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Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 174 att anta översikts- och tillväxtplanen för 
Arvidsjaurs kommun. I översiktsplanen formuleras strategierna för en långsiktigt hållbar 
utveckling och kommunen redogör också för avsedd mark- och vattenanvändning samt för hur 
allmänna intressen avses tillgodoses. Översiktsplanens roll stärktes 2011 genom kopplingen till 
nationella och regionala mål, planer och program. Allt mer betonas också översiktsplanens roll 
för ett strategiskt kommunalt utvecklingsarbete. Översikts- och tillväxtplanen utgör därför ett 
viktigt styrdokument för hela kommunkoncernen.  
 
Själva planen består av markanvändningskartor samt ett antal rekommendationer för kommunens 
framtida arbete. Rekommendationerna utgår bland annat från den regionala utvecklingsstrategin och 
från kommunfullmäktiges mål. Av planen framgår att uppföljningen av rekommendationerna ska ske 
av respektive nämnd i årsbokslutet.  
 
Hur får vi det att hända? 
 
Enligt reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning ska varje nämnd och styrelse under 
november månad ta beslut om sin mål- och resursplan samt om internbudgeten för kommande år. 
Eftersom översikts- och tillväxtplanen utgör en konkretisering av kommunens vision samt det 
kommunövergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling, utgör planen ett viktigt underlag 
inför arbetet med mål- och resursplaner. I mål- och resursplanerna ska därför nämnden eller styrelsen 
därför ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen man avser att prioritera under 
kommande år. Översikts- och tillväxtplanen utgör också ett underlag för politiken vid framtagande av 
ägardirektiv till bolagen och vid övrigt beslutsfattande. 
 
Vid årsbokslutet kommer ekonomiavdelningen sedan i de tekniska anvisningarna att ange att 
nämnden/bolaget ska redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva 
resultatet av nämndens/bolagets arbete.  
 
För att underlätta implementeringen har i detta dokument  samtliga rekommendationer från översikts- 
och tillväxtplanen listats och huvudansvarig förvaltning eller ansvarigt bolag utpekats. För vissa 
rekommendationer har ingen särskild aktör utpekats som huvudansvarig, då dessa snarare har 
karaktären av förhållningssätt för det fortsatta arbetet.  
 
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. 
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Rullande översiktsplanering 
 
Nästa revidering av översikts- och tillväxtplanen ska 
påbörjas under januari 2019 så att kommunfullmäktige 
ska kunna besluta om en ny plan under 2020. 
 
För att förenkla arbetet vid nästa revidering 
uppmuntras alla som ser behov av ändringar i planen 
att så snart behov av ändringar i planen noteras 
meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar sedan för att 
se till att dessa synpunkter lyfts fram under kommande 
revidering. 
 
Översikts- och tillväxtplanen som underlag för handläggande tjänstemän 
 
Översikts- och tillväxtplanen utgör även ett underlag för handläggande tjänstemän inom kommunen 
exempelvis när kommunen ansöker om medel från andra myndigheter eller i övrigt önskar påvisa 
vikten av en viss fråga för kommunens utveckling för andra myndigheter och organisationer.  
 
Översikts- och tillväxtplanen utgör också ett viktigt underlag vid framtaganden av tjänsteutlåtanden 
till politiken för att synliggöra ett visst ärendes koppling till översikts- och tillväxtplanen och därmed 
sätta in frågan i sitt sammanhang.  
 
 
 
 

Samråd 

Utställning Antagande 

Uppföljning 



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen Huvudansvarig 
förvaltning/ styrelse

Effektivisera den kommunala verksamheten för att minska kostnaderna. Alla

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

Alla

Den interkommunala samverkan bör förstärkas med en tydlig struktur och 
målbild.

Alla

Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för 
alla inblandade som följd.

Alla

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

Alla

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

Alla

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.

Alla

Kommunen bör bedriva ett aktivt integrationsarbete för att skapa ett 
helhetstänk och en stark ”vi”-känsla i kommunen. 

Alla

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

Alla

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. 

Alla

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas ytterligare. Alla
Samarbetet över kommuns-, läns- och nationsgränser bör fördjupas för att 
utveckla och stärka miljöer för utbildning och innovation.

Alla

Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges hög prioritet. Alla
Årligt återkommande besiktningar av ute- och innemiljö ska säkerställa 
god miljö för barn och unga.

Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad

Kommunen ska verka för säkra skolvägar och skolskjutsar. Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad

Tidiga insatser som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och 
fritidssysselsättning bör prioriteras.

Kommunstyrelsens 
förvaltning                               
Barn och utbildning

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

Kultur och fritid 
Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen. Kommunstyrelsens 
förvaltning                   
Arvidsjaurs Flygplats

Infrastruktur och markplanering bör anpassas för besöksnäringen. Kommunstyrelsens 
förvaltning                        
Arvidsjaurs Flygplats

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning                         
Arvidsjaurs Flygplats



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

Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

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

Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lekytor. Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

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

Kultur och fritid 
Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Arvidsjaur Energi

Entreprenörskap ska ingå i all utbildning. Barn och utbildning
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.

Barn och utbildning

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

Barn och utbildning

Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg. Barn och utbildning
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.

Barn och utbildning

Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på alla stadier. Barn och utbildning
Internationellt utbyte för och bland unga människor bör främjas. Barn och utbildning
Alla människors intressen ska tas till vara i planeringen oavsett kön, ålder, 
utbildningsnivå, ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella 
funktionsnedsättningar. 

Förhållningssätt

Byggnader och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla människor. Förhållningssätt

Kommunen bör ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap. 
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och 
successiv anpassning till gällande översiktsplan.

Förhållningssätt

Framtida nyproduktion av flerbostadshus bör ske genom förtätning inom 
området som avgränsas av Nyborgstjärn – Kyrkan och Domängatan – 
Järnvägsgatan.

Förhållningssätt

I de områden som på fördjupningen för Arvidsjaurs tätort markerats som 
”anpassa till miljö” bör kvartersindelningarna och byggnadssättet 
bibehållas i fråga om storlek, höjd och fasadutformning. 

Förhållningssätt

Vid nybyggnation (undantaget fritidshus och enklare byggnader) bör en 
undersökning av radonhalten i marken ske för att minska hälsorisken. Om 
inte en radonundersökning genomförs bör radonsäkert byggande 
tillämpas.

Förhållningssätt



En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. 
Riskbedömningen bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, 
översvämning och förorenade områden.

Förhållningssätt

Innan eventuell exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs 
samhälle bör en bedömning göras av huruvida grönområdet är viktigt för 
att minska konsekvenserna vid framtida skyfall.

Förhållningssätt

Kommunen anser att förvaltningen av naturreservaten Reivo, Vittjåkk-
Akkanålke, Gallejaur, Lamburträsk och Hedvallen särskilt bör prioriteras. 
Gallejaur bör även prioriteras i egenskap av kulturreservat.

Förhållningssätt

Staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och 
marknadsföring av den mark inom kommunen som är skyddad som 
naturreservat.

Förhållningssätt

Om staten har en ambition att skydda ytterligare naturområden inom 
kommunen måste staten ta ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och 
marknadsföring. Ett beslut bör vara väl motiverat och bidra till 
kommunens utveckling som turist-, event- och testort. Kommunen 
efterfrågar även en fördjupad tidig dialog i samband med planering av nya 
naturreservat.

Förhållningssätt

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion bör i möjligaste mån bevaras och brukas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

Förhållningssätt

Slalombackarna på Prästberget och Vittjåkk bör ges möjlighet att 
utvecklas.

Förhållningssätt

Kommunen ska, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, 
anläggningar och ekonomiskt stöd.

Förhållningssätt

Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till de viktiga 
vattenresurser som utpekats på den kommuntäckande kartan.

Förhållningssätt

I behovsbedömningar för detaljplaner bör belysas vad planen innebär 
gentemot kravet att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Förhållningssätt

Grus i Arvidsjaurs kommun bör fortsättningsvis huvudsakligen framställas 
ur berg- och moräntäkter.

Förhållningssätt

Vid konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter 
ska intresset av att bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt. 

Förhållningssätt

Kommunen ska ställa sig positiv till att enskilda markägare ges möjlighet 
till energiproduktion.

Förhållningssätt

Områden för testverksamhet/industri finns utlagda i planen. Vissa av 
områdena skulle också kunna vara lämpliga för serverlokaler.

Förhållningssätt

Områdena 10, 11, 48 och 49 för testverksamhet/industri bedöms endast 
lämpliga om man hittar en passage förbi Arvidsjaurs samhälle för Västra 
Kikkejaure sameby. 

Förhållningssätt

Vid etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens 
samrådsområden bör samråd ske med Försvarsmakten.

Förhållningssätt



Arvidsjaurs kommun ser positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana 
mellan Arvidsjaur och Jörn.

Förhållningssätt

Fyndigheten Eva-Svartliden som klassats som riksintresse för 
mineralutvinning ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
riksintresset.

Förhållningssätt

Kommunen ställer sig även positiv till att fyndigheten i Laver inom 
Älvsbyns kommun exploateras. Om verksamheten kommer till stånd bör 
kommunen verka för att Arvidsjaurs kommun får del av de positiva 
effekter som gruvbrytningen ger. 

Förhållningssätt

Kommunen ställer sig även positiv till fortsatt prospektering inom 
Arvidsjaurs kommun.

Förhållningssätt

Ingen uranbrytning ska ske inom kommunen. Förhållningssätt
Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället. Förhållningssätt
Vid etableringar av nya verksamheter ska  kumulativa effekter för berörd 
sameby belysas. 

Förhållningssätt

Vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintlig ska dialog föras 
med berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen. 
Hundspannsföretag är ett exempel på företeelser som innebär ett behov 
av samråd.

Förhållningssätt

Kommunen bör vid detaljplaneläggning införa bestämmelser om 
stängselskyldighet för fritidshusägarna samt upplysa vid hantering av 
bygglov om att fritidshusägaren bör stängsla in tomten om ägaren vill 
skydda sina planteringar.

Förhållningssätt

Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision. Tvärbanan 
mellan Arvidsjaur och Jörn bör rustas upp och tas i drift för 
godstransporter alternativt nyttjas för tågtestverksamhet.

Förhållningssätt

Parkering för husvagnar och husbilar kan sommartid möjliggöras på Ringel- 
eller Fridhemsskolan.

Förhållningssätt

Vintertid bör uppställningsplats för skotrar kunna anordnas längs södra 
strandvägen. 

Förhållningssätt

För att möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av flygplatsen har 
kringliggande markområden reserverats för ändamålet.

Förhållningssätt

Vid planering av höga objekt bör flygplatsens MSA-ytor med tillhörande 
sektorer för högsta bygghöjd beaktas.

Förhållningssätt

För att säkerställa flygplatsens verksamhet bör bostadsbebyggelse 
(inklusive fritidshus) ej tillåtas inom den bullerzon som framgår på den 
kommuntäckande kartan.

Förhållningssätt

För att garantera en jämlik tillgång till infrastruktur behöver framtidens 
samhällsviktiga infrastruktur ligga inom statlig kontroll.

Förhållningssätt

Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör utökas. Förhållningssätt
Vid exploatering inom LIS-områdena ska alltid sedvanligt samråd ske med 
berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen.

Förhållningssätt

En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. 
Riskbedömningen bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, 
översvämning och förorenade områden.

Förhållningssätt

Vid förfrågningar om bebyggelse av områden som ej innefattas i förslaget 
skall kommunen pröva dessa områden utifrån kommunens generella 
riktlinjer. 

Förhållningssätt



Kommunen bör, tillsammans med skoterklubbarna och övriga aktörer, 
verka för att en fungerande snöskotertrafik kan bedrivas utan att 
människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs, hänsyn bör också 
tas till rennäringens intressen. Snöskoterfrågor bör beaktas i 
samhällsplaneringen.

Förhållningssätt

Kommunen ska som remissinstans vid skogsgödsling påtala att statusen 
för närliggande vattendrag inte får försämras samt att gödslingen ska 
utföras så att ett tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattentäkter, 
vattendrag, myrmarker och skyddsvärda biotoper ska ges. 

Förhållningssätt

Lättnader i strandskyddet bör tillåtas i föreslagna LIS-områden. Förhållningssätt
Samverkan med vissa utvalda europeiska partners bör fördjupas. Kommunstyrelsens 

förvaltning
Kommunen bör på sikt verka för en övergripande sammanhållande 
projektadministration.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör arbeta för arbetskraftsinvandring och långsiktig 
kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Lappstaden bör utvecklas turistiskt. Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska verka för en utveckling av testnäringen. Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör arbeta med att identifiera fler/nya affärsmöjligheter. Kommunstyrelsens 
förvaltning



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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Säkra befintliga arbetstillfällen samt att successivt öka antalet sysselsatta. Kommunstyrelsens 
förvaltning

Öka nyttjande av restprodukter. Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kommunstyrelsens 
förvaltning

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

Kultur och integration

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.

Kultur och integration

Kommunen ska stötta byarna i deras utvecklingsarbete. Kultur och integration
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.

Politiken

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

Politiken

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

Politiken



Arbeta för att en ny skatte- och regionalpolitik införs som har som mål att 
motverka utflöden av människor, kunskap och kapital från landsbygden.

Politiken

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. 

Politiken

Verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse. Politiken
Arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att utveckla de bygder där 
man har sin verksamhet förlagd eller är dominerande markägare.

Politiken

Samordna verksamheten med andra kommuner. Politiken
Verka för att samebyarnas verksamhetsområde kan breddas. Politiken
Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till rennäringens intressen. Politiken

Verka för att väg 95 uppgraderas till Europaväg. Politiken
Verka för att driften på tvärbanan mellan Arvidsjaur – Jörn återupptas. 
Kommunen ser även positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana mellan 
Arvidsjaur och Jörn.

Politiken

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

Politiken

Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället. Politiken
För att skapa förutsättningar för regional utveckling och för att klara 
framtidens sjukvård bör en gemensam region i norr bli verklighet. 

Politiken

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

Politiken

Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen samt vid Arvidsjaursjön bör 
utvecklas.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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.

Samhällsbyggnad

Möjlighet bör skapas för fritidsboende i lågfjällsterräng. Samhällsbyggnad
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.

Samhällsbyggnad

Befintlig bevarandeplan för Arvidsjaurs centrum bör revideras inom 
mandatperioden.

Samhällsbyggnad



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.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

Kommunen ska verka för att det serveras näringsriktig mat i våra skolor, 
äldreboenden och restauranger.

Samhällsbyggnad

Nuvarande avfallsplan bör revideras. Samhällsbyggnad
En ny reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle ska tas fram. Samhällsbyggnad
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. 

Samhällsbyggnad

En risk- och sårbarhetsanalys för distributionssystemet ska arbetas fram. Samhällsbyggnad

En krisberedskapsplan för VA-enheten bör utarbetas. Samhällsbyggnad
Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga 
kommunala dricksvattentäkter.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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. 

Samhällsbyggnad

De mindre anläggningarna där risk för allt för lite förbrukning föreligger 
bevakas särskilt. Lämpliga åtgärder får vidtas från fall till fall.

Samhällsbyggnad

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas när det finns 
möjlighet.

Samhällsbyggnad

Snö som samlats upp efter Storgatan bör tippas på lämplig plats för 
snöupplag för att minska risken för föroreningar.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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.

Samhällsbyggnad

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.

Samhällsbyggnad



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

Samhällsbyggnad

Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med 
vandringsleder och kanotleder samt prioritera informations- och 
marknadsförings-insatser inom detta område.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

Trottoarerna på gator i bostadsområden där det endast finns en väg in bör 
på sikt byggas bort för att minska hastigheten och driftskostnaderna.

Samhällsbyggnad

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)

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

Kommunen bör verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som 
riksintresse.

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaurs tätort. Sociala
I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, 
gärna utomhus.

Sociala

Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar. Sociala
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt 
frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av 
missbrukare bland unga i kommunen.

Sociala

En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras. Sociala
Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör 
utvecklas.

Sociala
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