
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog med Företagarna 
 
Tid: 6 maj 19:00-20:30 

 

Närvarande:  

Åsa Skiöld, ordförande Företagarna 

Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordförande 

Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef 

Anders Harr, ordförande miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden 

Peter Manner, tf näringslivschef 

Matts Good, chef för enheten stöd och service 

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

 
Britta inledde mötet med en presentation om vad en översiktsplan 
är,  kommunens ambition till att revidera gällande plan samt en kort 
inledning om kommunens förutsättningar.  



Därefter diskuterade deltagarna utifrån frågeställningarna i 
powerpointpresentationen. Följande inspel gjordes till arbetet på 
mötet: 

• Arvidsjaurborna själva är den största resursen! 
• Vilka attraktioner finns för besökare? Vi har inget ”flaggskepp” i 

stil med Silvermuséet men vi har många pärlor som kanske 
behöver marknadsföras bättre?  

• Den centrumpromenad som genomfördes för något år sedan 
var ett bra sätt att få syn på vad vi faktiskt har. 

• Skulle det behövas ställplatser för husvagnar och husbilar i 
Arvidsjaur? 

• Nyborgstjärn är en pärla.  
• När det gäller kommunens service till företagare är det viktiga 

att det finns en person som kan hjälpa en företagare med 
kontakter inom kommunen. Britta och Åsa A berättar om 
konceptet med Fokusmöten som införts där kommunen 
erbjuder sig att samlas kring företaget för att man som 
företagare inte ska behöva springa runt till flera instanser utan 
kunna presentera sina idéer på ett möte och sedan kunna få 
hjälp av berörda. Inspiration är hämtad från Sorsele där man 
upplevt arbetssättet som lyckosamt. Åsa A beskriver att vi skulle 
behöva marknadsföra erbjudandet ytterligare.  

• Testnäringen är viktig för alla oss som är aktiva inom 
kommunen. Det är därför viktigt att det exempelvis fungerar 
med elförsörjning, bredband och mobilnät.  

• Tågtest är ett projekt som vore mycket positivt för Arvidsjaur.  
• Utbildning är en nyckelfaktor!  
• Industrilokaler är en utmaning då det är svårt för en företagare 

att kunna få lån för nybyggnation. Om man kan få tillstånd ett 
tillräckligt långt avtal kanske kommunen kan bygga men vilken 
aktör kan skriva så långa avtal? När industrilokalerna byggdes 
fanns statliga stöd för detta.  



• Peter Manner berättade om projektet kring kapitalförsörjning i 
glesbygd som bedrivs inom Region 10.  

• Åsa ställde frågan om hur det går med badhusfrågan? När 
borde näringslivet göra inspel om man så önskar? Sara L 
beskriver att politiken under året behöver ta ställning till hur 
kommunen ska agera framgent.  

• För att det ska vara bra att vara företagare i Arvidsjaur är det 
viktigt att Arvidsjaur fungerar för hela familjen med skola, fritid 
och badhus.  

• Det är viktigt att politikerna tar ansvar för samtalsklimatet! Vem 
vill engagera sig i Arvidsjaur om debattklimatet avskräcker? Sara 
L beskriver att hon upplever det som att klimatet blivit bättre.  

 

Om någon vill göra ytterligare inspel går det utmärkt via kommunens 
hemsida www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Kommunen kommer även 
att annonsera om möjligheten att komma med synpunkter.  

 

Vid tangentbordet,  

Britta Lundgren 

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

