
 

 

Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid! 
Minnesanteckningar från dialog i Moskosel 
 
Tid: 15 maj 18-20 

 

Närvarande:  

Britta Lundgren, samhällsplanerare 

Sofie Lundberg-Nilsson, Landsbygd och besöksnäring 

10 andra deltagare 

 
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.  

Sedan användes verktyget Menti för att välja vilken fråga som vi 
skulle fokusera på under kvällen (se nedan).  



 
Därefter diskuterade deltagarna utifrån frågeställningarna ”Hur 
utvecklar vi landsbygden”, ”Hur stärker vi besöksnäringen”, ”Hur kan 
kommunen förbättra servicen till medborgare, föreningsliv och 
näringsliv?” och ”Hur kan kommunikationerna förbättras? Följande 
inspel gjordes till arbetet på mötet: 

• Servicen på landsbygden är central för att det ska vara attraktivt 
att bo på landsbygden. Paketutlämning, kontanthantering, affär 
och samlingspunkt är centralt. 

• Kollektivtrafiken är en stor utmaning. Det är inte möjligt att 
jobbpendla, bland annat på grund av att det inte finns trafik 
under lov. Kan vi tänka på nya sätt? 

• Andelen äldre ökar i Arvidsjaurs kommun.  
• Tyvärr flyttar många äldre in till Arvidsjaur. A och O inom 

äldreomsorgen är att känna sig trygg. Ensamheten är ett 
problem och de äldre blir mer ensamma när de flyttar från 
hemorten.  

• Ett problem är att man måste ha en anhörig som kan ta emot 
larmen för att få ha larm om man är i behov av hjälp, är man 



behov av hjälp nattetid är det omöjligt att bo i en by långt från 
tätorten. 

• Kommunen borde öppna upp för privat hemtjänst i byarna. 
Kalix har privat hemtjänst i Vitvattnet.  

• Digitala lösningar borde utvecklas för att kunna kommunicera 
med de äldre från Arvidsjaur. Kommunen borde vara öppen för 
att prova nya lösningar på landsbygden.  

• Boendeformer behöver ses över. Kanske skulle man kunna ha 
boende för äldre i gamla skolan? 

• Kommunen borde sätta ner foten mot länsstyrelsen som bara 
skapar nya naturreservat utan att ta hand om eller 
tillgängliggöra de som finns.  

• Det finns en frustration över de politiska besluten som gjort att 
allt försvunnit från byn.  

• Sofie berättade om den värdskapsutbildning som kommer att 
arrangeras i Moskosel och Glommersträsk.  

• Maria berättade om initiativet Like A Local som hon bedriver 
med en annan person. Syftet är att tillgängliggöra det som finns 
bättre för en besökare och utveckla sommarturismen.  

• Det skulle behövas ett samarbete med Inlandsbanan. En gång i 
tiden fungerade det jättebra kopplat till forsränningen.  

• Kanske skulle man kunna utveckla cykelkartor och ha uthyrning 
av cyklar till turister? 

• Grodkällan diskuterades och att det behövs åtgärder för att 
hindra att den förstörs. Sofie berättade att Agneta just kommit 
tillbaka från mammaledigheten och har börjat ta tag i denna 
fråga igen. Kommunen har försökt att få in anbud på åtgärden 
men har hittills inte fått in anbud. Sofie har tipsat Agneta om att 
kontakta campingen i Moskosel (de har även en byggfirma 
Starrbäckensbygg).  



• När man tipsar om smultronställen behöver man ha koll på alla 
förutsättningar, tanken på ”vad händer” om det blir succé är 
det hållbart? Vem ska ”sköta om” underhåll osv.. 

• En deltagare berättade att det finns en gammal pumpstation för 
ånglok samt ett gammalt dynamitförråd (timringen finns kvar) 
som kan vara av intresse turistiskt.  

• Sofie berättade om historien kring ”hjärtstenen” på 
Trollholmen. En bra historia för att genom ”storytelling” öka 
intresset för en turistisk plats.  

• För en utveckling av besöksnäringen sommartid är det viktigt 
att försöka hitta nätverk och koppla ihop näringsidkare. 
Kommunens roll kan vara att hjälpa till med att skapa nätverken 
och att ordna mötesplatser.  

• En deltagare framförde att det skulle vara intressant att ta del 
av en undersökning om vad resenärerna längs Inlandsbanan vill 
ha och var de kommer ifrån. Sofie beskrev att hon skulle se om 
hon kunde ta med sig en sådan undersökning till 
värdskapsutbildningen i Moskosel som planeras.  

• Maria berättade att hon ska ordna en aktivitet på en 
visningsresa för agenter. Kravet har varit att aktiviteten ska vara 
bokningsbar nästa sommar för att få ingå i visningsresan.  

• Moskosel har också fisket till sin fördel.  

 

Om någon vill göra ytterligare inspel går det utmärkt via kommunens 
hemsida www.arvidsjaur.se/oversiktsplan.  

 

Vid tangentbordet, Britta Lundgren 

  

http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

