Förslag från dialog- och
demokratidagen 28/3 2018 och
återkoppling från kommunen

Den 28 mars arrangerades den årliga dialog- och demokratidagen i Arvidsjaur där elever från
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan under ett av passen fick föra dialog med tjänstemän
och politiker i klassrum på Fridhemsskolan. Under slutet av passet fick eleverna skriva ner
synpunkter, förslag och frågor till kommunen. Om eleverna så ville fick de även möjlighet att
framföra sina förslag som medborgarförslag. Nedan följer en sammanställning av samtliga
förslag som inkom under dagen samt en återkoppling från de kommunala förvaltningarna om
förslagen. Eftersom vissa förslag även utgör medborgarförslag kommer dessa även att
behandlas i den särskilda ordning som gäller för medborgarförslag.
Vi vill tacka alla de ungdomar som kom med förslag, synpunkter och frågor under dialog- och
demokratidagen. Även om alla förslag inte kan bli verklighet så är det jätteviktigt att vi som
tjänstepersoner och politiker får insikt i vad som är viktigt för dagens unga.

Skolmiljön
•
•
•

•
•
•

Flera elever påpekar att på Sandbackskolans skolgård finns det ingenting... Förslag
bänkar och basketkorgar på Sandbackskolan.
Papperskorgar.
Mer ergonomiska stolar och bänkar på Sandbacka. Fördel med sadelstol eller sadelstol
med ryggstöd. De stolar vi har nu är dåliga för ryggen, då det är omöjligt att sitta rakt.
Det sliter på leder. Vi vill inte förstöra vår kropp nu när vi inte ens är gamla. Detta är
mycket viktigare än vad vi tror.
Flytta Tallbacka till en annan byggnad eller bygga ut Tallbacka, för att det blir för
trångt.
Det luktar mögel i trä- och syslöjdskorridoren. Träslöjden har inte bra utrustning till
målarrummet.
Matsal på Fridhem.

Svar om skolmiljön
(R=Ringel, F= Fridhem, SB= Sandbacka)
•

(SB) Flera elever påpekar att på Sandbackskolans skolgård finns det ingenting...
Förslag bänkar och basketkorgar på Sandbackskolan.
Skolledningen skall se över möjligheten att sätta ut fler bänkar och att sätta upp
basketkorg.

•

(FÖRVALTNINGEN) Papperskorgar.
Skolledningen skall se över möjligheten att sätta ut fler papperskorgar både ute och
inne för berörda enheter inom förvaltningen.

•

(SB) Mer ergonomiska stolar och bänkar på Sandbacka. Fördel med sadelstol
eller sadelstol med ryggstöd. De stolar vi har nu är dåliga för ryggen, då det är
omöjligt att sitta rakt. Det sliter på leder. Vi vill inte förstöra vår kropp nu när vi
inte ens är gamla. Detta är mycket viktigare än vad vi tror.
Skolledningen skall över möjligheten att budgetera ytterligare för detta ändamål. Det
måste dock ske i etapper, då den totala kostnaden annars skulle bli för stor att ta vid
ett tillfälle.

•

(R) Flytta Tallbacka till en annan byggnad eller bygga ut Tallbacka, för att det
blir för trångt.
Ett förslag finns redan hos politiken att bygga ut Tallbackaskolan.

•

(F/R) Det luktar mögel i trä- och syslöjdskorridoren. Träslöjden har inte bra
utrustning till målarrummet.
Vi har gjort skolledningen på såväl Ringelskolan som Fridhemsskolan medveten om
denna synpunkt, då det inte framgår vilken skola som avses. Fastighetskontoret är
informerade om detta och det har tagits upp i fastighetsrond 2017 och det kommer att
bevakas av skolledningen vid nästa fastighetsrond 2018. Åtgärder gjordes under
sommaren 2017 med check av undergolvet och ny matta efter koll att underlaget var
tort. Fastighetskontoreret fortsätter att leta vad lukten skulle kunna komma ifrån.

•

(F) Matsal på Fridhem.
Tyvärr är det så att i dagsläget finns inga planer på att bygga en matsal i anslutning
till Fridhemsskolan. Budgeten tillåter helt enkelt inte detta. Mattiderna ses däremot
hela tiden över och ansvariga rektorer arbetar hela tiden med frågan att förbättra
tillgängligheten och skolmiljön.

Utbildning och barnomsorg
•
•
•

•
•

Att det finns ”riktiga” lärare i franska, spanska och tyska. Nu läser eleverna via
Hermods.
Fler språkval – italienska, isländska, finska, kinesiska och ryska.
Varför vi som går i språkintroduktionen inte får en dator eller Ipad att jobba med
uppgifter och läxor. Bara de som går i gymnasiet får det. Andra kommuner ger till
eleverna, men inte Arvidsjaurs kommun.
Faddersystem i högstadiet. Så de osäkra 7-orna kan känna trygghet med de äldre, som
har mer erfarenhet av skola och lärare.
Som osäker 7:a är det svårt att vara självsäker bland alla äldre tonåringar och känna
sig trygg i skolan.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Inga läxor i skolan.
Svenskalektioner på sommaren.
Vi vill att det ska finnas en läxhjälp för alla elever till 24 timmar/dygn. Någonstans
som man kan vända sig till när man behöver hjälp med läxorna. Föräldrarna kan inte
svara på alla frågor.
Skulle skolan kunna anordna en dag där alla elever med skoterkort samlas och kör
skoter en helg?
Mer idrottstimmar.
Vi vill ha idrottslektioner på helgen, och på sommarlovet, jullovet och påsklovet. Och
vi vill ha mer idrott på vardagarna.
Fler gymnasielinjer. Bland annat Hotell & restaurang.
Skolan är bra.
Mer pengar till barnomsorgen. Det blir mer utvecklande för barnen när man kan köpa
in nytt material och hitta på aktiviteter och utflykter. Det underlättar också för
personalen som har mer att röra sig med.
Mer miljövänliga leksaker till förskolorna.

Svar om utbildning och barnomsorg
•

(SB) Att det finns ”riktiga” lärare i franska, spanska och tyska. Nu läser eleverna
via Hermods.
Tyvärr är det så att små undervisningsgrupper kostar mycket pengar, vilket innebär
att så länge som antalet elever är få i var undervisningsgrupp kommer
Hermodslösningar med handledning att vara ett reellt alternativ. Men skolledningen
arbetar med att se över möjligheten att övergå till fjärr- och distansundervisning, då
många av de mindre kommunerna i Norrland har problem att ordna
språkundervisning med befintlig lärare på ett sätt som gör undervisningen ekonomiskt
försvarbar att bedriva i egen regi.

•

(SB) Fler språkval – italienska, isländska, finska, kinesiska och ryska.
Tyvärr är det så att små undervisningsgrupper kostar mycket pengar, vilket innebär
att så länge som antalet elever är få i var undervisningsgrupp kommer
Hermodslösningar med handledning att vara ett reellt alternativ. Men skolledningen
arbetar med att se över möjligheten att övergå till fjärr- och distansundervisning, då
många av de mindre kommunerna i Norrland har problem att ordna
språkundervisning med befintlig lärare på ett sätt som gör undervisningen ekonomiskt
försvarbar att bedriva i egen regi. Om detta alternativ visar sig falla väl ut kan man
mycket väl tänka sig att utöka utbudet av moderna språk.

•

(SB) Varför vi som går i språkintroduktionen inte får en dator eller Ipad att
jobba med uppgifter och läxor. Bara de som går i gymnasiet får det. Andra
kommuner ger till eleverna, men inte Arvidsjaurs kommun.

På sikt så arbetar skolledningen med att förse även eleverna inom
Språkintroduktionen med en dator. Fortfarande finns stora problem med att
dimensionera hur stora inköpen kan bli då det råder stor osäkerhet bland eleverna hur
många som kommer att stanna i Arvidsjaur.
•

(F) Faddersystem i högstadiet. Så de osäkra 7-orna kan känna trygghet med de
äldre, som har mer erfarenhet av skola och lärare.
Detta har lyfts några år som ett alternativ för att öka tryggheten. Det är provat för flera
år sedan och med olika resultat beroende på fadderansvarigs inställning till uppdraget.
Vi lyfter det till kommande läsår igen och se om det kan genomföras till lå 18/19.

•

(F) Som osäker 7:a är det svårt att vara självsäker bland alla äldre tonåringar
och känna sig trygg i skolan.
Ser vi på utvecklingen de senaste åren har åk 7 tagit för sig mer än tidigare. Däremot
måste vi på skolan vara medvetna om att det är elever som upplever det på det sättet.
Viktigt att informera åk 7 om hur till vem de ska signalera vid otrygghet. Fler
aktiviteter årkursöverskridande är bra för att lära känn varandra. Faddersystem kan
också bidra till ökad trygghet.

•

(FÖRVALTNINGEN) Inga läxor i skolan.
Här är det upp till var enskild skola att avgöra vilket förhållningssätt som skall råda
till att ge eleverna läxor. För Sandbackaskolans del så ser vi en pedagogisk vinst att
våra elever redan tidigt har lärt sig att skolarbetet inte tar slut efter den formella
skoldagens avslutande. Vi vill fortsätta att skolan in våra studenter inför den tillvaro
som råder då de fortsätter att läsa på högskola och universitet, där läxor och andra
beting utgör vardagen för varje student.
Det är viktigt att varje skola ser över vad för typ av läxor som ges då det får olika
effekt när det ges. Generellt är förförståelseläxor och repeterande läxor mer effektiva
än läxor på det som elever generellt inte hinner med i skolan. Generellt ökar inte
förståelse av kunskaper om det redan vid genomgång inte var begripligt. Läxor
gynnar generellt enligt forskning elever med vårdnadshavare som har högre
utbildning då dessa vårdnadshavare kan hjälpa eleverna mer. Digitalt stöd via
kommunikation lärare och elev vid arbete med läxor kan motverka den skillnaden.

•

(FÖRVALTNINGEN) Svenskalektioner på sommaren.
Vi skall ta till oss av önskemålet och undersöka möjligheten att anordna någon form
av stödlektioner under sommaren.

•

(FÖRVALTNINGEN) Vi vill att det ska finnas en läxhjälp för alla elever till 24
timmar/dygn. Någonstans som man kan vända sig till när man behöver hjälp
med läxorna. Föräldrarna kan inte svara på alla frågor.
Att ge alla elever möjlighet till läxhjälp 24 timmar per dygnet är nog tyvärr omöjligt,
men varje stadium strävar efter att ge elever läxhjälp och stöd på tider efter den

formella skoldagens avslutande. Läxhjälp finns efter skoltid på Fridhemsskolan må,on
och före skolans början på fredag. Läxhjälp finns som obligatorisk inslag i schemat på
tisdagar på Fridhemsskolan.
•

(SB) Skulle skolan kunna anordna en dag där alla elever med skoterkort samlas
och kör skoter en helg?
Sandbackaskolan kan nog inte ta på sig ett sådant ansvar, utan det måste nog ligga på
ideella föreningar och eldsjälar. Ta gärna kontakt med den lokala skoterföreningen
och se om de kan vara er till hjälp.

•

(FÖRVALTNINGEN) Mer idrottstimmar.
Vi skickar frågan vidare till respektive rektor som får undersöka om detta är möjligt
med utgångspunkt från schema och tillgängliga lärarresurser samt budget. Skolverket
har i uppdrag att se hur 100 timmar mer idrott ska läggas ut i grundskolan
preliminärt från lå 19/20.

•

(FÖRVALTNINGEN) Vi vill ha idrottslektioner på helgen, och på sommarlovet,
jullovet och påsklovet. Och vi vill ha mer idrott på vardagarna.
Vi skickar frågan vidare till respektive rektor som får undersöka om detta är möjligt
med utgångspunkt från schema och tillgängliga lärarresurser samt budget.
Skolverket har i uppdrag att se hur 100 timmar mer idrott ska läggas ut i grundskolan
preliminärt från lå 19/20.

•

(SB) Fler gymnasielinjer. Bland annat Hotell & restaurang.
På Sandbackaskolan önskar vi också att vi kunde erbjuda fler program och vi hade
under många år ett liknande program till Hotell och turism. Tyvärr så är det så att om
inte tillräckligt många elever söker till våra program varje läsår så måste vi börja
göra nollintag och på sikt lägga ned program. Inom kommunen kan vi endast erbjuda
nationella program som bär sin egen kostnad. Men skulle det visa sig att söktrycket
mot ett Hotell- och turismprogram skulle bli högt, så måste vi nog börja fundera i
termer av att försöka starta upp ett dylikt.

•

(FÖRVALTNINGEN) Skolan är bra.
Det är roligt att ni tycker så. Vi strävar alltid efter att våra elever skall trivas, att de
upplever att de får studiero och trygghet samtidigt som studieresultaten självfallet
skall bli bättre.
Vi hoppas även att ni framför denna åsikt till de som arbetar inom skolan. De behöver
uppmuntran för att kunna göra ett ännu bättre jobb i framtiden!

•

(FÖRVALTNINGEN/FÖRSKOLAN) Mer pengar till barnomsorgen. Det blir mer
utvecklande för barnen när man kan köpa in nytt material och hitta på
aktiviteter och utflykter. Det underlättar också för personalen som har mer att
röra sig med.

Vi önskar givetvis att vi kunde ge mer pengar till barnomsorgen så att man kunde
utveckla verksamheten ytterligare. Våra önskemål och behov är nästan alltid större än
våra tilldelade medel, vilket gör att respektive rektor tvingas att prioritera inom ramen
för den budget man fått sig tilldelad. Men vi tar till oss åsikten inför det kommande
budgetarbetet.
•

(FÖRSKOLAN) Mer miljövänliga leksaker till förskolorna.
Förskolan har kartlagt lärmiljön på samtliga förskolor utifrån en tillsyn från
Miljökontoret gällande Giftfri miljö i förskolan, så numera är alla avdelningar
rensade på giftiga plaster i leksaker, madrassen, vaxdukar mm.

Fritidsanläggningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka möjligheten till spontan idrott.
Mer sporter, typ fotboll för nybörjare, äldre ungdom.
Brottning, parkour.
Investera mer på/i idrotten i Arvidsjaur t.ex. längdskidåkning och utförsåkningen.
Uterink.
Skulle det gå att bygga en uterink där utebadet har varit?
Multirink – hockey, basket, fotboll, tennisplan.
Multiarena utomhus, antingen utanför Fridhem eller gamla utebadet.
Isbana för allmänheten.
Renovera ishallen.
Ny ishall.
Bättre ishallstak.
Vi vill ha en ny ishall. Den är gammal och sliten. Det läcker från taket så att det blir
stora isklumpar på plan.
Ny trådlös ismaskin som går snabbare. Nuvarande ismaskin går sönder hela tiden
p.g.a. den där sladden.
Ny ismaskin till ishallen – 20 år gammal.
Kanske kombinera innefotbollshall i samma byggnad som ishallen.
Fixa ishallen – inte så fin miljö.
Renovera ishallen. Is året om.
Finare gym på ishallen.
Ett ”års-schema” där träningstider och öppettider för ishallen.
Inomhusfotbollsplan.
Upprustning av IP gällande friidrott.
Fotbollsplanen på IP behöver ett nät.
Konstgräs inomhus.
Göra om konstgräsplanen på IP till en inomhusfotbollsplan.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fotbollsplanen på IP. Fotbollsplanen behöver ett nät på den sidan det inte finns ett.
Nätet vi menar är alltså det som hänger över staketet som hindrar bollen från att flyga
över staketet. Detta nät finns bara på två sidor, men behövs på långsidan mot skogen.
Tak över IP.
Vi skulle vilja ha en inomhusfotbollsplan så att det är möjligt att spela året om.
Innegräsplan.
Inomhusfotbollsplan – fotboll är en stor aktivitet. Vad är kostnaden?
Varför satsas det mindre på damfotbollen och mer på herrfotbollen? Stämmer det
verkligen överens med er policy gällande jämställdhet? Herrarna har ett eget
omklädningsrum, speaker på deras matcher och mer folk runt om som engagerar sig.
Pista den så kallade familjebacken till höger om liften vid Prästberget.
Röja bort små grenar i backen som inte används på Prästberget (familjebacken).
Att man öppnar Prästberget även på helgen.
Att om man köper årskort ska det gälla för både Prästberget och Vittjåkk.
Ny lift på Prästberget.
Omklädningsrum för åkarna där de kan förvara sin utrustning (Prästbeget).
Vill ha kvar Vittjåkk.
Bättre skidspår.
Längdskidåkning och utförsåkning - annonsera mer, marknadsföra mer.
Bowlinghall.
Är det möjligt att göra en bowlinghall?
Vi vill ha en bowlinghall på Galaxen, för att det finns inte så mycket att göra på
fritiden här och vi tror att många skulle tycka om det.
Jag tycker också att vi ska skaffa en bowlinghall här i Arvidsjaur. För att det finns
inget att göra här. I samhället också, så att det inte blir så långt bort.
Vi upplever att det inte finns så mycket att göra på kvällarna och helgerna här i
Arvidsjaur. Vi skulle vilja ha en bowlinghall. Vad skulle vi kunna göra, och vad kan ni
göra?
Nytt golv i Flåsboden i Glommersträsk.

Svar om fritidsanläggningar
Spontanidrott
Ett utegym ska byggas vid Nybban i år. Under förra året färdigställdes utemiljön vid
Fridhemsskolan efter dialog med eleverna.
Flera olika idrotter och sporter
Det är föreningslivet som håller i idrotterna. Inom kommunen kan vi stödja med lokaler som
sporthallar ect. Det skulle vara superroligt om någon ville starta en förening i brottning och
parkour.
Ishallen

Det finns ett investeringsäskande till en ny ismaskin inför år 2019. Vi ska titta på ett tydligare
årsschema i ishallen att sätta upp. Det finns även ett schema idag. Skolan nyttjar hallen från
08.00 – 16.00. Observera att om ingen finns på isen får alla nyttja den!
Duschrum och omklädningsrum renoverades under 2017. Under 2018 ska taket ses över
eventuellt läggas om.
Uterinkar
En isbana för allmänheten kommer att anordnas på prov nere vid Nyborgstjärn. En uterink
kan i dagsläget inte byggas vid badet på grund av att ett nytt badhus eventuellt kommer att
byggas.
Prästberget
Om ett Alpint skidgymnasium kommer till Arvidsjaur hösten 2019 så kommer hela
Prästberget att ses över. Detta inkluderar troligen röjning, pistning, öppettider, förvaring av
utrustning, marknadsföring med mera.
Idrottsplatsen
En ny konstgräsplan finns med i investeringsäskandet för 2021.

Gator och VA-ledningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre snöskottning på morgonen när man ska gå till skolan.
Vi tycker att snöröjningen är allmänt dålig. Det plogas sent och korsningarna blir
jättefarliga eftersom snökanten/högarna skymmer sikten.
Bättre snöröjning på gångstigar.
Bättre vägar i hela kommunen.
Nya bättre vägar t.ex. Sten Laestadius.
Blir det ny asfalt på gångstigen mellan Ringelskolan och Stavgatan?
Storgatan är väldigt trång.
Flytta tung trafik till utanför Storgatan p.g.a. trångt att mötas bil och lastbil.
Inte använda vägsalt, därför att det kan orsaka viltolyckor och rost under bilar.
Cykelbana.
Bättre belysning vid gångstigar.
Belysning vid ABC-huset och vid IP.
Ingen belysning mellan IP och ishallen. Det är svårt att se var man går.
Lysen/gatulampor mellan Sten Laestadius och IP.
Se till så att vattenledningarna inte fryser.
Utegym (centrala) Nybban.
Hopptorn vid nån tjärn.
Såga ner träd i byn (Glommersträsk) så att det blir fint och sälj veden för att tjäna igen
pengarna.

Svar om gator, parker och VA-ledningar
Gator
I vinter har vi haft otroligt mycket snö. Riktlinjerna är att vi snöröjer först vid 7 cm och när vi
snöröjer så börjar vi med gång- och cykelvägar samt de stora vägarna. Snöröjarna börjar vid 3
på morgonen så gång- och cykelvägarna ska vara snöröjda när ni tar er till skolan om vi har
snöröjningen den dagen. Beroende på vad det är för snö som kommit och hur mycket (3-4 cm)
så brukar vi även skotta gång- och cykelvägarna fastän det inte kommit 7 cm men då görs det
först vid kl 7 när ordinarie arbetstid börjar. Om ni anser att det finns farliga korsningar så är
det bra om ni meddelar oss vilka ni tycker att det är så får vi titta på dem.
Vi har under flera år inte haft några stora pengar till gatuunderhåll och det har ju varit en
bidragande orsak till hur vårt gatunät ser ut idag. Vi håller på att ta fram en underhållsplan
över vårt gatunät och våra gång- och cykelvägar och vi har fått lite pengar i år för att kunna
åtgärda vissa sträckor. Men det är dyrt att åtgärda vägnätet och kommunen har idag inte så
mycket pengar. Vi kanske kan åtgärda en eller två gator per år om vi fortsätter få samma
mängd pengar. I år ska vi satsa en del av dessa pengar till att åtgärda en del gång- och
cykelvägar då vi har några som är riktigt dåliga. Dock är inte gång- och cykelvägen mellan
Ringelskolan och Stavgatan med i detta. Den var asfalterad förut men var väldigt dålig och
gropig. Asfalten togs bort för att den ska vara lättare att underhålla. Anledningen till att den
blir gropig är att det är fullt med kallkällor som trycker upp vatten.
Storgatan är Trafikverkets väg och den sköts av deras entreprenör som i dagsläget är NCC.
Både vi och NCC använder oss av sand eller grus(det som brukar ligga längs gång- och
cykelvägarna längs Storgatan) när vi halkbekämpar. I sanden är det inblandat 1 % salt för att
sanden inte ska frysa ihop i klumpar när den ligger och väntar på att den ska användas. I
gruset är det ingen saltinblandning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2016 i uppdrag av politiken att utreda var lastbilar med
farligt gods bör ledas. I denna utredning fanns även frågan med tung trafik med eftersom
Länsstyrelsen rekommenderar att tung trafik inte leds längs samma väg som farligt
gods. Slutsatsen av denna blev att farligt gods fortsättningsvis leds längs Storgatan då de
flesta av dessa ekipage ska lämna av sitt gods längs Storgatan samt att vi bättre kan hantera ett
eventuellt utsläpp av ex bensin längs Storgatan. Detta är beslutat i Kommunstyrelsen.
Däremot blev det inget taget beslut om den tunga trafiken. Men om länsstyrelsens
rekommendationer ska följas bör den tunga trafiken gå längs Järnvägsgatan (då Sten
Laestadius väg inte är lämplig). Om än det tas ett beslut om att det ska vara rekommenderad
väg för tung trafik på Järnvägsgatan så är det fortfarande en rekommendation och den tunga
trafiken kan välja vilken väg den vill. Och att förbjuda tung trafik längs storgatan kan bli
mycket svårt.
Belysning
När det gäller belysning så har vi som regel att det är gång-och cykelvägar inom Arvidsjaur
tätort som ska belysas. Det finns ingen anledning att belysa vägar där endast bilar ska färdas.
Vi har nyss behandlat ett medborgarförslag om belysning mellan Lärkstigen och Sten

Lestadius. Sträckan har idag ingen gång- och cykelväg eller trottoar och den dagen det blir
dags att reinvestera i Borgargatan kommer vi att titta på denna fråga, både om säkrare gångoch cykelväg och belysning. Det är en ganska stor investering att belysa denna sträcka och det
är anledningen till att det blev avslag på detta medborgarförslag.
När det gäller förslaget om belysning ner till IP från gång- och cykelvägen så var även detta
föremål för ett medborgarförslag 2014. Det blev avslag. Vi kommer dock att titta på denna
fråga igen.
Utegym Nybban
Under 2014 var det en student från Luleå tekniska högskola som gjorde en studie om hur man
kan utveckla området runt Nyborgstjärn. Denna studie ligger nu till grund för
samhällsbyggnadsförvaltningens plan för utvecklingen av området. I denna finns ett utegym
med och det finns pengar till detta i år.
Hopptorn
Det är inte aktuellt att anlägga ett hopptorn vid någon sjö. Det är många regler och risker som
kommer med ett hopptorn.
Trädnedtagning
När det gäller att ta ned träd så måste vi först och främst få veta vart exakt man tycker att det
ska tas ned träd för att se om det ligger på kommunens mark. Sen tar vi ställning till om vi
anser att det kan/ska göras.

Kost
•
•

•
•
•

•
•

Bättre mat på skolan, typ pommes och mer tacos, jasminris.
Ungdomar går inte på lunchen av att maten inte smakar bra. Det gör att folk inte äter
någon lunch, och då försämras koncentrationsförmågan hos eleverna. Vi driver ofta
frågan om bättre skolmat men ingenting händer.
Skaffa nytt folk på skolmatsalen.
Vill att kockarna på skolmatsalen slutar röka på skolområdet och lagar bättre mat och
slamsar mindre.
Göra bättre och godare mat i skolmatsalen. Det var bättre förr när Frans jobbade. De är
för lite variation, de fortsätter laga mat som ingen äter t.ex. leverbiff, tacofisk och kokt
fisk. Maten ser inte fräsch och trevlig ut, så man vill inte äta den heller. Mer klimp i
köttsoppan och vanligt smör i små paket så man slipper ta de alla andra kladdat på, de
blir äckligt för när man smörar följer det med brödbitar. Matpersonalen beter sig
dåligt, de är inte otrevliga, men kan inte bete sig som om de var vuxna och på jobbet.
Maten upplevs gammal och grynig som gör att konsistensen är dålig och gör maten
äcklig.
Sandbacka - frukost till alla.
Vi tycker att de är lite barn på Fridhem som går och äter p.g.a. att de inte är ordentlig
mat.

•

Fridhem – att matsalen talar med elevrådet.

Svar om kost
Vill börja med att säga att vi är tacksam för alla synpunkter, det är en viktig del av vår
verksamhetsutveckling.
Vårt uppdrag är att servera mat som är nyttig (dvs balanserad på energi, fett, protein,
kolhydrater, fibrer, vitaminer och mineraler), varierad (att vi serverar alla delar av kostcirkeln)
och god samt att detta ska göras på en begränsad summa pengar.
Utbudet på maten vi serverar inom skolan är utformat utifrån Livsmedelverkets
rekommendationer för bra måltider inom skolan.
När det gäller elevernas önskerätter så serverar vi tacos och pizza 1 gång/år vardera. När det
gäller pommes så har vi inte möjlighet att fritera i köken och varierar den kokta potatisen vid
ett fåtal tillfällen med klyftpotatis som vi kan steka i ugnen.
Ni har helt rätt i att det är viktigt för koncentrationsförmågan att äta regelbundet under dagen.
Vi jobbar aktivt med att laga alternativa rätter så vi får ett utbud som ska passar fler.
För att skapa delaktighet är det viktigt att restaurangchef för köket kallas till elevrådet så
dessa frågor kan diskuteras löpande. Vi har tidigare bestämt att detta ska ersätta separata
kostråd.
Matsvinn måste vi alla hjälpas åt med och vidare tar vi hänsyn till miljöaspekter i vår
verksamhet, exvis smörbytta istället för portionsförpackning då detta faktiskt påverkar
mängden sopor i stor utsträckning.

Gielas
•
•
•
•
•

Dammsuga Gielasstrandens botten
Förbättring av Gielas badplats. Vi vill förbättra Gielas sand, hopptorn och brygga så
att fler vill bada där.
Gielas behöver renoveras/göra om.
Camp Gielas – ny brygga, städa botten, finare sand.
Sanden på Gielas är alldeles för grov, så vi vill ha mjukare sand. Sanden är just nu
stenig och hård och inte mysig alls. Om man skaffar ny sand kan man ha det trevligare
och kanske locka fler turister att komma och bada. Tillsammans med det kan man
bygga en brygga hela vägen upp till gräset, så att man inte behöver få sand som fastnar
på fötterna.

• Rusta upp Gielas d.v.s. stranden, bryggen och säkerheten (fler livbojar, städa
sjöbotten).

Svar om Camp Gielas
Inför sommaren planeras det för att städa upp strandområdet och sätta ny sand på stranden.
Det kommer troligen att byggas någon form av sittplatser. Inför år 2019 har ett
investeringsäskande lämnats in för utveckling och renovering av stranden.

Näringsliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subway eller MAX.
Skaffa Gina Tricot, Bik Bok, Subway.
Vi skulle vilja ha ett större gym. Nu måste man vänta på sin tur.
Någon mer gymmaskin i gymmet så fler vill komma dit.
Vad kommer att hända med lokalen där Circle K var?
Sushibar av gamla Circle K.
Mer affärer.
Använd de tomma lokalerna och satsa på butiker man tror kommer gå runt.
Man kan hyra cyklar på sommaren.
Trampolinpark – gamla Expert.
Är det möjligt att göra en aktivitetspark i Expertlokalen?

Svar om Näringsliv
När det gäller etableringar av restauranger, butiker etc förekommer idag ingen specifik
marknadsföring. Däremot får alla som vill etablera verksamhet i Arvidsjaur tillgång till
rådgivning av kommunens näringslivsutvecklare.

Mötesplats och aktiviteter
•
•
•
•
•
•

•

Utveckla Humlan för äldre.
Humlan helgöppet.
Humlan är fin som musikskola, fast alldeles för lyhört.
Humlan öppet på lördagar, fixa högtalarna, personal o.s.v. Så det blir en trevlig miljö!
Vi går inte till Humlan för vi vill inte.
Att Humlan ska ha öppet på lördagar. På helgerna finns det inget att göra, då Humlan
inte är öppet. Slutar med att de flesta ungdomar dricker alkohol m.m. Därför skulle det
kanske minska om Humlan var öppet på lördagskvällar.
Möjlighet att betala med Swish. Då det inte finns Swish på Humlan, blir det svårt att
kunna handla då de flesta inte har lösa pengar, blir det oftast ingen som köper det de
säljer där. Därför skulle de nog bli mer som handlar eftersom att de flesta har
kort/Swish.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag tycker att det ska finnas mer att göra för ungdomar på helgerna. Jag tycker att
Humlan ska ha öppet på helgerna och lov. Just för att det finns inget att göra på
helgerna för ungdomar.
Jag vill att Humlan ska delas upp. Att musiksakerna är i ett eget hus och att t.ex. bild,
teater o.s.v. är i ett eget hus. För jag tycker att det är trångt. Och mer ljudisolerade
rum.
På ungdomsgården Humlan är de också tråkigt för det enda som finns att göra är att
spela CS. Det kan finnas någon aktivitet.
Humlan – inte mycket gemensamma aktiviteter på fritidsgården.
Varför flyttades fritidsgården?
Ungdomar är osociala och sitter hemma på kvällarna och helger, de måste ha
någonstans att gå med vänner så de kan umgås och ha kul.
Fritidsgård Glommersträsk – spel (data/bräd), musik, filmer.
LAN i Glommers, Humlan 2.0.
Vi vill ha en lokal/café där alla människor kan träffas. Från alla länder. Barn,
ungdomar, vuxna = alla! Spela Playstation, film och titta på fotboll.
Det finns inte många människor att prata arabiska med.
Vi vill träffa och prata svenska med ungdomar i samma ålder.
Disco!
Mer aktivitet för högstadieelever och gymnasieelever. Disco/party där ungdomar kan
hänga och umgås med musik och kiosk.
På sommaren vill vi fiska, simma och gå till skogen och bergen.
Vi vill få hjälp att skaffa skidor/skridskor så vi kan åka.
Vi vill även ha poledance. För vi tänker att det är ganska lätt att fixa, och roligt att
prova. Vi tänker att gamla UG är en bra plats att vara på. (Andra halvan av
danslokalen).
Internetcafé
Aktiviteter för ungdomar.
Graffitivägg/hus – fråga om tillåtelse.
Gemensamma aktiviteter på sommaren t.ex. gå till Prästberget och grilla korv.
Hur söker man pengar av t.ex. kulturen, till vissa evenemang?
Bågskytte i Glommersträsk. Man kan boka en fast tid av idrottshallen som man har
bågskytte.
Vi vill ha ett ungdomsgarage med billyft, soffa, tv, bra högtalarsystem, verktyg och
kunnig personal. Fik och mysbelysning.
Motorgård. Samarbete med någon annan t.ex. Sandbackaskolan.
Motorgård där alla kan skruva.

• En motorgård för 18+. Garage och billyft. En plats för motorintresserade att samlas på.
• Satsa på byarna. Anordna gemensamma aktiviteter för byar och tätorten. Anordna
•
•

billiga lägenheter till ungdomar.
Studentrabatt på aktiviteter.
Större biograf.

•

Biblioteket öppet längre i Glommers.

Svar om Mötesplats och aktiviteter
Biblioteket i Glommersträsk är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har öppet en dag i
veckan, onsdagar 11.00–15.00 och 17.00–19.00. Under de senaste åren har både besök och
lån av böcker på biblioteket i Glommersträsk minskat. Därför finns det idag inte någon
möjlighet att utöka bibliotekets öppettider.
Ytterligare återkoppling angående mötesplatser och aktiviteter kommer att skickas ut senare
av berörd verksamhet.

Kollektivtrafik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Större busskur i Glommers och fler bussturer.
Mer anpassade busstider till skolan t.ex. Glommersträsk kl. 16.10.
Gratis bussar!
Bussar inom Arvidsjaur.
Ändrade busstider, så att de går oftare.
Ta bort 1-bussen till Sorsele.
Busstider till Glommers, senare buss.
Mer bussar som åker till småbyarna.
Gratis busskort (skolelever) till städer.

Svar om Kollektivtrafik
I Arvidsjaurs kommun indelas busstrafiken i inomkommunal trafik och stomlinjetrafik.
Stomlinjetrafik är de busslinjer som trafikerar över kommungräns och där har Region
Norrbotten (tidigare Norrbottens landsting) ansvaret för kostnaden. Kommunen kan ha åsikter
om denna trafik och framföra önskemål hur vi önskar att den ska se ut men detta måste
beaktas tillsammans med en rad andra faktorer som godstransport, tågtider och övrig
busstrafik i Norrbottens och Västerbottens län. Kommunen ansvarar för de linjer som
trafikerar inom kommunens gränser (inomkommunal trafik) och tiderna för dessa bussar är
helt anpassade efter skolelever med en tur på morgonen och en tur på eftermiddagen.
Undantaget bussen till Lauker. Dessa busslinjer kan kommunen ändra, lägga till och ta bort
beroende på hur många skolelever som har behov av skolskjuts.
Kommunen arbetar med att optimera kollektivtrafiken och göra den mer kostnadseffektiv för
att få ut så mycket kollektivtrafik med den budget som vi har. Den inomkommunala trafiken
kostar idag flera miljoner per år och fler busslinjer och utökat antal bussturer kostar mycket
pengar. En ny busslinje eller busstur måste kunna motiveras med att det finns ett faktiskt
behov för många att åka från just den orten och just den tiden. Kommunen tar därför gärna
emot förslag till vilka tider som det finns behov för bussarnas avgång samt från och till vilken
ort som bussen ska trafikera. Först då kan kommunen undersöka möjligheterna.

Länstrafiken i Norrbotten är det bolag som upphandlar och förvaltar i stort sett all
kollektivtrafik i Norrbotten. Länstrafiken har tagit fram ett nytt busskort som kallas för 6-19
ungdomskort. En förfrågan har skickats till alla kommuner i Norrbotten om de vill införa ett
6-19 ungdomskort. Väljer samtliga kommuner i Norrbotten att acceptera 6-19 kortet kommer
alla folkbokförda barn- och ungdomar mellan 6-19 år att få ett busskort med vilket man får
åka fritt på alla bussar inom Norrbotten. Skolelever kan då åka till de större städerna, Luleå,
Piteå osv med detta busskort utan att själva behöva betala något. Länstrafiken hoppas att 6-19
ungdomskortet ska kunna införas i januari 2019. I maj ska Arvidsjaurs kommunstyrelse ta
ställning till om man är positiv till att ett 6-19 ungdomskort införs eller inte. Busskortet
kommer att innebära en viss fördyring för kommunen och denna kostnad måste politiken
givetvis väga detta mot andra kostnader.
Linje 26 till Glommersträsk avgår enligt nuvarande tidtabell 16:05 från Arvidsjaurs
busstation. Både elever och lärare har framfört önskemål om att denna buss ska avgå 16:10.
Kommunen har vidare framfört detta önskemål till Länstrafiken i Norrbotten som kommer att
förhandla med Länstrafiken i Västerbotten. Vi hoppas att de kommer att tillmötesgå vårt
önskemål.
Sorselebussens tidtabell planeras av Sorsele kommun tillsammans med Region Norrbotten.
Arvidsjaurs kommun förvaltar alltså inte denna busslinje och frågan måste tas med Sorsele
kommun. Frågan bör också motiveras med en anledning till att 1-bussen ska tas bort.

Sim- och sporthall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Större sporthall, större yta på planen, annat bra golv.
Gymnastikhall som man inte behöver plocka fram och in sakerna d.v.s. barren,
bommen m.m.
Badhuset behöver renoveras eller bygga ett nytt.
Vi vill ha en utomhusbassäng i Arvidsjaur.
Vad är nyheterna om badhuset?
Bubbelbad/-pool på nya badhuset.
Ett nytt badhus, äventyrsbad med många rutschkanor.
Bygga om badhuset. Renovera fräschare, hur lång tid kan det ta?
Vad händer med marken på den igenfyllda bassängen? Kan det bli plats för en
hinderbana? Vart ska vi hoppa isvak i vinter?
Hur blir det med isvaksbadet som brukar vara i utebadet varje år?
Jag vill också att utebadet ska komma tillbaka. För alla säger att ni stängde det för att
det bara slösa pengar och ingen var där. Men jag vill på sommarn har ni stängt
innebadet och ha igång utebadet och ha igång golfbanan och kiosken, för då samlar
man in mer pengar och mer folk är där.
Vi tycker också att badhuset blivit tråkigare när dom tog bort utebadet.
Vad finns det för möjligheter att bygga ut och fräscha upp badhuset?
Varför revs utebadet?
Vad har man gjort för att hålla badet vid liv?

•

Vem beslutade att rutschkanan på badhuset skulle tas bort?
Tjänstemännen/politikerna?

Svar om Sim- och sporthallen
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2016-02-09 i uppdrag av kommunstyrelsen att driva
processen med sim- och sporthallens underhålls- och renoveringsbehov. En arbetsgrupp
bildades med representanter från olika förvaltningen och en nuläges- och behovsanalys
genomfördes. I detta arbete genomfördes bland annat en enkätundersökning om kommunens
badhus i vilken 620 personer valde att delta. Även elevrådet på Fridhemsskolan gavs
möjlighet att komma med sina synpunkter. Arbetsgruppens arbete resulterade i ett förslag till
mål- och vision för sim- och sporthallen. Arbetsgruppen föreslog att man bygger en ny simoch sporthall med en 25 meters bassäng, en fullstor sporthall, en mindre äventyrsdel samt
fristående bubbelpool. Gruppen fick sedan i uppdrag att ta fram två förslag – ett utan
äventyrsdel och ett med äventyrsdel. Nu pågår arbetet med att anlita en konsult som kan ta
fram dessa förslag och göra kostnadskalkyler. Eventuell ny sim- och sporthall kan tidigast
vara klar 2022.
Rutschkanan togs bort eftersom den var gammal och farlig. Det var vid en besiktning som
ruschkanan blev utdömd. Tråkigt nog så går inte rutschkanan att laga eftersom den är
helsvetsad. Det är ansökt investeringspengar till en ny rutschkana.

Sommarjobb, arbetstillfällen
•
•
•
•
•

Sommarjobb till de som har inte 4 siffror.
Hur söker man kommunala sommarjobb?
Arbetstillfällen - hur skapas fler för invandrare?
Kommunjobben ska ge samma lön för samma arbete för året man fyller 18 år. De som
fyller år i maj är lika kompetenta som de som fyller år i augusti.
Att vi måste få mer yrken/företag till Arvidsjaurs kommun.

Svar om sommarjobb, arbetstillfällen
Asylsökande ungdomar som erbjuds feriearbete skall ha samordningsnummer samt AT-UND
(Undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd).
Annonsering av feriearbete görs på Arvidsjaurs kommuns hemsida, Fridhemsskolan,
Sandbackaskolan och Arbetsförmedlingen.
Så här gör du när du söker feriearbete
- Skriv ut blanketten ”Ansökan.” Blanketten kan hämtas på Resurscentrum eller på
expeditionen på skolan.
- Fyll i alla dina uppgifter tydligt.

-

Lämna din ansökan på Resurscentrum eller skicka den till feriearbete@arvidsjaur.se

Din lön för sommarjobbet får du utifrån det år som du är född så det har ingen betydelse
vilken månad som du fyller år.
Arvidsjaurs kommuns näringslivsutvecklare hjälper till med rådgivning när det gäller att starta
företag. Vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen i kommunen.

Övriga frågor
•
•
•
•
•

Varför kommer aldrig kommunchefen ut i skolor och berättar om vad som händer i
kommunhuset?
Vi vill att kommunchefen kommer till vår klass och berättar mer om Arvidsjaur. Vi
vill tänka mer på vad som inte är bra och vad vi vill ha.
Hur många blir arresterade varje år i Arvidsjaur?
Fler boenden i Glommersträsk.
Bygga ut badet i Glommersträsk och hindra typ från att hamna i vattnet. Då kan man
höja priset lite grann för att tjäna igen.

Svar om övriga frågor
Kommunchefen har sedan dialogen besökt de klasser som efterfrågat detta.
Anledningen till att transportprogrammets övningsfält planeras flyttas är att Hotell Laponia
avser köpa den mark där nuvarande övningsfält är beläget samt Karlavagnen/Sameland och
anlägga en camping och stugby på området. Kommunen gjorde därför bedömningen att
övningsområdet ska omplacera till en annan plats då Hotell Laponias planerade verksamhet
bedöms vara ett så positivt tillskott i samhällsutvecklingen.
Om man är intresserad av hur många som blir arresterade varje år i Arvidsjaur kan man
kontakta Polisen.
Badet i Glommersträsk drivs i privat regi varför detta inte är en kommunal fråga.
I Glommersträsk har Arvidsjaurhem 19 lägenheter. Men alla lägenheter brukar inte vara
uthyrda. Om man tittat på hur det ser ut just nu finns till exempel tre lediga lägenheter. Det
innebär att vill någon ha en lägenhet så kan vi oftast fixa det, även med kort varsel. Därför är
det inte aktuellt för Arvidsjaurhem att skapa ytterligare boenden i Glommersträsk.

