi samarbetar med övriga 
verksamheter för att påverka utbudet mot 
större näringsriktighet och till att vara mer 
hälsofrämjande. Vi har tagit fram en kostpolicy 
som utifrån flera parametrar styr alla 
verksamheter mot bra måltider till alla.

Nuvarande avfallsplan bör revideras. KS: En ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter har 
tagits fram.

Samhällsbyggnads: Vi jobbar efter den nya 
avfallsplanen.

Samhällsbyggnads: Vi fortsätter att jobba efter 
avfallsplanen.

En ny reservvattentäkt för Arvidsjaurs 
samhälle ska tas fram. För att på sikt kunna 
ta fram en reservvattentäkt för Arvidsjaurs 
samhälle bör borrningar utföras på 
Klockarberget för att kunna analysera 
förutsättningarna för att skapa en 
reservvattentäkt i området. Kapaciteten och 
vattenkvaliteten hos befintlig 
reservvattentäkt vid Lärkstigen bör även 
undersökas. 

KS: Arbetet pågår. Provpumpningar och 
dricksvattenanalyser har genomförts. Resultaten har 
varit bra.

Samhällsbyggnads: Ny brunn är borrad för att 
möjligtvis kunna få ut mer vatten. Ny 
provpumpning startades i slutet av november.

Samhällsbyggnads: Provpumpning är gjord med 
goda resultat. Arbete pågår för hur vi ska 
behandla vattnet och få ut det i systemet.

En risk- och sårbarhetsanalys för 
distributionssystemet ska arbetas fram.

Samhällsbyggnads: En risk- ochsårbarhetsanalys 
för distributionssystemet har tagits fram under 
2018.

En krisberedskapsplan för VA-enheten bör 
utarbetas.

Samhällsbyggnads: En nödvattenplan för VA-
enheten har påbörjats och ska göras färdig 
under 2019.

Vattenskyddsområden med föreskrifter ska 
inrättas för samtliga kommunala 
dricksvattentäkter.

KS: Arbetet med revideringarna har påbörjats. Samhällsbyggnads: Arbetet med revideringarna 
har påbörjats.

Samhällsbyggnads: Förslag till 
vattenskyddsområden med föreskrifter är 
framtaget för tre orter. 

För vattentäkter som inte är kommunala, 
men försörjer fler än 50 personer eller där 
vattenuttaget är mer än 10 m3/dag ska 
vattenskyddsområden med föreskrifter 
inrättas

Samhällsbyggnads: Flygplatsen håller på att 
upprätta vattenskyddsområde för sin 
vattentäkt. I dagsläget finns inga indikationer på 
att någon annan icke-kommunal vattentäkt än 
flygplatsens försörjer fler än 50 personer eller 
har ett vattenuttag på mer än 10 m3/dag. 

Samhällsbyggnads: Flygplatsen håller på att 
upprätta vattenskyddsområde för sin 
vattentäkt. I dagsläget finns inga indikationer på 
att någon annan icke-kommunal vattentäkt än 
flygplatsens försörjer fler än 50 personer eller 
har ett vattenuttag på mer än 10 m3/dag. 

Kommunen ska upprätta en vatten- och 
avloppsplan. Syftet är att få en heltäckande 
långsiktig planering för hela kommunen 
både inom och utanför nuvarande VA-
verksamhetsområde. 

KS: Arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnads: Arbetet har påbörjats. Samhällsbyggnads: VA-plan är framtagen.

De mindre anläggningarna där risk för allt 
för lite förbrukning föreligger bevakas 
särskilt. Lämpliga åtgärder får vidtas från 
fall till fall.
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas när det finns möjlighet.
Snö som samlats upp efter Storgatan bör 
tippas på lämplig plats för snöupplag för att 
minska risken för föroreningar.

KS: All snö längs Storgatan körs till kommunens snötipp 
av Trafikverkets entreprenör.

Samhällsbyggnads: All snö efter storgatan tippas 
på kommunens snötipp

Samhällsbyggnads: All snö efter storgatan tippas 
på kommunens snötipp.

Kommunen ska inom sin tillsyn av 
verksamheter prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår god 
status.

MBHN: Inventering av enskilda avlopp har genomförts 
vid de aktuella sjöarna. 

Samhällsbyggnads: Inventering av enskilda 
avlopp har genomförts vid de aktuella sjöarna. 

Samhällsbyggnads: Inventering av enskilda 
avlopp har genomförts vid de aktuella sjöarna. 

Kommunen bör årligen genomföra 
inventeringar av enskilda avlopp i anslutning 
till utvalda sjöar och vattendrag. Områden 
som inte uppnår god ytvattenstatus med 
avseende på näringsämnen enligt NFS 
2008:1 bör prioriteras.

MBHN: Nämnden har årligen genomfört inventeringar 
av enskilda avlopp. Inledningsvis inventerades de sjöar 
som inte uppnådde ekologisk status. Därefter sjönära 
lägen och områden med tät bebyggelse. Under 2016 
inventerades Malmesjaur och Båthusviken.

Samhällsbyggnads: Nämnden har årligen 
genomfört inventeringar av enskilda avlopp. 
Inledningsvis inventerades de sjöar som inte 
uppnådde ekologisk status. Därefter sjönära 
lägen och områden med tät bebyggelse. 

Samhällsbyggnads: Inventeringarna har fortsatt. 
Krav på åtgärder ställs om avloppen är 
undermåliga.

En ytavrinningsanalys för Arvidsjaurs tätort 
bör genomföras för att identifiera lämpliga 
placeringar av olika typer av öppna 
dagvattenlösningar för att minska 
effekterna vid framtida skyfall.

Kommunen bör verka för att underlätta för 
nybyggnation vid strandnära områden.

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att 
kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få 
dispens från strandskyddet med hänvisning till det 
särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att 
hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att 
hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

På sikt bör de sju meter breda gatorna i 
Arvidsjaurs samhälle smalnas av för att ge 
utrymme för GC-vägar.

Samhällsbyggnads: Underhållsplan är under 
framtagande. Vid ombyggnationer ska detta 
beaktas

Samhällsbyggnads: Vid ombyggnationer ska 
detta beaktas. 
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Trottoarerna på gator i bostadsområden 
där det endast finns en väg in bör på sikt 
byggas bort för att minska hastigheten och 
driftskostnaderna.

Samhällsbyggnads: Underhållsplan är under 
framtagande. Vid ombyggnationer ska detta 
beaktas

Samhällsbyggnads: Vid ombyggnationer ska 
detta beaktas. 

Cirkulationsplats bör byggas i korsningen 
Järnvägsgatan - Skillnadsgatan. Kommunen 
bör verka för att Trafikverket bygger 
ytterligare en cirkulationsplats efter 
Storgatan i korsningen Skillnadsgatan (vid 
OK) samt på sikt efter väg 95 i korsningen 
väg 95-Järnvägsgatan (vid Dollarstore), väg 
95 – Laukervägskälet samt korsningen väg 
95- Järnvägsgatan (vid Polaris)

MBHN: Nämnden deltar i Trafikverkets arbete med en 
åtgärdsvalsstudie avseende korsningen 
Järnvägsgatan/Storgatan (vid Dollarstore) och har i 
samband med detta levererat diverse underlag och 
önskemål. Övriga önskemål om rondeller har tagits upp 
vid kommunens årliga träffar med Trafikverket.                                                                         
KS: I år färdigställdes den sista av de två 
cirkulationsplatserna längs Järnvägsgatan. Önskemål om 
rondeller har tagits upp vid kommunens årliga träffar 
med Trafikverket. 
Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för 
korsningen vid Dollarstore.

Samhällsbyggnads: Mbh-nämnden deltar i 
Trafikverkets arbete med en åtgärdsvalsstudie 
avseende korsningen Järnvägsgatan/Storgatan 
(vid Dollarstore) och har i samband med detta 
levererat diverse underlag och önskemål. Övriga 
önskemål om rondeller har tagits upp vid 
kommunens årliga träffar med Trafikverket.

Samhällsbyggnads: Vi deltar i Trafikverkets 
arbete med en åtgärdsvalsstudie avseende 
korsningen Järnvägsgatan/Storgatan (vid 
Dollarstore) samt en åtgärdsvalsstudie 
angående Rv95.  Övriga önskemål om rondeller 
har tagits upp vid kommunens årliga träffar med 
Trafikverket.

Kommunen bör, tillsammans med Skellefteå 
kommun, verka för att väg 95 blir 
Europaväg

KS: Önskemålet har vid ett flertal tillfällen påtalats för 
Trafikverket. 

Samhällsbyggnads: Önskemålet har vid ett 
flertal tillfällen påtalats för Trafikverket. 

Samhällsbyggnads: Önskemålet har vid ett 
flertal tillfällen påtalats för Trafikverket. 

MBHN: Nämnden har deltagit i en arbetsgrupp avseende 
rekommenderad väg för farligt gods. Arbetsgruppen har 
utrett ärendet och lämnat ett yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnads: Kommunstyrelsen fattade i 
juni 2016 beslut om att Storgatan även 
fortsättningsvis ska utgöra led för farligt gods, i 
enlighet med arbetsgruppens förslag. 

Samhällsbyggnads: Kommunstyrelsen fattade i 
juni 2016 beslut om att Storgatan även 
fortsättningsvis ska utgöra led för farligt gods, i 
enlighet med arbetsgruppens förslag. 

KS: Kommunstyrelsen fattade i juni 2016 beslut om att 
Storgatan även fortsättningsvis ska utgöra led för farligt 
gods, i enlighet med arbetsgruppens förslag. 

Kommunen bör verka för att Trafikverket 
bygger ytterligare trafikrastplatser i 
kommunen längs väg 94 och väg 95

MBHN: Önskemålen har tagits upp vid kommunens 
årliga möten med Trafikverket. En inventering angående 
lämpliga platser är överlämnad till Trafikverket.

Samhällsbyggnads: Önskemålen har tagits upp 
vid kommunens årliga möten med Trafikverket. 
En inventering angående lämpliga platser är 
överlämnad till Trafikverket.

Samhällsbyggnads: Önskemålen har tagits upp 
vid kommunens årliga möten med Trafikverket. 
En inventering angående lämpliga platser är 
överlämnad till Trafikverket.

För att möjliggöra för eventuella framtida 
turismsatsningar och en ökad inflyttning bör 
kommunen arbeta för att lättnader i 
strandskyddet införs.

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att 
kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få 
dispens från strandskyddet med hänvisning till det 
särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att 
hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att 
hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga 
underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas 
i Arvidsjaurs tätort. 

Soc: Planering för 5 nya korttidsplatser har pågått under 
hela 2016, start mars 2017

Soc: Genomfört Soc: Genomfört

I alla våra äldreboenden ska finnas 
möjlighet till daglig fysisk aktivitet, gärna 
utomhus.

Soc: Statliga medel för ökad bemanning i äldreomsorgen 
har bl a använts till resursteam som förstärker det 
sociala innehållet. En stor del av de boende har 
individuella biståndsbeslut, det betyder att den som vill 
ska få större möjligheter att komma ut. Kultur i vården 
är ett viktigt komplement.

Soc: Genomfört Soc: Genomfört

Kommunens ska aktivt verka för att 
drogmissbruket minskar.

Soc: Pärlan arbetar förebyggande i nära samverkan med 
skola, polis , elevhälsa och med kommunen som 
arbetsgivare.

Samhällsbyggnads: Kostchef sitter som 
ordförande i Hälsosam, en undergrupp till Hälso- 
och trygghetsrådet. Vårt mål är att skapa en god 
fysisk och psykist hälsa i kommunen. Syftet är 
att arbeta förebyggande med frågor som rör 
psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, kost och ANDT 
(alkohol, nakotika, droger, tobak och spel).

Stöd: Drogtest utförda på 18 PLUS. Vid behov 
utföres alkotest på deltagare inskrivna i en 
aktivitet på Resurscentrum.

Soc: Delvis genomfört, bl a har vi aktivt 
medverkat i planeringen för 
ungdomsmottagning

Samverkan med kommunens övriga 
förvaltningar, landstinget samt 
frivilligorganisationerna bör utvecklas för 
att förhindra nyrekryteringen av 
missbrukare bland unga i kommunen.

Soc: Pågår, se ovan Delvis genomfört men har inte kunnat 
prioriteras på grund av att vi saknat personal 
inom IFO under hela 2017, svårt att rekrytera 
socialsekreterare.

En kampanj för nolltolerans mot langning 
bör genomföras.

Soc: Bedöms inte finnas utrymme för detta, prioriteras 
inte lika högt som övriga arbetsuppgifter.

Soc: Ej genomfört, prioriteras inte.

Samverkan med andra kommuner inom 
bland annat hemtjänsten bör utvecklas.

Soc: Samverkan är sällan möjligt men vi kollar alltid om 
vi kan sälja respektive köpa tjänster när det passar 
geografiskt.

Soc: Samverkan är sällan möjligt men vi kollar 
alltid om vi kan sälja respektive köpa tjänster 
när det passar geografiskt.

Kommunen vidare bör vidare utreda 
förutsättningarna för att ändra 
rekommenderad väg för farligt gods genom 
Arvidsjaurs samhälle till Järnvägsgatan eller 
Sten Laestadiusväg. 
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