
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från mellankommunal dialog med 
angränsande kommuner och regionen 
 
Tid: 25 april 10-15 

Närvarande:  

Britta Lundgren, Arvidsjaurs kommun 
Åsa Andersson, Arvidsjaurs kommun 
Erika Resin, Arvidsjaurs kommun 
Erik Isaksson, Älvsbyns kommun 
Roger Lundstig, Piteå kommun 
Henrik Sjöberg, Sorsele kommun 
Ulrika Nilsson, Region Norrbotten 
Patrik Wallgren, Region Norrbotten 
Lizah Lund, Region Norrbotten 
Moa Hedström, Skellefteå kommun 
Elin Nilsson, Malå kommun och Norsjö kommun 
Ingela Edholm Forsberg, Arjeplogs kommun 



Patrik beskrev hur regionen ser på sin roll när det gäller 
kommunövergripande frågor samt gav en kortversion av RUS. Patrik 
tipsade också om att nyttja regionen för påverkansarbete nationellt.  

Britta beskrev kommunens förutsättningar, kommande 
översiktsplanearbete samt kommunövergripande frågor ur 
kommunens perspektiv. Riksväg 95 utgör ett viktigt stråk för 
kommunen, inte minst med tanke på Tjernfjällstunneln som byggs. 
Kommunen anser att vägen bör utpekas som Europaväg. Andra 
viktiga mellankommunala stråk är E45:an, v 373 mot Piteå och rv 94 
mot Luleå. Britta beskrev problemet med neddragningen av 
kollektivtrafiken till Sorsele och Malå och att det innebär en 
övervältring av kostnaderna på små kommuner. Arvidsjaurs kommun 
är beroende av kollektivtrafiken för att få elevunderlag till 
gymnasieskolan. Patrik tipsade om att framgent påverka 
målsättningarna i kollektivtrafikprogrammet samt att föra en dialog 
mellan berörda kommuner, regioner och kollektivtrafikmyndigheten 
om framtiden. Arvidsjaur flygplats utgör en viktig infrastruktur för 
kommunen och flygplatsen är även av vikt för bland annat Arjeplog. 
Kommunerna har påpekat att den borde utpekas som riksintresse. 
Inlandsbanan samt tågtestprojektet är andra tydligt 
mellankommunala frågor. LIS-områden är viktiga för kommunen och 
LIS-områden i andra kommuner kan stärka underlaget för service 
även i den egna kommunen. Rennäringen är en stor fråga för 
samhällsplaneringen som kommunen lagt stor vikt vid. Hur en 
kommun agerar kan påverka förutsättningarna för en annan kommun 
om rennäringen påverkas. Det borde också finnas förutsättningar för 
erfarenhetsutbyte. Vindkraft är en annan mellankommunalfråga och 
kommunen har haft en restriktiv inställning till vindkraft med 
anledning av rennäringen, besöksnäringen, flyget och 
Försvarsmakten. Piteå har planerat vindkraft på gränsen till 
kommunen vilket Arvidsjaurs kommun varit negativa till. 
Skellefteälven och Piteälven är utpekade som regionalt viktiga 



vattenresurser då de utgör dricksvattentäkter för andra kommuner. 
Detta behöver Arvidsjaurs kommun beakta i sin planering. 
Utvecklingen av besöksnäringen och testnäringen är andra 
mellankommunala frågor där det borde finnas förutsättningar för 
samverkan. Den regionala utvecklingsstrategin är en annan fråga som 
vi behöver samlas kring.  

Därefter beskrev de olika kommunerna nuläget för 
översiktsplaneringen i sin egen kommun. Flera kommuner beskrev att 
det fanns en kultur av ad-hoc beslut samt att de upplevde bekymmer 
med att få politiken med sig.  

Andra exempel på mellankommunala frågor 

Andra exempel på mellankommunala frågor som diskuterades var 
gruvor, förslag till riksintressen som sträcker sig över flera kommuner 
(ex riksintresse för friluftsliv), bredband och mobiltäckning (behov av 
att mobilisera tillsammans). Enskilda vägar är en fråga som Arjeplog 
har lyft som en utmaning i sin översiktsplan.  

Rennäring 

Arvidsjaurs kommun och Arjeplogs kommun har regelbundna möten 
med kommunens samebyar. Arjeplogs kommun har även uppföljning 
av översiktsplanen på sina möten med samebyarna. När det gäller 
rennäring kan vi dels lära oss av varandra men det är också så att vad 
som händer i en kommun påverkar förutsättningarna i en annan 
kommun om rennäringen påverkas med anledning av de kumulativa 
effekterna.  

En utmaning är också att GIS-skikten från Sametinget inte upplevs 
uppdaterade. 

Patrik tipsade om urfolksdefinitionen som kan vara värd att ha i 
minnet.  

Kommunikationer/tågtest 



Berörda kommuner var eniga i vikten av Rv95 som Europaväg. 
Arjeplog beskrev att de önskade en systemanalys för riksväg 95. 
Tanken är att söka pengar för att finansiera ett partnerskap samt att 
anlita en konsult för studien. Man borde kunna inspireras av E12:an i 
detta arbete. Utmaningen är att driva frågan och söka medel.  

Patrik rekommenderade att man tydligt beskriver vikten av riksväg 95 
i översiktsplanen och att man i detta kan inspireras av andra 
kommuners översiktsplaner.  

Ingela lyfte frågan om Silverexpressen som lades ner. För att driva 
den frågan behöver man vara tydlig med reseanledningarna - 
arbetspendling och besöksnäring. Möjlighet att ta kollektivtrafiken till 
fjället och att vandra direkt från hållplatsen. Ingen av deltagarna 
hade kännedom om varför den lades ner. 

Gruppen diskuterade att ett intressant underlag skulle kunna vara att 
på ett tydligare sätt på en karta kunna visa på hur man i dagsläget 
arbetspendlar, tidsavstånd samt de konkreta förutsättningarna för 
att arbetspendla (tidtabellen). Kanske kunde det vara något för 
regionen att ta fram? 

Gruppen diskuterade att det kunde vara intressant med ett forum för 
länsöverskridande kollektivtrafik där berörda kommuner, regioner 
och länstrafik deltar.  

Regionen betonade att det är viktigt att inte fastna i de traditionella 
lösningarna utan att försöka tänka nytt kring kollektivtrafik.  

I sin översiktsplan borde man beskriva var utvecklingen behöver 
stärkas med hjälp av kollektivtrafiken. 

Viktigt att vi kan lyfta gemensamt att det inte finns samma 
möjligheter att flytta över trafik till kollektivtrafik i vår del av landet. 
Vi har mycket större avstånd i länet och glesare befolkning. 

Tågtestidén är viktig för kommunerna. Skellefteå kommun ser tågtest 
som ett viktigt projekt som är särskilt angeläget i den delen av 



kommunen. Britta beskrev att kommunen inte velat välja mellan 
Inlandslänken (som även den önskar nyttja tvärbanan) och RTN utan 
var positiv till båda idéerna. Skellefteå kommun beskrev att tågtest 
verkar ha de bästa ekonomiska förutsättningarna för ett 
förverkligande. Moa beskrev också att Skellefteå uppfattat det som 
att Trafikverket i Borlänge valt att avvakta med beslutet tills dess att 
utredningen om Inlandsbanan är färdig.  

LIS 

LIS-området i en annan kommun kan stärka utvecklingen även i 
angränsande kommuner. Roger beskrev att Arvidsjaurs kommun ju 
har lagt ut LIS-områden på ena sidan Pjeskersjön och att det kanske 
kunde vara en idé för Piteå att göra detsamma? Erik beskrev att 
situationen är densamma i Älvsbyn vid en sjö. Roger skulle höra av 
sig.  

Det viktigaste i frågan om strandskydd är lagstiftningen och gruppen 
diskuterade att man kanske skulle ha yttrat sig gemensamt om LIS i 
höstas. Region 10 skickade dock in ett gemensamt yttrande.  

Ingela tog upp frågan om hur många som använt sig av ett förenklat 
förfarande för nya LIS-områden.  

Övriga frågor 

Idén uppkom att det hade varit bra om länsstyrelsen kunde samla in 
alla kommunerna GIS-skikt så att man kan se vad som händer på 
andra sidan gränsen. 

Gruppen diskuterade att vi bör försöka svara på varandras remisser, 
särskilt om den kommuntäckande översiktsplanen. Även ett ”Vilken 
fin plan” är välkommet. Viktigt att Region Norrbotten svarar på alla 
remisser om översiktsplaner som de får.  

Utvärdering av mötet 



Många var positiva till att detta möte arrangerades. Gruppen 
diskuterade att det kanske hade varit bra att ha med handläggaren 
från länsstyrelsen. Gruppen diskuterade även om det är rätt att 
avgränsa sig till de angränsande kommunerna men ingen framförde 
någon annan åsikt.  

 

Vid tangentbordet, Britta Lundgren 


