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Inledning 
Arvidsjaurs kommun har ca 6 500 invånare, varav 1 400 är boende i någon av de drygt 30-talet byarna i 
området. En viktig förutsättning för en attraktiv landsbygd är att det fmns tillgång till service och 
mötesplatser av olika slag. Det är också viktigt med goda kommunikationer, såväl bussar som bredband 
och telefoni. Lokalt engagemang, medinflytande och grupper som utvecklar byn bidrar också till att 
landsbygden blir attraktiv. Byarnas bevarande och utvecklande är en strategiskt viktig fråga för 
kommunen. För att kunna säkerställa att tillväxt även kan ske på landsbygden behövs en plan för både 
offentlig och kommersiell service. Tillgänglighet till service är viktig för att skapa attraktiva 
boendemiljöer och nya möjligheter till arbete. 

Ny teknik och samhällets digitalisering öppnar nya möjligheter att utveckla landsbygden. Det ger nya 
möjligheter till exempel kring sjukvård, landsbygdsbutiker, digital handel och mycket mera. 
Den kommunala serviceplanen för Arvidsjaurs landsbygd ska fokusera på att stärka arbetet kring de 
lokala och kommunala servicefrågorna men också bidra till ett starkare regionalt serviceprogram för 
hela länet. Serviceplanen ska ses som ett komplement till kommunens arbete med översikts- och 
tillväxtplanen samt andra kommunala styrdokument. 

Bakgrund 
Det regionala serviceprogrammet i Norrbotten syftar till att skapa förutsättningar för människor och 
företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar 
och inom rimliga avstånd. Serviceprogrammet syftar också till att lokala, regionala och nationella 
aktörer tillsammans långsiktigt ska utveckla och främja tillgången till kommersiell och offentlig service 
i gles- och landsbygd. 

De demografiska förändringarna i förhållande till länets storlek gör att höga krav ställs på en fungerande 
offentlig och kommersiell service för en fortsatt tillväxt och utveckling i gles- och landsbygden. 
Fungerande service vad gäller postgång, transporter (person/gods), mobiltelefontäckning, 
bredbandsuppkoppling samt tillgång till drivmedel, dagligvaror och grundläggande betaltjänster är 
viktiga faktorer för att invånare ska kunna bo och verka samt att näringslivet ska kunna fortsätta 
utvecklas i alla delar av länet. Utvecklingen har dock på de flesta områden under lång tid visat på en 
försämrad tillgång och tillgänglighet till de flesta serviceformer. *1 

Länets serviceprogram ska vara vägledande för kommunen i arbetet med att utveckla och stärka 
servicen i kommunens gles- och landsbygd. Länets handlingsplan prioriterar idag ökad samordning av 
serviceslag inom offentlig och kommersiell service, tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror och 
tillgång till grundläggande betaltjänster. Kommunens uppdaterade serviceplan underlättar för 
kommersiella aktörer på landsbygden att söka stöd hos länsstyrelse och region. 

Hur ska sjukvården bäst organiseras för att möta framtiden? Vilken omfattning ska det vara på 
infrastrukturen och på den kommersiella servicen? Ska byskolan få fmnas kvar trots att 
befolkningsunderlaget är litet? 

1  egionalt serviceprogram 
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En lanthandel i bygden kan innebära att befolkningen ökar och byskolan består eller vice versa. 
Inflyttning till bygden är beroende av service, i första hand skola, barnomsorg och lanthandel, som ofta 
bildar ett nav i byn. Det gäller att hitta alternativa kompletterande lokala strukturer i utveckling av 
service och andra lokala utvecklingsfrågor. Ansvaret för att boende även i små bygder ska ha tillgång 
till en rimlig service måste delas mellan kommunen och de lokalt berörda. Olikartade och otraditionella 
lösningar kan provas om man har en samsyn och samordning med ansvar. Det är ytterst viktigt att ha 
helhetstänkande och stark samverkan mellan lokalbefolkning, föreningsliv, det lokala näringslivet och 
kommunens egna verksamheter. 

Kommunen prioriterar idag samverkan med andra kommuner, regionala myndigheter och intressenter 
för att hitta samordnade transportlösningar kring olika serviceslag för landsbygden. Kommunen 
prioriterar också sin medverkan och sin möjlighet att påverka innehållet i det regionala 
serviceprogrammet. Det kommunala och lokala engagemang och kunskap i serviceutvecklingsfrågor har 
stor betydelse för hur servicefrågorna kan hanteras lokalt i hela kommunen. 

Den parlamentariska Landsbygdskommittffis (SOU 2017:1) förslag med nio mål och 75 konkreta 
förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik, lyfter fram Arvidsjaurs kommun tillsammans med 23 
andra kommuner med möjlighet att få del av riktade statliga paket som kan bidra till utvecklad service 
och ekonomisk tillväxt på landsbygden. 

Syfte 
Serviceplanen för Arvidsjaurs byar syftar till att öka engagemang, förståelse och kunskap kring service 
som en del av kommunens arbete med landsbygds- och näringslivsutveckling samt att tillgång till den 
lokala servicen vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. 

Planen ska också vara ett verktyg som ger handlingsberedskap och styr insatser kring användandet av 
stödet till kommersiell service på landsbygden. Planen ska inspirera till samverkan över sektorsgränser, 
mellan nivåer och geografiska områden för att bevara och utveckla befintlig service, men också för att 
diskutera och hitta nya samordnade, platsspecifika och otraditionella servicelösningar. 

Syftet är också att stärka och utveckla det regionala serviceprogrammet med dess handlingsplan. 

Övergripande mål 
Kommunen ska säkerställa att landsbygden har tillgång till god service inom rimliga avstånd. 
Servicenivån ska bidra till att fler människor vill bo och verka på landsbygden och att miljön är 
attraktiva för boende, fritid och bra för att driva och starta företag. 

Ett helhetstänkande ska prägla servicearbetet och samverkan ska vidareutvecklas mellan 
lokalbefolkning, föreningsliv, det lokala näringslivet och kommunens egna verksamheter. 
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Delmål 
• Starta nya servicepunkter. 
• Vidareutveckla de två befintliga servicepunktema. 

• Utveckla en operativ kommunal modell för att söka externa medel för lokal utveckling och nya 
servicelösningar på landsbygden. 

• Bygga ut bredband i Arvidsjaurs byar. 
• Utveckla och samordna transporter på landsbygden i samverkan med andra kommuner, regionala 

myndigheter och kommersiella aktörer. 

• Stärka mobiltäckningen i byarna. 

• Höja bidraget för varuhemsändning och införa bidrag för inköpsturer. 

• Göra serviceplanen känd i kommunen och lyfta betydelsen av landsbygdsrådets roll när det gäller 
service på landsbygden. 



Serviceområden (kod) 
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Nulägesbeskrivning 
Aktuell befolkningsstatistik i de sex serviceområdena. Siffrorna i varje ruta anger befolkningsantal. 



0-10 	11-20 	21-60 	61-70 	71-80 81-90 	91-100 

223 

77 

27 
26 

14 13 
9 	 8 5 55 

1 , 0 

250 

Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 	 6(14) 

Serviceplan för Arvidsjaurs kommuns 
landsbygd 2018-2019 
Antagen av kommunstyrelsen 2018-02-06 § 16 

Diagrammet nedan visar åldersstrukturen inom varje serviceområde. 

Se bilaga med karta över byar som har 10 st eller fler folkbokförda invånare *2  

Varuhemsändning 
Personer som är folkbokförda i kommunen, som uppbär pension, sjuk- eller aktivitetsersättning och som 
har mer än fyra km till närmaste matvaruaffår kan ansöka om och få vamhemsändning. Förutsättningen 
är att man inte själv eller genom annan har möjlighet att handla sina dagligvaror, samt att ett intyg om 
att sökanden uppbär pension, sjuk- eller aktivitetsersättning ska bifogas ansökan. Hemsändningen sker 
från närmaste matvaruaffår högst en gång per vecka. Hemsändningen får ske med regional trafiklinje, 
lokal linjetrafik eller lokal befintlig trafik. Där sådan saknas får kommunstyrelsen upphandla annan 
transportör. Den godstaxa som tillämpas av länstrafikbolaget används som referenstaxa i kommunen. 
Övervägande del av varuhemsändningen sker idag i Glommersträsk och Moskoselområdet. Kommunen 
har idag treårsavtal med Bussgods för varuhemsändning. 

4 
 \-- 	2  ygdeornrådeskarta med mer än 10 st. folkbokförda invånare 
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Transporter och skolskjutsar 
På uppdrag av kommunen har Länstrafiken upphandlat följande busslinjer inom kommunen från/till 
Levatsfors, Moskosel, Järvträsk, Gråträsk och Lauker. Det är busslinjer som trafikeras under skolåret 
och som är avsedda för både skolelever och allmänhet. Utöver dessa fmns efterfrågestyrd busstrafik. 
Efterfrågestyrda bussar trafikeras efter en tidtabell men resan måste beställas dagen innan avfård. 
Kommunen har en efterfrågestyrd linje till Månsträsk och en linje som tar resenärer till Arvidsjaurs 
flygplats. Busslinjer som går mellan kommuner kallas stomlinjetrafik och bekostas av Region 
Norrbotten, t.ex. till/från Piteå, Luleå, Skellefteå, Malå, Sorsele, Jokkmokk och Arjeplog och de 
används av både skolelever - beroende på hur busstiderna passar mot skolans tider - och allmänheten. 
Tidtabeller för dessa två varianter av busslinjer finns på Länstrafikens hemsida. Länstrafiken har även 
en komfortbuss som är anpassad för patienter som ska åka på vårdbesök till Piteå älvdal sjukhus. 
Komfortbussen är handikappanpassad och bemannad med en assistent som servar resenärerna. 

Kommunen upphandlar själv skolskjutstrafik frånAill byar som inte trafikeras av ovan nämnda 
busslinjer. Dessa resor utförs av taxi eller buss beroende på vilka företag som lagt in anbud. 

Lanthandel och servicepunkter 
Idag fmns lanthandeln Affår'n i Abborrträsk som ingår i Nära Dej konceptet. I Glommersträsk fmns 
Finnbergs som ingår i konceptet Handlar'n. I båda butikerna finns en servicepunkt där ett treårigt avtal 
mellan kommunen och entreprenören innebär att butiken för allmänheten och besökare tillhandahåller 
en dator med intemetuppkoppling en kopiator och viss turistinformation. 

I butiken i Abborrträsk fmns också apoteksvaror, Wifi , Bussgods, DITL, Svenska Spel, fiskekort och 
fikahörna. 

I butiken i Glommersträsk finns tjänster som apoteksombud, grundläggande betaltjänster med 
kontanthantering, postombud, Svenska Spel, ATG, systemombud, Bussgods, DHL, Schenker fiskekort, 
utkörning varuhemsändning. 

Drivmedel 
I Moskosel finns Byamacken, en automatstation med möjlighet att tanka diesel, bensin 95 och AdBlue. 
Macken ägs av Moskosel Petrol ekonomiska förening i samarbetet med Skelleftebränslen AB. 
I Glommersträsk och Abborrträsk fmns en automatstation med diesel och bensin 95 som drivs av 
Skelleftebränslen AB. Automatstationerna ligger i anslutning till butikema. 

Skelleftebränslens tankkort kan användas på alla tre orterna. Visa och Master kort kan även användas i 
Moskosel och Glommersträsk. 

I Pjesker finns en automatstation där det går att tanka diesel och bensin. Tankstället är portabelt och är 
tillgänglig cirka tre månader under vintersäsong. Skelleftebränslen och Visit Pjesker AB samarbetar om 
automatstationen. 

Apoteksombud 
Affårerna i Glommersträsk och Abborrträsk är apoteksombud. Apoteksombuden säljer receptfria varor och 
egenvårdsprodukter och är utlämningsställe för läkemedel på recept eller receptfria varor till allmänheten. 
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Grundläggande betaltjänster med kontanthantering 
Lanthandeln i Glommersträsk är betaltjänstombud som innebär att de kan lämna ut kontanter och ta emot 
dagskassor från näringsidkare och föreningar. 

Bredband 
Kommunen planerar för bredbandsutbyggnad med fiber under 2017 och 2018. Utbyggnaden ska pågå 
fram till oktober 2019 och omfattar ca 12,7 mil fiberkabel. Kommunen kommer att äga nätet. 
Utbyggnaden omfattar 249 folkbokförda hushåll och innefattar 525 personer. Kravet är att minst 206 
eller 75 % av fastigheterna ansluter bredbandet till sin fastighet. 

Följande byar fmns i utbyggnadsplanen. Lauker, Pjesker, Vuotner, Lövviken, Sjönäs, Järvträsk, 
Sjöträsk, Rismyrheden, Hedberg, Storberg, Brännberg, Framnäs, Norrmalm, Fristad, Akkavare, 
Auktsj aur och Deppis. I samarbete med Vattenfall planeras utbyggnad under 2017 till Pjesker och 
Auktsj aur. I byn Deppis har bredband fårdigställts 2016. 

I Moskosel, Glommersträsk, Fjällbonäs, Renvallen och Abborrträsk fmns idag bredband via fiber. *3 

Telefoni 
Digitaliseringen av vårt samhälle är under stark utveckling liksom användandet av mobiltelefonen. 
Mobiltäckningen är mycket viktig på landsbygden men vissa områden i kommunen har dålig 
täckningsgrad och signalema är för svaga utifrån service och marknadsmässigt perspektiv. 
Behoven för mobiltäckning hos människors är olika i glesbygd. Utrustning som finns på marknaden 
som t.ex. telefoner har olika prestanda vilket också påverkar mottagningsmöjligheter när det gäller 
telefonsamtal och datatrafik. 

Region Norrbotten kommer att leda ett länsprojekt där man ska mäta täckningsgraden tillsammans med 
kommunema i Norrbotten. Kommunen kommer att medverka i projektet och genomföra en mätning av 
mobiltäckningen i hela kommunen under 2017. 

Företagande 
Övergripande i byarna så ökar företagandet & nystarterna huvudsakligen inom besöksbranschen. 
Flertalet av dessa nya företag i kommunen kommer via externa etableringar och de är både nationella 
och internationella. Starka branscher utanför tätorten är sedan generationer tillbaka kopplade kring 
transport och logistik, trävaruindustrin samt byggbranschen. 

Arvidsjaurs kommuns byar har i dagsläget mycket drivna företagare i norra kommundelen där är de 
största branschema koncentrerade kring tillverkningsindustri samt transport och logistik branschen. 
Bygg och anläggningsförtagande fmna också här som verkar med stor framgång. 

I de södra delarna av kommunen finns ett trä och bygg kluster som utvecklats organiskt som en 
efterföljd av att jordbruket och skogsbruket moderniserats så kom det lokala företagandet att övergå till 
trävaruförädling. Flera företag på orterna tillverkar dörrar, hus, kök samt bioenergi. 

I kommunens sydöstliga byar ligger fokus sedan bara några år på den växande besöksnäringen. Här har bland 
annat ett besöksnäringskluster börjat utvecklas med fokus på turism event i kallt klimat. Även de gröna 
näringarna som till exempel småskaliga j ordbruk börjar växa fram. 

3  Bredbandskarta 
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Post och paket 
Posten använder av så kallad glesbygds utdelning där utdelningen till byarna sker 2 till 5 gånger per 
vecka. Post Nord vill hålla en god servicenivå, professionalitet och kvalitet till sina kunder oavsett var 
kunderna bor. Post Nord samarbetar med Länstrafiken, Bussgods och taxi för postleveranser till vissa 
byar. Digitaliseringen och den snabba utvecklingen av digitala tjänster i samhället påverkar Posten. 
Människornas behov av post och paket förändras snabbt. Post Nords regionala avdelning står inför en 
översyn av sin verksamhet bl.a. i Arvidsjaurs kommun. Post Nord framhåller vikten av dialog och 
samverkan mellan kommunen, byarna och företagen på landsbygden för utveckla servicen efler behov 
och förutsättningar. 
Butiken i Glommersträsk är postombud och har avtal med Post Nord. 

Dagstidningar 
Dagstidningarna delas ut på morgonen måndag till fredag. Tidningstjänst AB:s med regionkontor i 
Skellefteå ansvarar för tidningsutdelningen tillsammans med Post Nord och deras dotterbolag 
Tidningstjänst AB. Dagstidningarna delas ut sex dagar i veckan i de flesta byar. I några byar delas 
dagstidningen ut endast tre dagar i veckan. 

Återvinningsstationer och återvinningsvagnar 
Återvinningsstationer för förpackningar som tidningar, kartong, metall, plast, fårgat och ofårgat glas 
finns i följandefem byar: Glommersträsk vid ishallen - Abborrträsk vid Folkets Hus - Lauker vid f.d. 
affåren - Moskosel vid brandstationen och Auktsjaur vid bystugan. 
Återvinningsvagnar körs ut till 23 byar i kommunen. Vagnarna placeras ut torsdagar eller fredag efter 
ett bestämt veckoschema och fmns i varje by 3-6 gånger per år. *4 Återvinningsvagnarna blir överfyllda 
alldeles för snabbt i de allra flesta byarna. 

4  Bychema för återvinrtingsvagnen. 
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Definitioner 

Kommersiell service  avser invånares och verksamheters tillgång till livs- och drivmedel men också 
förbrukningsvaror, apotek, post- och paketärenden, ombud för spel- och systembolag, bank, bredband och 
mobiltelefoni. 

Offentlig service  delas in i statlig, regional och kommunal service. 

Den  statliga servicen  omfattar bland annat tillgång till polis, försäkringskassa, arbetsförmedling och 
statliga myndigheter och verk som t ex Länsstyrelsen och Tillväxtverket. 

Regional service 
Region Norrbotten ansvarar bland annat för bredband, e-hälsa och det regionala serviceprogrammet. 
Regionen ansvarar också för den kommersiella servicen när det gäller servicebidrag, 
hernsändningsbidrag och driftstöd till butiker i utsatta områden. 

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för handläggningen av stöd till bredband och investeringar inom 
kommersiell service inom landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har också bevakningsuppdraget för 
grundläggande betaltjänster med ansvarig processledare samt handläggning av stöd till ombud. 

I  kommunal service  ingår tillgång till skola/förskola, äldreornsorg, bibliotek, räddningstjänst, 
bostads-, bygg- och fastighetsärenden, planärenden, vatten och avlopp, avfall och återvinning, miljö 
och hälsoskydds ärenden och föreningsstöd. 

Servicepunkt 
En servicepunkt kan innehålla ett grundservicepaket där man kan få personlig hjälp. Servicepunkterna 
finns ofta i lanthandeln men kan också finnas i t.ex. en bygdelokal. Servicepunkten ska hållas öppen och 
tillgänglig dagligen utifrån lokala och kommunala överenskommelser och vara en mötesplats för 
invånare och besökare. Uppdragsavtal finns oftast mellan kommunen och den lokala servicegivaren. 
Servicegivaren ger medborgaren/besökaren information, upplysningar, vägledning, hjälp att hitta rätt 
m.m. Medborgaren ska kunna få personlig service eller ha tillgång till självservice. 

Avgränsningar 
Serviceplanen omfattar sex bygdeområden utanför centralorten.* 5  

Planen tar upp den kommersiella servicen som dagligvaror, drivmedel, varuhemsändning, mobiltelefoni, post 
och paket, dagstidningar och kontanthantering. 

Planen tar även upp kommunal service som är viktig för byama som bredbandsutbyggnad, transporter, 
skolskjutsar, barnomsorg och skola, hemtjänst, närsjukvård, företagande, servicepunkter, återvinning i byar 
och digitalisering. 

I planen ingår inte detaljbeskrivningar eller åtgärder av kommunal service och verksamheter som är ålagda 
kommunen via lagstiftning. Kommun har även andra styrande dokument som påverkar och behandlar 
servicen, till exempel översikts- och tillväxtplanen. 

5  Bygdeområdeskarta 
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Viktiga serviceområden för medborgarna i byarna 

Bredband 
Utbyggnaden av bredband är mycket viktig för Arvidsjaurs byar och utbyggnaden måste genomföras så långt 
det är möjligt. 
Kommunen kommer i samarbetet med andra kommuner i länet att arbeta för att staten ökar stödet till 
kommunernas bredbandsutbyggnad. 

Mobiltelefoni 
Mätning av täckningsgraden för mobiltelefonin kommer att göras i hela kommunen under sommaren 2017. 
Resultatet ska användas i samarbetet med länets kommuner för att påverka aktörer, myndigheter och politik 
så att täckningsgraden blir bättre i alla delar av kommunen. 
Bland annat trygghetslarmens användningsområden är beroende av bra täckningsgrad oavsett var man 
bor i kommunen, vilket också ökar tryggheten för till exempel äldre personer. 

Digitalisering 
Digitaliseringen som vi befmner oss i just nu innebära stora förändringar i hela vårt samhälle. 
Digitaliseringen kräver nya insikter kunskaper och förhållningssätt. Kommunen som helhet behöver ta 
sig an digitaliseringens utmaningar bland annat kring servicen till medborgarna. Vilka 
utbildningsinsatser behövs? Hur påverkar ny teknik och nya digitaliserade tjänster? Vad kan vi göra åt 
det digitalt utanförskap som finns i alla kommuner. I den E-nämnd som håller på att bildas i Norrbotten 
ska Arvidsjaurs kommun ingå. 

Dagligvaror och drivmedel 
Dagligvaror och drivmedel är viktiga servicefunktioner för robusta långsiktigt hållbara orter utanför 
centralorten. Viktiga servicefunktioner för såväl invånare, besökare som den lokala näringen. 

Transporter och skolskjutsar 
Utveckling av samordnade transporter mellan olika aktörer, intressenter och kommunen måste sättas i 
fokus för att säkerställa olika servicefunktioner på landsbygden. Samarbetet med angränsande 
kommuner kan behöva undersökas och utvecklas. Kommunen arbetar med en transportutredning för att 
bland annat. se  över varuhemsändning, mattransporter, skolskjutsar och lokal linjetrafik. Genom att 
undersöka transporternas omfattning och kostnader ska utredningen resultera i förslag på hur 
transporterna kan omorganiseras eller samordnas för att ge kommunen minskade kostnader. Arbetet 
med transportutredningen borde ges utrymme att innovativt titta närmare på lösningar kring transporter 
som kan öka servicen för landsbygden. Det regionala projekt som Region Norrbotten startar under 2017 
tillsammans med kommunerna ska bland annat ta upp samordnade transporter på landsbygden. Arbetat 
med kommunens transportutredning bör kopplas till det regionala projektet. 

Barnomsorg, förskola och skola  är kommunal service som är en grundförutsättning för det lokala 
näringslivet och för att människor ska kunna bo och leva i sin bygd. Skolan i Glommersträsk är 
avgörande för bygdens utveckling på kort och lång sikt. 

Hemtjänst  är en kommunal service som är en grundförutsättning för lokalbefolkningen. 
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Viktiga serviceområden för medborgarna i byarna, forts. 

Närsjukvård 
Närsjukvården är viktig för de som bor i byarna. Kan nya innovativa kompletterande lösningar provas i 
samarbetet med Region Norrbotten och kommunens närsjukvård, då kan tryggheten öka för boende i 
byarna. 
Diskussioner bör inledas med Region Norrbotten om sarnverkansmöjligheter för 
distriktssköterskemottagning i byar ett par gånger i månaden möjligen kopplade till lokala 
servicepunkter. Digitala lösningar kring e-hälsa på distans kommer att utvecklas i framtiden och kan till 
exempel finnas på servicepunkter i byarna. 

Servicepunkter 
Befintliga servicepunkter bör och kan vidareutvecklas och nya servicepunkter behöver initieras och 
möjligen startas i en gemensam process mellan kommun och lokalsamhället. 

Serviceutveckling i fiera byar 
Det behöver inledas en operativ process mellan byarörelsen och kommunen för att titta på innovativa 
nya och kompletterande servicelösningar. Inriktningen bör bland annat vara samordning, helhetstänk 
och otraditionella lösningar. 

Samverkan 
Ett vidareutvecklat arbetssätt och en modell för samverkan mellan kommunen och lokalsamhället är 
önskvärt. Då blir förutsättningarna bättre för lokala utveckling av servicelösningar och andra lokala 
id&r. Kommunens landsbygdsråd blir en bra plattform med delansvar för byautvecklingen i kommunen. 

Attraktiva byar 
Intresset är stort för att göra Arvidsjaurs byar attraktivare och därmed främja fysisk, ekonomisk och 
social utveckling. Hur kan vi hitta lösningar för att riva eller fräscha upp gamla hus på landsbygden? 

Företagandet och näringslivsutveckling 
Exempel på tillväxtbranscher som lyfts fram och är kopplade till utveckling av landsbygden i 
kommunen. 
• De gröna näringarna som handlar om våra unika råvaror som också med fördel kan förädlas. 
• Affärsområdet "Test" har redan stor betydelse för kommunen men den har även stor potential att 

växa ytterligare. 
• Besöksnäringens utveckling hos flertalet företag utanför tätorten där omsättning och antalet 

gästnätter totalt i kommunen är högre än den globala tillväxttakten. 

Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna har möjligheter skapats till byggande i strandnära 
lägen på landsbygden. Riksdagens avsikt med de nya reglerna är att främja utvecklingen av landsbygden 
genom att tillåta strandnära bebyggelse. Ett krav som ställs i bestämmelserna är att kommunen i sin 
översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I dessa områden blir det 
lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar, m.m. 
Kommunen har i sin översikts- och tillväxtplan antagen 2015 pekat ut LIS-områden både för boenden 
och verksamheter. 

En etablering av en tågtestbana mellan Arvidsjaur och Glommersträsk sedan vidare in i Västerbotten 
kommer att kunna stärka tillväxten i hela kommunen. 
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Finansiering 

Intresset är stort för att stärka kompetensen och kunskapen kring att söka medel hos olika fmansiärer för 
lokal serviceutveckling och annan i&utveckling. Finansieringsmöjligheter som till exempel 
landsbygdsmedel, regionala utvecklingsmedel och andra fondmedel bör nyttjas bättre. 
Vattenregleringsmedel och kommunens landsbygdsfondmedel bör också nyttjas bättre och användas för 
att växla upp kommunens egna medel när det gäller lokala utvecklingsid&r. 

Exempel på externa finansiärer 
För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand 
dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. Servicebidrag, hermändningsbidrag och 
särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i utsatta områden söks hos Region Norrbotten. 

Region Norrbotten stödjer också projekt med olika typer av regionala utvecldingsmedel som gynnar den 
regionala tillväxten och utvecklingen. Information finns på hemsidan norrbotten.se  under rubriken 
utveckling och tillväxt. 

Länsstyrelsen handlägger grundläggande betaltjänster och stöd till ombud. Hos länsstyrelsen finns en 
regional processledare som har samordnande ansvarar för grundläggande betaltjänster och 
bevakningen betaltjänsterna i hela länet. 

I landsbygdsprogrammet som handläggs av länsstyrelsen finns stöd att söka för att starta eller investera i 
ett företag på landsbygden. Stöd kan också sökas för att tillsammans med andra utveckla bygden där du 
bor. Landsbygdsprogrammet innehåller bland annat stöd för investeringar även inom kommersiell 
service. 

Inom landsbygdsprogyammet 2014-2020 finns det flera olika stöd och ersättningar du kan 
söka. Information på hemsidan länsstyrelsen/norrbotten under fliken lantbruk och landsbygd. 

Leader Lappland 2020 ger möjlighet att söka stöd för icker och projekt på landsbygden. Stöd kan ges 
inom insatsområdena ett aktivt medborgarskap, attraktiv boende miljö, hållbar näringslivsutveckling och 
arbetsmarknad och kompetens. Information finns på hemsidan lappland2020.se . 

Tillväxtverket kan bland annat ge stöd till kommunen, organisationer och företag, (om det är av 
allmännytta) att söka stöd för lokala servicelösningar. Information finns på tillvaxtverket.se  under fliken 
aktuelle ämnen/regional utveckling/service i gles-och landsbygder. 
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Åtgärder - se bifogad handlingsplan 

• Utbyggnad av bredband i byarna 

• Mätning av mobiltäckningsgraden i hela kommunen under 2017. 
Skafferiavtal mellan kommunen och butikerna på landsbygden eller andra lokala entreprenörer som till 
exempel lokala restaurangägare. 
Utvecklad samverkan mellan byaföreningar och kommunen. 

• Nya servicelösningar i flera byar. 

• Utveckla tjänster och lösningar vid servicepunkterna i Glommersträsk och Abborrträsk. 

• Informera servicegivare om stödmöjligheter till kommersiell service. 

• Utvärdera servicepunkternas verksamhet och möjligheter till nya uppdrag. 

• Översyn av regler för varuhemsändningsbidraget. 

• Kommunal transportutredning med bland annat fokus på byarna. 

• Uppföljning och utvärdering av serviceplanen. 

• Utveckla en GIS baserad servicekarta genom betalanalysverktyget, PIPOS. 

• Utveckla samordningen av transporter i samverkan med andra aktörer och intressenter. 

• Förhandling med Region Norrbotten om distriktssköterskeverksamhet och digitala e-lösningar på försök 
i några byar. 

Utvärdering och uppföljning 
Årlig utvärdering av serviceplanen sker mellan landsbygdsråd, kommunledning och kommunstyrelse. 

Landsbygdsrådet ansvarar för konkret samarbete mellan rådet och företrädare för aktuella 
byaföreningars intressen. 

Samverkan utvecklas över traditionella verksamhetsgränser i kommunen när förändringar eller faktiska 
risker för nedläggning uppstår. 

Utredningar och förslag gällande servicefrågor ska innehålla relevanta och väl förankrade 
konsekvensbeskrivningar. 

I samverkan behandla, följa, initiera och föreslå "grundservicenivåer" anpassade efter lokala 
förhållanden där platsspecifika, otraditionella servicelösningar kan förekomma. 

Landsbygdskonferens som äger rum vart annat år gör en fördjupad utvärdering av serviceplanen. 
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