
Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

Kallelse till sammanträde                

Kallelse till ordinarie ledamöter 

Underrättelse till ersättare 

Kommunstyrelsens sammanträde 20 september 2022. 

Arvidsjaurs flygplats 09.30     OBS! 

09.30-09.50 Kaffe 

10.00-11.00 Rundvandring på flygplatsen och flygteknikerutbildningens lokaler 

11.00-11.30 

11.30-12.00

- Verksamhetsuppföljning Näringslivsenheten, samt föredragning av ärende nr 8 och 9

EU-projekt, Hållbara investeringar samt Framtida organisation och finansiering av Swedish Lapland

- Verksamhetsuppföljning Sandbackaskolan, samt föredragning av ärende nr 11

Redovisning av antagning till gymnasieskolan läsåret 2022/2023
12.00-12.45 Lunch i flygrestaurangen 

12.45 Sammanträde 

14.30-14.45 Kaffe 

14.45- Sammanträde 

D a g o r d n i n g 

1. Upprop

2. Anmälan av jäv

3. Fastställande av dagordning

4. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

Ärenden för beslut i kommunstyrelsen 

5. Meddelandeärenden

6. Anmälan av beslut i delegerade ärenden

7. Medfinansiering av EU-projekt "LEADER Lappland” - Programbudget perioden 2023-2029

8. EU-projekt - Hållbara investeringar – För konkurrenskraft, diversifiering och grön omställning

9. Framtida organisation och finansiering av Swedish Lapland

10. Översyn av reseersättning till kommunens förtroendevalda

11. Redovisning av antagning till gymnasieskolan ht 2022

12. Minoritetspolitisk handlingsplan – Mål- och riktlinjer 2022-2026

13. Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

14. Revidering av VA-policy och VA-plan

15. Förlängning av avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam nämnd för drift av

personalsystem

Arvidsjaur 2022-09-13 

Lars Forsgren 

Ordförande 

EXTRA - Sammanslagning av kontoposter avseende stöd till landsbygds- och glesbygds-
                 utveckling - Attraktiva byar

Ärenden som bereds för beslut i kommunfullmäktige 
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Fastställande av 

dagordning 
 

 

Ks §  

 

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet. 

 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-09-20 

4 
Val av justerare samt tid 

och plats för justering 

Ks §  

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

Förslag: Torsdag 22 september kl. 16.00 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2022-09-20 

5 
Meddelandeärenden 

Ks §  Expedierat per e-post om inget annat anges. 

III Meddelandeärenden 

* Protokoll 2022-06-07

- Gemensam Överförmyndarnämnd

* Redovisning av kundundersökning inom bygglovsverksamheten år

2021

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2022-06-08 § 27

* Lägesrapport maj 2022 – HR-enheten

- HR-chef Mats lundberg

* Protokoll från Årsstämma 2022-04-21

- Energikontor Norr

* Ändring av uppdraget att utbetala stöd för utveckling av företagsklimat

och näringsliv i vissa gles- och landsbygdskommuner 
- Regeringsbeslut 2022-08-11

* Nyhetsbrev augusti och september 2022

- SmåKom

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Anmälan av beslut i 

delegerade ärenden 

Ks § 

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 

§§ 48-51 2022

§§ 52-60 2022

§§ 5-13 2022

§§ 5-5 2022

§§ 13-17 2022

§§ 2-2 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-06 

II Övriga delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren 

Beslut på nämndens vägnar som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas 

Ekonomichef Birgitta Häggström 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling med förbehåll 

Samhällsplanerare Britta Lundgren  

Yttrande till polisen ang upplåtelse av offentlig plats 

Gauchef Erika Harr 

Tillstånd för schaktningsarbeten i gator och 

på allmän plats 

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



Ärenden som bereds för beslut i 
kommunstyrelsen 
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7 
Medfinansiering av EU-

projekt "LEADER 

Lappland” - 

Programbudget perioden 

2023-2029 

Au § Dnr 00162/2021 008 

LEADER är en metod inom EU:s jordbruksfond. Sedan 2007 har 

landsbygdsutveckling bedrivits i de åtta kommuner (Arjeplog, Arvidsjaur, 

Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) som ingår i 

området för LEADER Lappland. 

Arvidsjaurs kommun har under den senaste programperioden lämnat 

medfinansiering till LEADER Lappland med totalt 1 222 767 kronor, och 

under samma period har projekt till ett värde av 4 528 451 kronor beviljats, 

fördelat på 12 projekt inom kommunen. 

På grund av EU:s nya programperiod har en ny strategi för området tagits 

fram. Den 15 oktober 2022 ska strategin vara helt färdig. Området har sökt 

en medfinansiering från Jordbruksverket på 51,5 miljoner kronor och för att 

svara mot detta krävs en medfinansiering från kommunerna samt Region 

Norrbotten och Region Västerbotten på totalt 17 014 308 kr.  

LEADER Lappland ansöker om medfinansiering för nästa period med 

sökbarhet för projekt 2023-2027, men med total projektperiod 2023-2029. 

Arvidsjaurs kommuns andel av denna summa är totalt 1 027 124 kronor, 

eller 146 732 kronor/år i sju år. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. LEADER Lappland beviljas medfinansiering för åren 2023-2029.

2. Finansiering för åren 2023-2024 sker genom de s.k. 1,76-medlen som

är avsatta för att stärka företagsklimatet i gles- och landsbygd.

3. Finansiering för åren 025-2029 sker genom att pengar avsätts för

ändamålet i kommunstyrelsens budget.

____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anne Enoksson 

Begäran om Medfinansiering med budget 

Utdragsbestyrkande



Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-08-16 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Anne Enoksson 

Kommunstyrelsen 
Direktval

0960-155 52 

Tjänsteyttrande medfinansiering av Leader Lappland 2023-2029 (KsAu) 

Sedan 2007 har det bedrivits landsbygdsutveckling via leadermetoden i de åtta kommuner 

(Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) som 

utgör Leader Lapplands verksamhetsområde.  

Finansieringen har skett med medel från Landsbygdsprogrammet (EU), stat samt offentlig 

finansiering.  

Arvidsjaurs kommun har under den senaste programperioden lämnat medfinansiering till 

Leader Lappland med totalt 1 222 767 kronor. Under samma period har projekt till ett värde 

av 4 528 451 kronor beviljats, fördelat på tolv projekt inom kommunen. Några exempel på 

framgångsrika leaderprojekt som bedrivits under senare år i vår kommun är; Ställplatser i 

Lauker, Domino musikstudio och Bärens hus. 

Leader Lappland ansöker nu om medfinansiering för perioden 2023-2029. Den totala 

budgeten för Leader Lappland beräknas till 51 558 508 kronor. Arvidsjaur kommuns del i 

finansieringen utgör totalt 1 027 124 kronor, eller 146 732 kronor per år.  

Leader, till skillnad mot många av de övriga EU programmen, grundar sig i lokala 

förutsättningar och har ett tydligt underifrån perspektiv då utvecklingsarbetet utgår från de 

som bor och verkar i området. Särskilt viktigt har Leader varit som möjliggörare för 

föreningslivet och den ideella sektorn att bedriva utvecklingsprojekt.  

Jag föreslår att vi beviljar Leader Lappland efterfrågad medfinansiering. Under åren 2023-

2024 kan vi använda oss av de så kallade 1,76 medlen som är avsatta för att stärka 

företagsklimatet i gles- och landsbygd. För de resterande åren, 2025-2029, föreslår jag att 

medlen tas från kommunstyrelsens budget avsatt för medfinansiering. 

Anne Enoksson 

Näringslivsstrateg 
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Medfinansiering Leader Lappland 
Bilagor: Strategi (digitalt), Budget, projektfördelning, uppväxling, leadermetoden.  

Ärendebeskrivning 
Sedan 2007 har det bedrivits landsbygdsutveckling via leadermetoden i de åtta kommuner (Arjeplog, 
Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) som utgör Leader Lapplands 
verksamhetsområde. Finansieringen har skett med medel från Landsbygdsprogrammet (EU), stat samt 
offentlig finansiering.  

Nu står vi inför en ny programperiod och den 12 oktober 2021 skickade vi in vår utvecklingsstrategi till 
Jordbruksverket och gick därmed i mål med första etappen i strategiskrivningsprocessen. Nu håller en 
nationell urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och 
poängsätta alla Sveriges leaderstrategier. Besked om vår strategi har blivit godkänd kommer under 
maj/juni 2022. Vi räknar med att bli godkända och ska efter besked formellt ansöka om att bilda ett nytt 
leaderområde. Den 15 oktober 2022 ska den kompletterade strategin lämnas in. Till detta datum behöver 
vi även lämna in beslut på medfinansiering.  

Under den innevarande programperioden har vi hittills beviljat 56 projekt till vårt område (se bilaga). Vi 
har omsatt en budget på ca 51,5 miljoner. Av dessa medel har 33% medfinansierats av offentliga medel 
där Regionen stått för hälften. Här är det viktigt att poängtera att för varje insatt krona så får vi tillbaka 
67.  

För att kunna fortsätta att bedriva verksamheten behöver vi därför medfinansiering från samtliga 
ingående kommuner och även från regionen. Nedan ser ni vilken finansiering vi behöver beslut om. 
Programperioden är officiellt på fem år (där projektstöd kan beviljas), men vi ska ha ett bemannat kontor 
till och med 2029. Vi har lämnat in ett budgetönskemål till Jordbruksverket på samma belopp för 
kommande period dvs 51,5 miljoner. Totalt behövs då en medfinansiering om 1 7014 308 kr.  
Beräkningen på kommunernas medfinansiering har därför gjorts på sju år.  

Finansiär Summa 7 år Per år 
Arjeplog 479 325 68 475 

Arvidsjaur 1 027 124 146 732 

Dorotea 410 851 58 693 

Lycksele 1 985 774 283 682 

Sorsele 410 851 58 693 

Storuman 958 650 136 950 

Vilhelmina 1 095 598 156 514 

Åsele 479 325 68 475 

Region VB (15% av totalt 
budget) 7 733 775 Räknas på totalbudget 
Region NB (5% av total 
budget) 

2 577 925 
Räknas på totalbudget 

Viktiga datum 
- Programperioden kommer att bedrivas underperioden 230101-291231 
- Beslut om medfinansiering måste lämnas in till Jordbruksverket senast 221015
- Beslut om medfinansiering önskas snarast

Kontakt  
Kontakt i detta ärende är verksamhetsledare Lovisa Westling (lovisa@lappland2020.se)  
Vid frågor ta gärna kontakt med oss.  

https://lappland2020.se/wp-content/uploads/2021/10/Strategi-Leader-Lappland-2023-2027.pdf
mailto:lovisa@lappland2020.se


Prel. Budget

DRIFT 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa ÖoS Kostnader Alt 1 
Arjeplog 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 479 325 958 650 Löner 5 160 000

Arvidsjaur 146 732 146 732 146 732 146 732 146 732 146 732 146 732 1 027 124 2 054 248 Arvoden 1 416 800

Dorotea 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 410 851 821 702 Schablon 44,31% 2 914 180

Lycksele 283 682 283 682 283 682 283 682 283 682 283 682 283 682 1 985 774 3 971 548 Schablon 15% 1 423 647

Sorsele 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 58 693 410 851 821 702 Resor 75 000

Storuman 136 950 136 950 136 950 136 950 136 950 136 950 136 950 958 650 1 917 300 Övernattning 750 000

Vilhelmina 156 514 156 514 156 514 156 514 156 514 156 514 156 514 1 095 598 2 191 196 Köptjänst revidiering 150 000

Åsele 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 68 475 479 325 958 650 Köptjänst kommunikation 600 000

Region VB (15% av totalt budget) 1 546 755 1 546 755 1 546 755 1 546 755 1 546 755 7 733 775 15 467 550

Köpt tjänst ekonomi 150 000

Region NB (5% av total budget) 515 585 515 585 515 585 515 585 515 585 2 577 925 5 155 850 Övrigt 250 000

Projektstöd 38 668 881

SUMMA: 3 040 554 3 040 554 3 040 554 3 040 554 3 040 554 978 214 978 214 17 159 198 SUMMA: 51 558 508

SJV (67%) 34 544 200

ÖoS (33%) 17 014 308

Ekonomisk sammanställning
Medfinans och budget 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Lappland 2020, telefon 070-882 06 10 
Storuman, Vilhelmina och Åsele lovisa@lappland2020.se, www.lappland 2020.se

Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Lappland 2020, telefon 070-882 06 34
info@lappland2020.se    www.lappland2020.se

LAPPLAND 2020
”Lappland 2020 är en internationell och attraktiv del av 
Europa där stolta, kompetenta och engagerade människor och 
företag vill bo, arbeta och utvecklas i nära samspel med natur,
kultur, idéburen sektor och modern teknik”

RESULTAT OCH UTFALL
Till och med april 2022

mailto:lovisa@lappland2020.se
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Medfinansiering Projektstöd

1167,41%

370,34%

1702,61%

355,12%

1428,88%

611,58%

1167,41%

677,70%



Antal projekt
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Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

LAG-ÄGDA PROJEKT



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Föreningsboosten –Del 1
Budget: 400 000 kronor

Föreningsboosten –Del 2
Budget: 400 000 kronor

NYA PROJEKT



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

PROJEKT I ARJEPLOG 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Multiarena för pälsdjur

Budget: 930 328 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att skapa en 
multiarena för pälsdjur som bidrar till en 
tillgänglig fritid och ett bredare utbud av 
fritidsaktiviteter för barn och unga. 
Multiarenan ska bli en plats där djursporterna får 
utvecklas och där utövarna och deras djur får 
tillgång till en anläggning som är bättre anpassad 
till verksamheterna 

Hur: Genom upprustning och renovering av 
befintliga lokaler. 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Top of Arjeplog

Budget: 603 000 kronor

Syfte: En breddad kunskap och ökat intresset 
för fjällnatur, kunskap om allemansrätt och 
det
specifika med nationalparkens villkor, samt 
övrig fjäll- och skogsterräng. Att unga 
människor ska få en entrébiljett och 
inspiration att på egen hand utforska 
fjällvärlden. Att vandra själv och erbjuda 
vandring är en utomordentligt bra metod för 
att utvecklalandsbygden.

Hur: Genom att genomföra olika typer av 
vandringar b.la mörkervandringar 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Kulturkraft

Budget: 764 577 kronor

Syfte: Att hitta former för att genom kultur ta tillvara 
den kraft och den utvecklingspotential som finns 
genom civilsamhället, hitta former för ett aktivt 
medborgarskap genom samverkan mellan det 
privata, offentliga och ideella. Vilket vi även tror 
kommer att ge en ökad känsla av gemenskap och 
meningsfullhet, ett diversifierat kulturellt utbud och 
en ökad stolthet för den egna kommunen, regionen 
samt ökad kunskap om de utbud som finns och vilka 
möjligheter man som medborgare har att medverka, 
samverka och påverka utbudet

Hur: Att skapa förutsättningar för nya 
samarbeten/samverkan inom kulturella sektorn, 
genom kartläggning, 
mötesplatser/träffar/workshops med idé och 
erfarenhetsutbyte som ett sätt att utveckla arenor, 
arbetsmodeller och skapa former för samverkan. 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Gym i Jäkkvik

Budget: 150 000 kronor

Syfte: Byar försvinner, människor flyttar in till 
städerna och det läggs ner små företag och 
butiker för det går inte ihop. Jäckvik behöver bli 
en attraktiv by och på grund av det moderna 
samhället vi lever idag är träningen en viktig del. 
För särskilt den yngre generationen, Projektet vill 
erbjuda riktig service i glesbygd och detta är ett 
steg på vägen. Detta är ett steg till att skapa en 
starkare levande landsbygd!
Detta gym kommer bli en mötesplats för alla, där 
alla är välkomna. Att stärka den fysiska och 
psykiska välbefinnandet genom träning och att 
mötas är en viktig del i att trivas på sin ort. 

Hur: Genom att bygga ett gym. 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Discgolfpark Arjeplog 

Budget: 460 200 kronor

Syfte: Projektet vill locka fler barn och 
unga att spela discgolf genom att 
uppföra en discpark inom tätbebyggt 
område. Att skapa ett mervärde för alla 
kommunens invånare som samtidigt 
gynnar folkhälsan och det idrottsliga 
utbudet.

Hur: Genom skapande/bygge av banan, 
prova-på kvällar, skolbesök och invigning



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Fågeltorn:et
Budget: 416 895 kronor

Utomhuspadelbana
Budget: 916 145 kronor

NYA PROJEKT



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

PROJEKT I 
ARVIDSJAUR 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Bärens hus 1 & 2 
Budget: 578 000 kronor

222 000 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att skapa ett nytt 
besöksmål, ett bärens hus. På bärens hus ska en 
utställning finnas om bärens historiska och 
kulturella betydelse. Kopplat till utställningen 
kommer det också finnas en webbplats där det 
kommer spridas information om bärens 
historiska och kulturella betydelse. Man 
kommer också att skapa en 
samverkansplattform med andra besöksmål i 
omgivningen för att gynna besöksnäringen i hela 
regionen som är bättre anpassad till 
verksamheterna 

Hur: Genom att skapa ett bärens hus 
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Ställplatser Lauker 

Budget: 703 409 kronor

Syfte: Att skapa en ställplats i Lauker Lövvike. 
Byastugeförening har beviljats medel för att bygga 
Ställplatser Servicehus Miljöstation. 
Ställplatserna kommer att vara på den natursköna 
platsen med utsikt över Laukersjön på andra sidan 
vägen mitt emot Byastugan Servicehus och 
Miljöstation kommer att vara bredvid Antes Gård.

Målet med projektet är att ge en långsiktig 
utveckling för byn Lauker

Hur: Genom att bygga en ställplats med 
miljöstation samt servicehus. 
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Budget: 69 000 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att skapa en 
naturlig mötesplats för musicerande ungdomar 
men även andra som är intresserande av 
musik/Sång. 

Hur: Att skapa en ”riktig” studio där unga kan 
mötas. Målet med projektet är att skapa en fullt 
utrustad musikstudio med 
inspelningsmöjligheter. 

Domino musikstudio
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Samverkan för utveckling av 
olika friluftslivs aktiviteter
Budget: 258 355 kronor

Syfte: Auktsjaur är en del av nätverket BYARINGEN, en 
ring av byar som förbinds av vägar. Tanken med 
BYARINGEN är att tillsammans skapa olika aktiviteter 
som ska stärka utveckling, skapa förutsättningar till att 
människor ska vilja bo och verka samt känna framtidstro 
genom att känna att vi är inte ensamma utan vi gör detta 
tillsammans.

Hur: Genom att samverkan kring olika aktiviteter och 
kartlägga möjligheter. 
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Arvidsjaur 
kommun/byautveckling
(Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele)
Budget: 406 708 kronor

Syfte: Att ta fram en ny metod för 
landsbygdsutveckling som är medskapande och 
som sätter fokus på samverkan mellan lokala 
föreningar, företag, utvecklingsgrupper och 
kommunen. 
Att hitta ett nytt utvecklat arbetssätt som hjälper 
till att bygga en plattform som stärker våra 
strukturer, ekonomi och fysisk planering, som 
verkar långsiktigt över tiden när det gäller behov av 
servicelösningar och lokal utveckling.

Hur: Genom insamling av information via enkäter 
både fysiska och digitala, Kartläggning av 
information, Studiebesök för att få inspiration samt 
se hur andra har arbetat med landsbygdsutveckling, 
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PROJEKT I DOROTEA 
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DUC

Budget: 2 190 717 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att etablera en 
mötesplats/resurscentrum mellan ungdomar, 
privat, offentlig och ideell sektor för att driva 
utvecklingsfrågor som idag inte görs av befintliga 
aktörer och att öka och stimulera 
entreprenörskapet inom skolan. Att etablera ett 
nätverk för utvecklingsfrågor mellan offentlig 
sektor, företag-, och föreningar, att genomföra en 
inventering av kompetensbehov av befintliga 
företag och att skapa ett mentorsnätverk för 
unga entreprenörer. 
Hur: Genom samverkan, mentorskapande 
aktiviteter och workshop ska detta mål nås. 
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Lapplands sydport

Budget: 2 091 254 kronor

Syfte: Att marknadsföra Dorotea och 
Lapplands sydport. 

Hur: Genom att skapa en 
samverkansplattform för 
utvecklingsarbete inom besöksnäringen 
skapats i Dorotea, Att Lapplands Sydport
påbörjat arbete att bli ett etablerat 
varumärke. 
Detta ska ske genom en digital 
marknadsplats. 
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Konstled Borgafjäll –
Saxnäs
(Dorotea och Vilhelmina)

Budget: 860 000 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att:
• Utveckla konstleden till ett intressant turistmål
• Öka intresat för fjällvandring
• Informera om områdets kulturhistoria med 
inriktning på det Samiska

Hur: Genom att installera två konstverk, placera ut 
informationstavlor med information om konstverken 
och samiskt kulturmiljö samt att genomföra en riktad 
aktivitet mot barn och ungdomar i närområdet
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De nakna tyskarna

Budget: 212 933 kronor

Syfte: Att genomföra ett
bildhuggarsymposium i Avaträsk

Hur: Genom att bjuda in olika tyska
trädhuggare till Avaträsk under augusti 
och genomföra själva symposiet. 
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PROJEKT I LYCKSELE 
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ARENA ÄLVEN

Budget: 1 299 849 kronor

Syfte: Projektet ska stärka attraktiviteten av 
Lycksele vintertid med nya tillgängliga 
mötesplatser i en tid för lokalbefolkningen med 
mycket mörker och få aktiviteter. 

Hur: Genom samverkan i trepartnerskapet ska 
företagsutvecklingen stärkas hos aktörer som 
idag har en pågående eller tilltänkt turistisk 
verksamhet kring älven. Genom att skapa nya 
mötesplatser för turister och lokalbefolkningen. 
Projektet ska även skapa nya evenemang på älven
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Vandringsled i Örträsk 

Budget: 615 100 kronor

Syfte: Är att tillgängliggöra området för vandring, 
fiske, cykling, m.m. Att genom projektet försöka 
få till nya produkter och tjänster. 

Hur: Genom att skapa en vandringsled. 
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Lappland PIKE
(verkar även i Dorotea, Sorsele och Åsele)
Budget: 2 044 500 kronor

Syfte: Att via event synliggöra sportfisket som en 
resurs Att få nya grupper att intressera sig för 
sportfiske och att utveckla nya produkter och 
tjänster runt sportfiske Att marknadsföra 
områdets sportfiske internationell och möjliggöra 
för lokala (FVO) att genomföra 3 
gäddfiskefestivaler enligt gemensamt konceptet i 
området, Genomföra 6-10 internationella 
marknadsföringsinsatser, Genomföra 6 
mötesplatser/seminarium om produkt- och 
tjänsteutveckling.

Hur: Att genomföra en gäddfiskefestival
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Minigolfbana

Budget: 156 333 kronor

Syfte: Att skapa en minigolfbana som är 
tillgänglig och öppen för alla. Därigenom kommer 
det även att skapas en mötesplats för ung och 
gammal och stimulera rörelse och aktivitet 
utomhus.

Hur: Att tillsammans med unga i bygden bygga en 
minigolfbana
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Arena Älven sommar

Budget: 1 126 912 kronor

Syfte: Att skapa god samverkan mellan företag 
och föreningar för ytterligare uppväxling och 
utveckling av älven. 

Projektet ska skapa en plats för aktiv 
rörelserikedom, en tillgänglig mötesplats för 
spontana möten över gränser.

Att lyfta Älven som plats även sommartid. 

Hur: Att bygga en fysisk plats som ska fungera 
som en mötesplats men även en plats för 
rörelserikedom. 
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Örträsksjön del 2 

Budget: 608 614 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att färdigställa 
vandringsleden runt Örträsksjön och på så vis 
tillgängliggöra området för friluftsliv samt att 
göra området mer attraktivt för boende och 
besökare.

Hur: Genom att bygga en flotte och en flytbrygga 
för passager. Projektet ska även siktröja ner till 
sjön samt bygga rastplatser.
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Mötesplats Hedlunda strand
Budget: 609 715 kronor

Tillgänglighetsanpassning strandpromenad
Budget: 695 373 kronor

Mötesplats flottarleden
Budget: 350 000 kronor

NYA PROJEKT
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PROJEKT I SORSELE 
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Get out

Budget: 931 872 kronor

Syfte: Satsning på tillgängligheten som ökar 
attraktionsvärdet av fiskevårdsområdet. 
Skapa ett friluftsliv tillgängligt för alla. 

Hur: Ny bro, renovering av väg ner till 
Laxselet, montera en flottarkoja. 
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Nyängen

Budget: 1 946 176 kronor

Syfte: Visa på och möjliggöra för intresset att 
odla olika grödor på den nordligaste 
breddgraden som Sorsele ligger på. Skapa en 
mötesplats för informationsutbyte och 
kompetensspridning för olika odlingsfrågor. 
Inkludera unga och nyanlända att på sikt 
kunna arbeta inom denna sektorn.

Hur: Provodling och kolonilotter på Nyängen. 
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Samisk byggnadskultur i 
modern tid

Budget: 407 930 kronor

Syfte: Att sträka kunskapen om hur man timrar på 
traditionellt sätt, inte minst bland samerna. Även 
andra intresserade skall i mån av plats få möjlighet att 
lära sig timra och förhoppningsvis starta 
timringsföretag. Långsiktigt är tanken att Ammarnäs
Sameförening skall äga de fastigheter som timras upp 
och så småningom kunna erbjuda som övernattning 
till turister, vandrare och samiska besökare. 

Hur: Genomföra två timringskurser som är gratis för 
deltagare. 
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Tillgängliggöra Tväråträsk

Budget: 192 554 kronor

Syfte: Syftet är att bevara men också att 
utveckla en kulturhistorisk miljö så att den kan 
berätta om historien men också fungera som 
en funktionell möteslokal för nutiden -
tillgänglig, säker och inbjudande. Förstärka ett 
besöksmål som redan finns och göra detta mer 
attraktivt. 

Hur: Genom att restaurera och rusta upp 
bagarstugan. 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Attraktiva mötesplatser 

Budget: 346 238 kronor

Syfte: Syftet med projektet är att skapa 
naturliga mötesplatser, stärka 
attraktionen i bygden samt skapa en 
utgångspunkt för bygdens företag 
rörande event m.m

Hur: Genom att skapa tre attraktiva 
mötesplatser, en flytbrygga, en pergola 
och en grillkåta för att bidra till bygdens 
attraktionskraft. 
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PROJEKT I 
STORUMAN 
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Storumans fotoarkiv 

Budget: 1 766 318 kronor

Syfte: Projektet ska medverka till att bevara, 
tillvarata och tillgängliggöra den stora potential 
av de historiska dokumentära samlingarna som 
står till Storumans kommuns förfogande

Hur: Genom att inventera Storumans kommuns 
lokala byamuseers fotografier/film och 
kommunens egna arkiv. Att under projekttiden 
ha anordnat minst 15 aktiviteter i form av 
utställningar, berättaraftnar, kulturevenemang 
och aktiviteter för barn och äldre i Storumans 
kommun
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Saemien Jarnge Dearnesne –
etablering av samiskt centrum i 
Tärnaby

Budget: 1 304 000 kronor

Syfte:  Att stärka det lokala samiska samhället, 
utveckla Tärna-bygden med ett samiskt 
besökscenter samt tillvarata och utveckla det 
samiska kulturarvet

Hur: Projektera centrumets framtida innehåll, 
finansiering och drift tillsammans med de 
samarbeten som förstudien upparbetat. 
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Songwriters of Kvarken

Budget: 400 000 kronor

Syfte: Att etablera ett gränsöverskridande 
kompetensnätverk inom låtskrivning och 
musikexport i Kvarkenregionen.

Hur: Genomföra digitala workshops/webbinarier

Kartlägga befintliga resurser inom musik 

Samverkan med mellan 2 länder, 5 
institutioner/utbildningsenheter och 1 gemensam 
plattform

Skapa förutsättningar för att höja kompetensen 
för de som ägnar sig åt musik. 
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Skatepark Storhälla

Budget: 500 000 kronor

Målet med projektet är att: 

- Stimulera ytterligare aktivitet och rörelse

- Skapa en naturlig mötesplats

Hur: Genom att skapa en skatepark.
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PUA – Professionella Unga Artister
(alla kommuner deltagande)

Budget: 80 125 + 1 961 137 kronor

Syfte: Projektet syftar till att professionalisera 
unga artister mellan 16–25 år för att möjliggöra 
att de kan få uppdrag på scen samt skapa en 
tradition där arrangörer väljer lokala förmågor 
istället för att importera resurser.

Hur: Genom att genomföra workshops. Målet är 
att minst 45 och upp till 75 ungdomar har 
genomfört workshopsprogrammet. Projektet 
ämnar skapa en nätverksgrupp bestående av 
minst tre organisationer/kommuner som 
ansvarar för att ta fram en strategi för fortsatt 
stöd till ungdomar och framtida spelningar. 
Genom nätverket ska det arrangeras minst 4 
spelningar per år och kommun.
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ViFF konstgräsplaner i 
inlandet
(Sorsele, Storuman & Åsele)

Budget: 349 220 kronor

Syftet: Att kartlägga möjligheterna av 
konstgräsplaner in inlandet.

Hur: Genomföra en förstudie med en plan för 
planering av genomförande. 
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Vårt Hem: 500 000 kronor

NYA PROJEKT
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PROJEKT I 
VILHELMINA 



Active family summer 
destination

Budget: 539 575 kronor

Syfte: Att skapa en långsiktig grund för att 
öka Kittelfjälls attraktionskraft även 
sommartid genom att förbättra utbudet av
basaktiviteter. Projektet ska bidra till ökade 
möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter 
som är tillgängliga för alla.

Hur: Genom att ta fram olika aktiviteter samt 
rusta upp vandringsled med tillhörande
grillmöjligheter.
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REKO-ring

Budget: 400 744 kronor

Syfte: Att skapa en arena för 
direktförsäljning utan mellanhänder 
vilket ska leda till ökad lönsamhet för 
förtagaren och ökad tillgång av lokala 
produkter för konsumenten

Hur: Genom att stimulera och skapa en 
arena för direktförsäljning i Vilhelmina.
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Pumptrackbana i
Dikanäs
Budget: 680 625 kronor

Syfte: Att skapa en naturlig mötesplats, 
främja välmående och stärka 
attraktionen i bygden.

Hur: Genom att bygga en 
pumptrackbana centralt i Dikanäs.
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mailto:lovisa@lappland2020.se
http://www.lappland2020.se/


Grytsjö Fäbod

Budget: 188 887 kronor

Syfte: Förvalta och bevara en unik 
kulturmiljö som även kan möjliggöra 
framtida näringsverksamhet inom 
besöksnäring samt tillgängliggöra ett 
kulturarv för besökare och skolor.

Hur: Genom att renovera befintliga 
kulturhistoriska byggnader.

Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10 
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

mailto:lovisa@lappland2020.se
http://www.lappland2020.se/


Vilhelmina med själ och hjärta

Budget: 611 868 kronor

Syfte: Att erbjuda mötesplatser och
aktiviteter för både unga och äldre 
vilhelminabor i hela kommunen till att vara 
med att skapa positiva
målbilder.

Hur: Genom att genomföra olika 
aktiviteter.

Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10 
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

mailto:lovisa@lappland2020.se
http://www.lappland2020.se/


Utveckling av utomhusaktiviteter 
Kittelfjäll

Budget: 411 524 kronor

Syfte: Att skapa en motions- och lekplats 
med fler utomhusaktiviteter som kan 
användas av alla, oavsett fast boende eller 
besökare till destinationen.

Hur: Genom etablering och 
uppbyggnad av motions- och 
lekplats i form av ett utegym, en 
lekplats och discgolfbana.

Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10 
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

mailto:lovisa@lappland2020.se
http://www.lappland2020.se/


8 årstider

Budget: 101 000 kronor

Syfte: Att sprida kunskap och en ökad 
förståelse för renskötseln samt att 
uppmärksamma allemansrätten.

Hur: Genom att skapa filmer med 
intervjuer av renskötar samt att 
marknadsföra det skapade 
materialet

Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10 
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

mailto:lovisa@lappland2020.se
http://www.lappland2020.se/


Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Utveckling av småbåtshamnen

Budget: 270 750 kronor

NYA PROJEKT



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

PROJEKT I ÅSELE 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Rural Flow

Budget: 429 000 kronor

Syfte: Projektets syfte är att synliggöra de 
lokala förutsättningarna för att kunna söka för 
och genomföra ett implementeringsprojekt.

Hur: att ta fram ett underlag för tekniska 
lösningar, lagar och förordningar, 
samordnande organisation samt en 
uppskattning över investeringar och 
kostnader. All framtagen dokumentation blir 
underlag för en framtida ansökan om ett 
implementationsprojekt.



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Tunnbröd Åsele 

Budget: 405 000 kronor

Syfte: att placera Åsele kommun på 
tunnbrödskartan, att kommunen ska bli 
en plats som förknippas med tunnbröd 
och därigenom skapa ny grund för 
företagsutveckling, kunskapsspridning 
och möjlighet att bevara samt sprida 
tradition och kunskap

Hur: Genom att utveckla en 
tunnbrödsmässa. 



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Samiskt Viste

Budget: 436 465 kronor

NYA PROJEKT



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

DELAKTIVITETER



Antal delaktiviteter
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Avslutade Pågående



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Konsert med PUA-ungdomar
Syfte med aktiviteten är att anordna en konsert för att ge unga artister möjligheten att utveckla sig som artister 
genom att möta en publik.

Dans

Aktiviteten syfte är att skapa en dansfilm att sprida i sociala medier med syftet att andra ungdomar ska inspireras 
och få upp ögonen för dans, samt för egen marknadsföring.

Temahoppning

Aktiviteten ska arrangera halloweencuper i syfte att utvecklas som förening och ha riktigt roligt med nya och 
gamla medlemmar samt att kunna visa upp kaninhoppning från sin bästa sida så fler i Arjeplog kan få upp ögonen 
för den som fritidsintresse.

Fri skaparverkstad

Syftet med delaktiviteten är att öka ungdomars möjligheter för kreativ och konstnärlig verksamhet och ge dem en 
förståelse för det konstnärliga uttrycket.

Spelmästerskapen
Syftet med delaktiviteten är att främja spelintresset hos allmänheten i Arjeplogs kommun. Målet är att arrangera 
ett spelmästerskap med olika tävlingsmoment som kan fungera som en kickstart för föreningen efter pandemin.

ARJEPLOG



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Ur Spår
Aktiviteten ska köpa in en spårsläde för att kunna dra skidspår för längdskidåkning runtomkring 
Dorotea med syftet är att kunna åka skidor tillsammans.

Fotoutställning Årstider

Aktiviteten ska ha en fotoutställning med tema "årstider" i syfte att alla ska få ta del av den fina 
naturen och inspirera dem att komma ut och upptäcka den.

DOROTEA



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Hästläger i Lycksele
Syftet med delaktiviteten är att skapa sammanhållning, knyta kontakter, stärka självkänslan, 
öka känslan av tillhörighet samt glädje och kontakt med hästar och djur.

LYCKSELE



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Ungdomsgård Gargnäs
Syftet med delaktiviteten är att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Gargnäs. 
Genom att inreda en fritidsgård hoppas aktiviteten på att kunna skapa gemenskap och 
aktiviteter där alla oavsett bakgrund kan delta. 

SORSELE



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Basket i inlandet
Syftet med delaktiviteten är att ge ungdomarna ett tillfälle att knyta nya kontakter med 
gemensamt intresse och på så sätt även skapa nätverk mellan kommuner. Att öka och bibehålla 
intresset för basketen samt öka samverkan mellan kommunerna.

STORUMAN



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Arjeplog,  Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele

Leader Lappland 2020, telefon 070-882 06 10
lovisa@lappland2020.se, www.lappland2020.se

Vilhelmina kom tillsammans
Syftet med delaktiviteten är att öka gemenskapen och sammanhållningen hos ungdomar i Vilhelmina

Uppåt Väggarna

Syftet med aktiviteten är att bidra till rörelseglädje, öka utbudet på valbara aktiviteter samt skapa en 
plattform för umgänge över åldersgränser.

Tjejer på snowboard

Syftet med aktiviteten är att lyfta tjejer inom idrotten med hjälp av "nära" förebilder, skapa en plattform för 
tjejidrott samt bidra till att tjejernas självförtroende stärks i och med gemenskapen.

Konsertupplevelse

Syftet med delaktiviteten är att ge ungdomarna en kulturell upplevelse som kan bidra till upptäckt av ett eget 
intresse eller passion för kultur och musik.

Fjällskolorna

Syftet med delaktiviteten är att öka den sociala kontakten för ungdomarna i fjälldalgångarna, samt att 
inspirera till vidare ideellt engagemang.

VILHELMINA



D e n  f r a m g å n g s r i k a  o c h  u n i k a

LEADERMETODEN

VERKLIG LOKAL NYTTA FÖR SVERIGES BEFOLKNING!

VAD?
Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och 

lokala förutsättningar.

Metoden introducerades inom EU 1991 för att pröva att på 
okonventionellt sätt hitta lösningar för landsbygdens utmaningar.

Leader är en fransk akronym för Sammanlänkade åtgärder för 
att stärka landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Économie Rurale)

VARFÖR?
Med framgång har metoden vuxit, spridits och används idag 
i tusentals lokala utvecklingsområden i EU, på landsbygden, i 

tätorter och i kust- och vattenmiljöer.

Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till 
ett skarpt verktyg för utveckling.

Leadermetoden är ett smörjmedel som startar processer och bidrar 
till sysselsättning och inflyttning.

HUR?
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt 

avgränsade områden för att hålla ett starkt lokalt fokus.

För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en 
utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar.

Varje leaderområde är en egen organisation med egen 
utvecklingsstrategi, eget leaderkontor och eget LAG, som väljer 

vilka insatser som ska genomföras i projektform.

PRINCIPERNAS BETYDELSE
De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom 
skräddarsydda lösningar.

Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som 
uppstår lokalt kan tas tillvara.

LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är 
ett lokalt partnerskap som är sammansatt multisektoriellt utifrån 
ideell, privat och offentlig sektor.

Leadermetodens angreppssätt och de nya 
samverkanskonstellationerna främjar innovation och 
nytänkande.

Genom leadermetoden koordineras och integreras 
insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och 
miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större 
helhet.

Nätverk och socialt kapital skapas både inom projekt och 
mellan olika insatser.

Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till 
faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och 
transnationellt.

1.Lokal strategi
2. Underifrånperspektiv
3. LAG
4. Innovation

5. Integrerade insatser
6. Nätverk
7. Samarbete

PRINCIPER

www. lokalutvecklingsverige.se

Lus är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt 
ledd utveckling genom leadermetoden.
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EU-projekt 

Hållbara investeringar – 

För konkurrenskraft, 

diversifiering och grön 

omställning 

Au § Dnr 00182/2022 008 

Invest In Norrbotten har lämnat en förfrågan om deltagande och 

medfinansiering med 50 000 kronor per år i tre år för utvecklingsprojektet 

Hållbara investeringar. 

Sammanfattning av projektet i korthet 

För att öka möjligheterna att ta del av de stora industriinvesteringarna som 

planeras krävs det att våra mikro- och småföretag i Norrbotten växer och 

ökar sin kapacitet. Projektet kan bidra till SMF:s konkurrenskraft genom 

ökad närvaro på globala marknader eller genom internationella partnerskap 

som tillför kapital, kunskap och nätverk till regionens små- och medelstora 

företag där internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 

Internationalisering kommer att vara en nyckelfaktor i den förväntade 

tillväxten i vår region och genom att projektet främjar att fler internationella 

företag etablerar sig i Norrbotten, och således bidrar till hållbar omställning, 

kan vi dels komplettera våra befintliga värdekedjor och dels utveckla nya 

som bidrar till diversifiering och resiliens. Investeringar i befintliga bolag 

och nya etableringar blir en förutsättning för att klara regionens expansion 

drivet av den gröna omställningen. Det handlar dels om investeringar och 

etableringar som kompletterar de stora industrietableringarna inom de 

naturbaserade värdekedjorna men även större och mindre investeringar som 

bidrar till diversifiering i enlighet med Norrbottens smart specialiserings-

strategi. 

Näringslivsenheten uppfattning är att kommunen, som varit medlem i Invest 

in Norrbotten i många år, inte fullt ut har nyttjat de tjänster de erbjuder. 

Till exempel så erbjuds kommunen möjlighet att få utbildningsinsatser till 

tjänstepersoner som hanterar de etableringsärenden som kommer i till 

kommunen, något som nu bokats in. Som kommun är det också möjligt att 

få hjälp med att ta fram säljmaterial som presenterar kommunen som 

potentiell plats för etableringar av verksamheter.  

Invest in Norrbotten tillhandahåller även resurser och olika insatser för de 

företag som redan verkar här och som på olika sätt vill utveckla sin 

verksamhet mot en internationell marknad. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Begäran om Medfinansiering med budget 

Utdragsbestyrkande
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EU-projekt 

Hållbara investeringar – 

För konkurrenskraft, 

diversifiering och grön 

omställning 

Au §   , forts. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Medfinansiering av projekt ” Hållbara investeringar – För

konkurrenskraft, diversifiering och grön omställning” beviljas med

50 000 kronor per år för åren 2023, 2024 och 2025 - totalt 150 000

kronor.

2. Finansiering sker med de s.k. 1,76 pengarna som är avsatta för att

stärka företagsklimatet i gles- och landsbygd.

____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Begäran om Medfinansiering med budget 

Utdragsbestyrkande



Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-08-18 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Anne Enoksson 

Kommunstyrelsen 

Direktval 

0960-155 52 

Medfinansiering av projektet Hållbara investeringar – Invest In Norrbotten 

(Ks Au) 

Invest In Norrbotten har lämnat en förfrågan om deltagande och medfinansiering, 

50 000 kronor per år  i tre år för ett utvecklingsprojekt. Projektet ska verka för att 

öka möjligheterna att ta del av de stora industriinvesteringarna som planeras i 

norra Sverige, med särskilt fokus på små företag och glesbygdskommuner. 

Jag upplever att trots att vi varit medlemmar i Invest in Norrbotten i många år har 

vi varit lite dåliga att ta hjälp av dem. Invest in Norrbotten erbjuder en mängd 

tjänster som vi behöver bli bättre på att dra nytta av.  

Till exempel så erbjuds vi möjlighet att få utbildningsinsatser till tjänstepersoner 

som hanterar de etableringsärenden som kommer i till kommunen (något som vi 

nu bokat upp oss för). Som kommun kan vi också få hjälp att ta fram säljmaterial 

som presenterar oss som potentiell plats för etableringar av verksamheter.  

Invest in Norrbotten tillhandahåller även resurser och olika insatser för de företag 

som redan verkar här och som på olika sätt vill utveckla sin verksamhet mot en 

internationell marknad. 

Jag föreslår att vi beviljar projektet medfinansiering, 50 000 kronor per år för åren 

2023, 2024 och 2025, totalt 150 000 kronor. Finansieringen tas från de så kallade 

1,76 medlen som är avsatta för att stärka företagsklimatet i gles- och landsbygd.  

Anne Enoksson 

Näringslivsstrateg 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2022-08-19 

Dnr 00182/2022     -008 



Projektansökan EU-projekt  
Hållbara investeringar – För konkurrenskraft, diversifiering och grön omställning 

 
 

ÖVERGRIPANDE 
 
Projektnamn: Hållbara investeringar – För konkurrenskraft, diversifiering och grön omställning  
 
Datum för projektstart och projektslut:  
2023-01-01 – 2026-04-30, operativ projektperiod: 2023-01-01 – 2025-12-31 
 
Projektägare:  
Investeringar i Norrbotten AB 
 
Organisationsnummer:  
556903-8119 
 
Organisationens firmatecknare:  
Lena Segerlund, VD Invest in Norrbotten 
 
Webbplats:  
www.investinnorrbotten.se 
 
I vilken eller vilka kommuner kommer insatserna att genomföras? 
Insatserna kommer att genomföras i samtliga av Norrbottens kommuner och med särskilda riktade 
insatser till glesbygdskommunerna i länet.  
Samverkan kommer också att ske med Region Västerbotten, Region10-kommunerna samt med 
kommunerna i Västerbotten.  
 
Har en hållbarhetsanalys genomförts? 
Ja. Bifogas med denna ansökan  
 
Sammanfatta projektet:  
 
För att öka möjligheterna att ta del av de stora industriinvesteringarna som planeras krävs det att 
våra mikro- och småföretag i Norrbotten växer och ökar sin kapacitet. Projektet kan bidra till SMF:s 
konkurrenskraft genom ökad närvaro på globala marknader eller genom internationella partnerskap 
som tillför kapital, kunskap och nätverk till regionens små- och medelstora företag där 
internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 
 
Internationalisering kommer att vara en nyckelfaktor i den förväntade tillväxten i vår region och 
genom att projektet främjar att fler internationella företag etablerar sig i Norrbotten, och således 
bidrar till hållbar omställning, kan vi dels komplettera våra befintliga värdekedjor och dels utveckla 
nya som bidrar till diversifiering och resiliens. 
Investeringar i befintliga bolag och nya etableringar blir en förutsättning för att klara regionens 
expansion drivet av den gröna omställningen. Det handlar dels om investeringar och etableringar 
som kompletterar de stora industrietableringarna inom de naturbaserade värdekedjorna men även 
större och mindre investeringar som bidrar till diversifiering i enlighet med Norrbottens smart 
specialiseringsstrategi. 
 
 



 
UTMANINGAR OCH BEHOV 
 
Projektets mål 
Projektets mål är att bidra till internationell kapitalanskaffning till minst fyra SMF samt minst två 
vunna etableringar som främjar ett hållbart och diversifierat näringsliv i Norrbotten. 
 
Delmål 

v Att utveckla SMFs investeringserbjudanden som bidrar till en hållbar omställning och 
konkurrenskraftiga SMF i Norrbotten. 

v Att genom etableringar bidra till att det skapas nya ekosystem och värdekedjor och 
därigenom stärka befintliga företag i Norrbotten. 

v Att bidra till en ökad konkurrenskraft och mottagar- och leveranskapacitet hos näringsliv och 
kommuner i Norrbotten. 

v Att öka och utveckla det strategiska investerarnätverket och öka kännedomen om 
Norrbotten som nav för grön omställning och etablering. 

 
 
Vilken utmaning ska projektet bidra till att lösa? 
 
Vi har många mikro- och småföretag i Norrbotten som behöver växa och öka sin kapacitet för att öka 
möjligheterna att ta del av de stora industriinvesteringarna som planeras. I den analys som 
Tillväxtverket låtit Ramböll ta fram, ”Små och medelstora företags möjligheter vid stora 
industrisatsningar i Norra Sverige”, framgår att exempelvis kapitalförsörjning och matchmaking till 
större bolag är områden som SMF behöver stöd inom. Projektet kan bidra till SMF:s konkurrenskraft 
genom ökad närvaro på globala marknader eller genom internationella partnerskap som tillför 
kapital, kunskap och nätverk till regionens små- och medelstora företag där internationalisering blir 
ett naturligt steg i expansionen. 
 
Beskrivning av nuläget som projektet ska bidra till att förändra  
 
Över 90% av alla företag i Norrbotten är mikro- och småföretag och hela 78% av våra norrbottniska 
företag har ingen erfarenhet av export idag. För att Norrbotten ska kunna tillvarata de positiva 
effekterna av den gröna industriomställningen behöver vårt näringsliv och samhälle öka kapaciteten 
och utveckla sin konkurrenskraft långsiktigt - i en omvärld som snabbt förändras.  
 
Några av de adresserade utmaningarna som företagen står inför i sin tillväxtresa är kapitalförsörjning 
och att matchas ihop med de större bolagen i vår region som just nu investerar kopplat till den gröna 
industriomställningen.  
Projektet kan bidra till SMF:s konkurrenskraft genom ökad närvaro på globala marknader eller genom 
internationella partnerskap som tillför kapital, kunskap och nätverk till regionens små- och 
medelstora företag där internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 
 
I våra pågående projekt ser vi dessutom att SMF har behov att utveckla sina strategier för 
kapitalförsörjning och ta höjd för internationell expansion redan i ett tidigt skede. Här avser vi att 
utveckla en metod för kapitalförsörjning som hjälper företagen att bli mer attraktiva och möta olika 
finansiärers krav, särskilt gällande nya krav på hållbarhet.  
När det gäller matchmaking till större bolag så ser vi en stor potential även kopplat till internationella 
företag som etablerar sig i Norrbotten. Invest in Norrbotten har erfarenhet av att utveckla 
affärserbjudanden och matchmaking-insatser som knyter ihop värdekedjor inom och mellan olika 
branscher såväl som mellan små som stora bolag och svenska och internationella. 



Internationalisering kommer att vara en nyckelfaktor i den förväntade tillväxten i vår region och 
genom att projektet främjar att fler internationella företag etablerar sig i Norrbotten, och således 
bidrar till hållbar omställning, kan vi dels komplettera våra befintliga värdekedjor och dels utveckla 
nya som bidrar till diversifiering och resiliens. Cirkulär ekonomi mellan olika industrier och branscher 
blir en viktig katalysator för att skapa ett mer hållbart samhälle där biprodukter och restflöden kan 
tas till hand och skapa nya affärer, något vi inom ramen för projektet kommer att jobba med. 
 
Investeringar i befintliga bolag och nya etableringar blir en förutsättning för att klara regionens 
expansion drivet av den gröna omställningen. Det handlar dels om investeringar och etableringar 
som kompletterar de stora industrietableringarna inom de naturbaserade värdekedjorna men även 
större och mindre investeringar som bidrar till diversifiering i enlighet med Norrbottens smart 
specialiseringsstrategi. 
 
I vårt pågående strukturfondsfinansierade regionalfondsprojekt, Demo North, ser vi tydligt den 
internationella potential till diversifierande investeringar som finns inom exempelvis test- och demo 
samt energiteknik och inte minst i skärningspunkterna till de naturbaserade områdena. Exempel på 
detta är förädlingen av grön energi och vatten (naturbaserade resurser) till ammoniak som i sin tur 
kan användas som energibärare i transport och lagringslösningar av energi (energiteknik) och grönt 
bränsle (nya förädlade produkter med global exportpotential). 
 
En expansion med upp till 100 000 nya innevånare och kanske upp till 40 000 arbetstillfällen kommer 
också att kräva ökade samhällsinvesteringar, i bostäder, kommersiella fastigheter, infrastruktur mm. 
Här kan projektet bidra genom att tillsammans med offentliga aktörer (tillika projektägarens 
uppdragsgivare) undersöka och implementera, för regionen, nya affärsmodeller som möjliggör för 
näringslivet och kapitalmarknaden att vara med och lösa dessa samhällsproblem/utmaningar. 
 
Regionens och företagens införsäljningsmaterial till internationella investerare, tillika kallat 
investeringsprospekt, kommer också att innebära att färdiga markområden behöver presenteras för 
de olika ändamålen. Här blir en samverkan med kommunerna av stor vikt där vi tillsammans med 
kommunrepresentanterna identifierar, analyserar och presenterar potentiella markområdena för 
etablering till internationella investerare. Genom att vara proaktiva i detta arbete kan vi vässa norra 
Sveriges konkurrenskraft ytterligare och där vi genom strategiska och systematiska analyser kan 
säkerställa att dessa områden attraherar hållbara etableringar som ligger i linje med strategin Smart 
specialisering och Agenda 2030, där vi bidrar till diversifiering av branscher och ett attraktivt 
samhälle att leva och bo i. 
 
Vilka av de globala målen i Agenda 2030 förväntas projektet bidra till regionen på lång sikt? 
 
Agenda 2030 hjälper oss att i detta strategiska och proaktiva investeringsfrämjande arbete 
säkerställa att rätt satsningar görs i vår region. Förutom att vårt arbete och projektets verksamhet 
ska bidra till ökad jämställdhet (mål 5), minskad ojämlikhet (mål 10) och en ökad mångfald, strävar vi 
även efter att projektet ska bidra till; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8); Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur (mål 9); Hållbara städer och samhällen (mål 11) och inte 
minst Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).  
 
Se fullständig hållbarhetsanalys där respektive arbetspakets påverkan på de globala målen beskrivs 
samt dess eventuella målkonflikt och hur det ska hanteras.  
Bilaga: ”Hållbarhetsanalys_Hållbara investeringar - För konkurrenskraft, diversifiering och grön 
omställning”. 
 
Arbetspaket 1: Projektets insatser kommer att bidra till att våra SMF i Norrbotten ges möjlighet att 
växa genom kapitalanskaffning vilket förutom det fysiska kapitalet också bidrar till ökad kompetens. 



Om dessa företag ges möjlighet att växa kommer de också i en större utsträckning att bidra till att 
mer klimatsmarta produkter når en global marknad och därigenom bidra till att minska de globala 
klimatavtrycken (Mål 9, Delmål 9B och Delmål 9.3) så väl som att bidra till att skapa en hållbar 
ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället (Mål 8, Delmål 8.1, Delmål 8.2 och Delmål 8.4). 
 
Arbetspaket 2: Projektets insatser kommer också att bidra till att attrahera internationella hållbara 
etableringar som bidrar till och tar vara på de positiva effekterna av den gröna industriomställningen 
som just nu sker i regionen såväl som att attrahera etableringar kopplat till cirkulär ekonomi mellan 
olika industrier och branscher. Vilket blir en viktig katalysator för att skapa ett mer hållbart samhälle 
där biprodukter och restflöden kan tas om hand och skapa nya affärer (Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och nationell 
utvecklingsplanering, 
Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och Delmål 12.5 
Minska mängden avfall markant och Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” Delmål 13.1 Stärk 
motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer). 
 
Arbetspaket 3: Som ett led i att öka Norrbottens mottagar- och leveranskapacitet, och därigenom bli 
mer attraktiv för internationella investeringar, bidrar vi också till ett diversifierat samhälle som är 
attraktiv att leva och bo i. (Mål 11 Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Delmål 11.3 Inkluderande 
och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och nationell utvecklingsplanering.) 
 
Arbetspaket 4: När vi marknadsför Norrbottens möjligheter för investeringar möjliggörs det till att 
våra SMF kan växa och i vissa fall också klara av att överleva i en omvärld som ständigt förändras 
(Mål 8 ” Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt, 
Delmål 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering och Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion).  
 
Utan upparbetade investerarnätverk och marknadsföring kommer investerare inte blir varse om de 
unika möjligheter som finns vår region kopplade till både den gröna industriomställningen och andra 
kringeffekter av det positiva som just nu sker. Marknadsföring möjliggör investeringar i 
samhällsinfrastruktur som främjar en hållbar industrialisering och som bidrar till att vi minskar den 
globala negativa påverkan på miljön (Mål 9, Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och 
inkluderande infrastrukturer, Delmål 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering och 
Delmål 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri. Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och nationell 
utvecklingsplanering, 
Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och Delmål 12.5 
Minska mängden avfall markant och Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” Delmål 13.1 Stärk 
motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÅLGRUPP 
 
Projektets målgrupp 
 
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag från Norrbotten som via projektets 
aktiviteter får möjlighet till kapitalanskaffning och ökad kompetens för en hållbar tillväxt.  
 
Projektets sekundära målgrupp är: 
- internationella investerare 
- utländska företag som kan etablera sig i vår region och bidra i den gröna omställningen (stärka 
befintliga värdekedjor mm) 
-  företagsfrämjande aktörer 
- aktörer/organisationer inom de värdekedjor och ekosystem/kluster som behöver kompletteras med 
fler affärspartnerns för att stärka konkurrenskraften.  
 
Beskriv projektets målgrupp och deras behov  
Vi har tagit utgångspunkt i vunna erfarenheter och lärdomar från pågående projekt och ett antal 
olika analyser och rapporter, exempelvis ”Små och medelstora företags möjligheter vid stora 
industrisatsningar i Norra Sverige”, Ramböll på uppdrag av Tillväxtverket (april 2022) samt Business 
Swedens rapport om investeringshinder (maj 2022) när vi har kartlagt behovet av projektets insatser. 
Genomförandet av projektidén är starkt kopplad till näringslivet och dess olika aktörer, både 
företagen direkt och olika supporterande aktörer. 
 
I enlighet med den rapport som Tillväxtverket låtit Ramböll ta fram, ”Små och medelstora företags 
möjligheter vid stora industrisatsningar i Norra Sverige”, framgår det att några av de adresserade 
utmaningarna som företagen står inför i sin tillväxtresa är kapitalförsörjning och att matchas ihop 
med de större bolagen i vår region som just nu investerar kopplat till den gröna 
industriomställningen.  
Vi vet också att över 90% av alla företag i Norrbotten är mikro- och småföretag, där medelstora 
företag är underrepresenterade, och där de allra flesta av Norrbottens SMF saknar erfarenhet av 
export.  
 
Givet den gröna industriomställning som sker i regionen just nu behöver vårt näringsliv och samhälle 
öka kapaciteten och utveckla sin konkurrenskraft långsiktigt. Detta inom länets samtliga kommuner 
för att på så vis minska ojämlikheten inom regionen.  En ökad konkurrenskraft innebär även en ökad 
attraktionskraft för människor att vilja leva och bo här, där vi genom diversifiering i näringslivet 
skapar en starkare jämställdhet och mångfald. Ett mer diversifierat näringsliv innebär även en 
bredare arbetsmarknad som attraherar arbetskraft till våra växande SMF. 
 
Projektet kan bidra till SMF:s konkurrenskraft genom ökad närvaro på globala marknader eller genom 
internationella partnerskap som tillför kapital, kunskap och nätverk till regionens små- och 
medelstora företag där internationalisering blir ett naturligt steg i expansionen. 
 
Vad har ni för tidigare erfarenheter av att genomföra insatser mot målgruppen och vad har ni för 
upparbetade kontakter med dem? 
 
Invest in Norrbotten har tidigare drivit tre EU-projekt där insatserna i projektet har vänt sig till små 
och medelstora företag i Norrbotten. Genom att skapa mötesplatser för SMF och aktiviteter som 
syftat till att stötta företagen på deras tillväxtresa har vi byggt upp ett nätverk direkt med företagen 
men också en stark samverkan med andra företagsfrämjande organisationer där vi tillsammans 
skapat arbetssätt och verktyg till SMF i Norrbotten.  
Invest in Norrbotten kommer att fortsätta, och utveckla, dessa nätverk och relationer med SMF i 



Norrbotten för att på bästa sätt kunna anpassa rätt stödinsatser som bidrar till att företagen kan 
växa.   
 
Hur har ni arbetat för att inkludera målgruppen i genomförandet av projektet? 
Genom utvärderingar och samtal med SMF såväl som affärskonsulter som deltagit i våra tidigare 
projekt, våra tidigare erfarenheter av stödinsatser till SMF samt genom att läsa tillgängliga rapporter 
och analyser vad gäller Norrbottens företags utmaningar har vi sett vilka behov våra norrbottniska 
företag har och därmed på vilket sätt vi kan hjälpa dem att växa. Aktiviteterna som finns beskrivet i 
denna projektansökan är därmed väl förankrade och skräddarsydda utifrån de utmaningar och behov 
som vi har identifierat.  
 
Vilken huvudsaklig bransch ska projektets aktiviteter bidra till? 
Projektets aktiviteter ska vända sig till SMF i Norrbotten som vill växa och som vill öka sin 
konkurrenskraft genom internationella partnerskap och en ökad internationalisering. Företagen kan 
verka inom alla branscher men särskilt fokus ska ligga på de områdena som tas upp i smart 
specialisering och i synnerhet besöksnäringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVITETER 
 
Arbetspaket 1: SMF-Investeringar  
 
Beskrivning av arbetspaketet och hur de bidrar till att nå projektmålet 
För att skapa förutsättningar till att attrahera kapital till SMF krävs det att ett erbjudande är utformat 
och väl paketerat i ett säljmaterial till en potentiell investerare. SMF behöver även ha sett över övrig 
finansiering, värdering av sitt bolag, eventuella planärenden och tillstånd, för att bara nämna några 
exempel, för att på så vis bli mer konkurrenskraftig. Aktiviteterna under arbetspaket 1 kommer att 
hjälpa företagen med att ta fram attraktiva erbjudanden som möjliggör för kapitalanskaffning och att 
bistå med stöttning längst hela kapitalanskaffningsprocessen. Företagens behov avgör om 
medverkan sker i samtliga aktiviteter under arbetspaket 1 eller i enstaka av dessa.  
 
På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen? 
Genom arbetspaketets insatser kommer våra innovativa, konkurrenskraftiga SMF i Norrbotten att 
ges möjlighet att växa genom kapitalanskaffning vilket bidrar till, förutom fysiskt kapital, också till det 
smarta kapitalet. Om dessa företag ges möjlighet att växa kommer de också i en större utsträckning 
att bidra till att mer klimatsmarta produkter når en global marknad och därigenom bidra till att 
minska de globala klimatavtrycken (Mål 9, Delmål 9B och Delmål 9.3) så väl som att bidra till att 
skapa en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället (Mål 8, Delmål 8.1, Delmål 8.2 och 
Delmål 8.4). 
 
Startdatum: 1/1 2023 
Slutdatum: 31/12 2025 
Kostnad för aktiviteterna inom arbetspaket 1: 4 705 000 kr  
 
Aktiviteter under arbetspaket 1:  
Identifiering av SMF som vill växa genom internationella partnerskap 
Aktiviteten avser att kartlägga och identifiera företag i Norrbotten som lämpar sig för projektets 
insatser med extra fokus på företag som bidrar till diversifiering och ökad jämställdhet i länet. 
Besöksnäringen ska prioriteras i urvalsprocessen av SMF så väl som de områden som prioriteras i 
Smart Specialiseringsstrategin.   
Aktiviteten kommer innebära analys och kartläggning via tillgängliga data och statistik, via nätverk 
och uppsökande arbete. Ett urval av SMF kommer därefter att väljas ut för att genomgå en 
investeringsprocess enligt aktiviteterna beskrivna nedan inom detta arbetspaket.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 250 000 kr 
 
Behovsanalys av SMF 
De företag som väljs in att genomgå investeringsprocessen kommer att starta processen genom en 
behovsanalys där företagets nuläge identifieras samt en genomlysning av redan befintligt 
presentationsmaterial och annan beskrivning av företagets affärsidé görs. Behovsanalysen ska också 
identifiera vilket kapitalbehov som företaget behöver för att kunna växa och till vad kapitalet ska 
användas till. Under detta steg i processen ska också den kompetens som företaget har behov av 
identifieras för att säkerställa att företaget får den hjälp och stöd som krävs.   
 
Kostnad för denna aktivitet: 270 000 kr 
 
Förarbete inför investerarprocess med SMF 
I detta steg i processen ska upphandlad affärsutvecklare tillsammans med företaget analysera vilken 
investerarprofil som är företagets målgrupp, dvs vad för typ av investerare som företaget söker efter. 



Investerarprofilen och vilket värdeerbjudande som ska paketeras i ett kommande säljmaterial 
analyseras utifrån att hitta en matchning mellan företagets erbjudande med vad för typ av utmaning 
som kan lösas för en investerare genom att investera i bolaget. När en matchning uppstår har ett 
värdeerbjudande identifierats som är attraktivt för den investeringsprofil som man vill attrahera.  
Under förarbetet görs också en grov uppskattning av företagets värde för att kunna avgöra vilken 
summa kapital som är rimlig att attrahera för en viss andel av företaget. 
 
Kostnad för denna aktivitet: 400 000 kr 
 
Framtagande av säljmaterial 
De behov av material som har identifierats under behovsanalysen tas fram i detta steg. Det kan 
exempelvis handla om framtagande av investeringsprospekt eller annat pitchmaterial som 
presenteras i ett möte med en potentiell investerare. Denna aktivitet innebär att vi behöver 
upphandla affärsutvecklare och kommunikationsbyråer för att säkerställa rätt kompetens. 
 
Kostnad för denna aktivitet: 2 085 000 kr 
 
Säljprocess med SMF och potentiella investerare  
En kartläggning av potentiella investerare på utvalda marknader görs och en kontakt initieras med 
dessa. Förberedelser inför säljmöten genomförs där företaget får verktyg för att genomföra sin 
säljpresentation samt möjlighet att rådgöra med affärsutvecklaren inför mötena. Invest in 
Norrbotten medverkar vid säljmötena och finns behjälplig i att svara på frågor som inte är 
företagsspecifika. I säljprocessen ingår det att följa upp varje möte och säkerställa att eventuella 
frågor från investerarna besvaras.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 1 500 000 kr 
 
Stöttning vid affärsavslut  
De företag som når detta steg i processen får guidning i hur en förhandlingssituation kan se ut samt 
hur företaget som bäst kan förbereda sig i de kommande diskussionerna. Företaget får också stöd i 
vilka typer av avtal som bör finnas på plats.    
 
Kostnad för denna aktivitet: 200 000 kr 
 
 
Arbetspaket 2: Etableringar 
 
Beskrivning av arbetspaketet och hur de bidrar till att nå projektmålet 
För att vi ska kunna attrahera minst 2 nya etableringar till Norrbotten som bidrar till ökad tillväxt, 
ökad jämställdhet och mångfald i Norrbotten behöver vi arbeta med ett proaktivt 
investeringsfrämjande arbete. Det innebär att vi måste ta fram erbjudanden som paketeras i 
investeringsprospekt (Säljmaterial) som vi sedan kan sälja in till potentiella investera efter att dessa 
har identifierats och kartlagts. De etableringar som projektet kommer att fokusera på är sådana 
etableringar som främjar befintliga ekosystem och värdekedjor och därmed våra befintliga SMF på 
lokal nivå. 

På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen? 
Arbetspaketets insatser har fokus på Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar 
konsumtion och produktion och Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.  



Arbetspaketets insatser för Etableringar har som mål att attrahera internationella hållbara 
etableringar som bidrar till och tar vara på de positiva effekterna av den gröna industriomställningen 
som just nu sker i regionen. För att säkerställa att de redan adresserade etableringarna sker behöver 
samhällsinvesteringar så som bland annat inom infrastruktur och bostäder ske, men också säkerställa 
att de investeringar och etableringar inom våra nuvarande värdekedjor stärks och kompletteras med 
den kompetens och de insatsvaror som vi saknar. Detta för att vi på ett hållbart sätt ska kunna 
producera och förädla hållbara och innovativa produkter i vår region som bidrar till att minska de 
globala klimatavtrycken samtidigt som vi bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt i vår region  

(Mål 8 ” Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt, 
Delmål 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering och Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, Mål 9, 
Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer, Delmål 9.2 Främja 
inkluderande och hållbar industrialisering och Delmål 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i 
inhemsk industri).  

Arbetspaketet kommer också att fokusera på att attrahera etableringar kopplat till cirkulär ekonomi 
mellan olika industrier och branscher vilket blir en viktig katalysator för att skapa ett mer hållbart 
samhälle där biprodukter och restflöden kan tas om hand och skapa nya affärer (Mål 11 Hållbara 
städer och samhällen, Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och 
nationell utvecklingsplanering, 

Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och Delmål 12.5 
Minska mängden avfall markant och Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” Delmål 13.1 Stärk 
motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer). 

Startdatum: 1/1 2023 
Slutdatum: 31/12 2025 
Kostnad för samtliga aktiviteter inom arbetspaket 2: 3 500 000 kr  
 
Aktiviteter under arbetspaket 2:  
 
Identifiering och kartläggning av potentiella etableringar 
Denna aktivitet avser att identifiera potentiella nya etableringar, ekosystem och kluster med 
utgångspunkt i att skapa bättre förutsättningar i den gröna omställningen, ökad internationell 
konkurrenskraft och/eller att bidra till ett mer diversifierat näringsliv som skapar attraktion för 
människor att vilja leva och bo i. För att kunna göra denna identifiering behöver först en kartläggning 
av vilka delar som behöver stärkas i den gröna omställningen och dess befintliga värdekedjor göras 
för att därefter kunna identifiera företag som kan etablera sig i vår region.  
Denna aktivitet kräver också har ständigt uppdateras sig om vilka trender och behov som uppstår i 
världen för att på så vis kunna förstå på vilket sätt Norrbotten kan vara attraktiv för sådana 
investeringar och etableringar.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 500 000 kr 
 
Framtagande av säljpitch och säljmaterial för kommande etableringar  
De områden som identifieras som viktiga områden för den gröna omställningen och SMF som verkar i 
Norrbotten och/eller som bidrar till ett mer diversifierat näringsliv ska paketeras i attraktiva 
säljmaterial som därefter kan presenteras för internationella företag som kan tänkas vara 
intresserade av att investera/etablera sig i Norrbotten. 
Denna aktivitet innebär att vi behöver upphandla affärsutvecklare och kommunikationsbyråer för att 
säkerställa rätt kompetens.  



 
Kostnad för denna aktivitet: 1 500 000 kr 
 
Uppsökande investeringsfrämjande arbete 
En säljprocess för varje identifierat etableringsområde genomförs där identifiering kartläggning och 
kontaktskapande sker. Denna aktivitet innebär ett brett urval av företag som vi försöker få till möten 
med för att ges möjlighet att pitcha Norrbottens unika möjligheter för att investera i. I de fall där det 
fysiska mötet inte är nödvändigt ska dessa möten ske digitalt för att inte skapa en för stor negativ 
påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 1 500 000 kr 
 
 
Arbetspaket 3: Ökad konkurrenskraft 
 
Beskrivning av arbetspaketet och hur de bidrar till att nå projektmålet 
Aktiviteten handlar om att stärka kommunernas mottagar- och leveransorganisationer genom att 
skapa en starkare samordning, öka kompetensen kopplat till investeringsfrämjande arbete så väl som 
att säkerställa bättre och snabbare leveranser på offertförfrågningar genom väl utvecklade siter. 
Detta kommer att bidra till att vi är internationellt konkurrenskraftiga och att vi kan attrahera 
investeringar och etableringar till Norrbotten som främjar ett hållbart och diversifierat näringsliv i 
Norrbotten.   
 
På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen? 
Insatserna kopplat till detta arbetspaket kommer indirekt att påverkas positiv till samtliga 
ovanstående mål, men framför allt till mål 11 Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Delmål 11.3 
Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och nationell utvecklingsplanering. 
 
Startdatum: 1/1 2023 
Slutdatum: 31/12 2025 
Kostnad: 1 000 000 kr  
 
Aktiviteter under arbetspaket 3: 
 
Siteutveckling med fokus på siter kopplade till följdetableringar/underleverantörer till de stora 
industrisatsningarna 
För att säkerställa att de stora industrisatsningarna som planeras ske i länet blir av behöver vi bistå 
underleverantörerna med att göra en så säker och effektiv etablering som möjligt, då dessa är av stor 
betydelse för företagen som planerar att etablera sig i länet. Det innebär bland annat att bistå dem 
med att identifiera siter som uppfyller de kriterier som de har på siten. Detta arbete kommer ske i 
nära samverkan med kommunerna. Identifiering av siter kommer inte endast vara kopplade till 
underleverantörerna utan även andra intressenter, om än underleverantörernas förfrågningar 
förväntas öka i antal.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 200 000 kr 
 
Koordinering av inkommande offertförfrågningar 
Med det ökade inflödet av offertförfrågningar som kommer in till Norrbottens kommuner behöver vi 
prioritera rätt och säkerställa att den eventuella etableringen som en förfrågan kan leda till innebär 
en hållbar etablering för regionen som helhet. Antalet arbetstillfällen, energieffektivitet/minskade 
koldioxidutsläpp och att dess verksamhet ligger i linje med den hållbara profil som vår region har 



antagit är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Företagens potential till cirkulär ekonomi är också en 
viktig aspekt där ett helhetstänk och en kraftsamling med hela länets kommuner är viktigt för att 
kunna skapa en symbios av befintlig industri.  
Aktiviteten innebär att vi tar ett systematiskt samlat grepp där vi samlar inledningsvis tar fram en 
arbetsmetod för hur koordineringen ska gå till och vilket ansvar som ska ligga på projektet och på 
kommunerna. Därefter kommer koordinering av inkommande förfrågningar att pågå löpande genom 
hela projektperioden.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 100 000 kr 
 
Kapacitetshöjande aktiviteter på lokal nivå 
Aktiviteten avser att öka kapaciteten hos våra kommuner i Norrbotten genom att arrangera 
gemensamma och individuella aktiviteter som ökar vår mottagar- och leveransnivå. Detta innefattar 
en årligen arrangerad studieresa till utvald internationell marknad samt processtöd i 
investeringsfrämjande arbete på lokal nivå.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 300 000 kr 
 
Erfarenhetsutbyte Norr- och Västerbotten  
Norrbotten och Västerbotten står tillsammans för Sveriges i särklass största investeringar kopplat till 
den gröna industriomställningen. Samverkan och erfarenhetsutbyte blir a och o för att kunna ta del 
av den redan nu uppbyggda kompetensen som finns inom de båda länen.  
Aktiviteten innebär att se över möjligheten att genomföra gemensamma aktiviteter exempelvis 
arrangera nätverksträffar mellan Norrbottens kommuner och kommunerna i Västerbotten samt 
gemensamma kunskapshöjande seminarier och dialoger kopplat till investeringsfrämjande arbete.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 50 000 kr 
 
Skapa bättre förutsättningar för investeringar i Norrbottens mindre kommuner 
Aktiviteten innebär ytterligare insatser för de mindre kommunerna i Norrbotten för att stärka 
leveranskapaciteten för internationella investeringar och säkerställa att fler kommuner i länet kan 
dra nytta av den gröna industriomställningen som just nu sker. Insatserna kan exempelvis vara 
erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande seminarier, nätverk och även gemensamma säljinsatser för de 
kommuner som har liknande möjligheter och utmaningar.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 350 000 kr 
 
 
Arbetspaket 4: Investerarnätverk 
 
Beskrivning av arbetspaketet och hur de bidrar till att nå projektmålet 
Arbetspaketets insatser är en grundförutsättning för projektmålet ska uppfyllas, då det bidrar till att 
delmål 1 och 2 uppfylls.  
 
På vilket sätt kommer era arbetspaket att påverka de globala målen? 
När vi marknadsför Norrbottens möjligheter för investeringar bidrar det till att våra SMF kan växa 
och i vissa fall också klara av att överleva i en omvärld som ständigt förändras (Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt, Delmål 8.2 Främja 
ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering och Delmål 8.4 
Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion).  
 



Utan upparbetade investerarnätverk och marknadsföring kommer investerare inte blir varse om de 
unika möjligheter som finns vår region kopplade till både den gröna industriomställningen och andra 
kringeffekter av det positiva som just nu sker. Marknadsföring möjliggör investeringar i 
samhällsinfrastruktur som främjar en hållbar industrialisering och som bidrar till att vi minskar den 
globala negativa påverkan på miljön (Mål 9, Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och 
inkluderande infrastrukturer, Delmål 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering och 
Delmål 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri. Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.A Främja regional och nationell 
utvecklingsplanering, 
Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och Delmål 12.5 
Minska mängden avfall markant och Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” Delmål 13.1 Stärk 
motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer). 
 
Startdatum: 1/1 2023 
Slutdatum: 31/12 2025 
Kostnad: 1 850 000 kr 
 
Aktiviteter under arbetspaket 4: 
 
Implementering av CRM-system för att koordinera Norrbottens internationella investerarnätverk 
Selektering av vilka branscher som investerarnätverket ska byggas upp inom samt om det är någon 
specifik marknad som vi vill attrahera investerare på. Urval av CRM-system  
 
Kostnad för denna aktivitet: 200 000 kr 
 
Kontaktskapande med potentiella investerare att koppla till nätverket  
Aktiviteten handlar om att tillsammans med projektets styrgrupp och Advisory Board initialt i 
projektet prioritera vilka branscher som ska kartläggas för att hitta nya investerare inom. Dessa 
branscher som ska prioriteras är branscher som bidrar till ett hållbart och diversifierat näringsliv i 
Norrbotten. När kartläggningen är klar ska kontakt med dessa initieras för att skapa nya nätverk och 
relationer som kommer Norrbotten till gagn i den gröna omställningen.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 350 000 kr 
 
Öka kännedomen om Norrbotten som nav för den gröna industriomställningen samt områdena 
inom Smart specialisering 
Aktiviteten avser att sprida kännedom om de investeringsmöjligheter som finns i Norrbotten både 
vad gäller SMF och etableringar i befintliga ekosystem och värdekedjor. Detta kan exempelvis ske 
genom medverkan på internationella mässor och säljmöten samt gällande marknadsföring i 
relevanta kanaler.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 100 000 kr 
 
Arrangera Demo North Summit 2024  
Som ett led i att synliggöra norra Sveriges uniciteteter för hållbara investeringar samt att sprida 
kännedom om vår ledande position i den gröna omställningen, blir en fortsättning av Demo North 
Summit av stor vikt. Redan första gången denna internationella konferens arrangerades år 2020 
lockade den över 200 personer från sammanlagt 15 olika nationaliteter att delta. I och med den 
succé som Demo North Summit inneburit är vår avsikt att fortsätta bidra till att sätta norra Sverige på 
kartan som en ledande nation i den gröna omställningen. Det bidrar till att attrahera fler 
investeringar till våra små och medelstora företag vilket i sin tur gör det möjligt för dem att växa, där 



det förutom via anskaffning av fysiskt kapital även innebär tillförsel av värdefull kompetens, nya 
marknadskanaler så väl som en ökad mångfald och diversifiering i våra små och medelstora företag. 
 
Aktiviteten avser att planera och genomföra Demo North Summit samt uppföljning efter 
konferensens avslut både vad gäller utvärderingen av den och att följa upp nya kontakter och nätverk 
som kan leda till investeringar i Norrbotten.  
 
Kostnad för denna aktivitet: 800 000 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRVÄNTAT RESULTAT 
 
Förväntade resultat på kort sikt 

• SMF får ökad kunskap och förmåga att attrahera internationellt kapital  
• Ekosystem och kluster i norra Sverige får en ökad kunskap och ökat nätverk som stärker dess 

konkurrenskraft ur ett globalt perspektiv. 
• Kommunerna får bättre förståelse och ökade förutsättningar att skapa en starkare  

konkurrenskraft för internationella investeringar och etableringar  
•  Fler markområden har identifierats för potentiella etableringar där planärenden har 

påbörjats för att skapa konkurrenskraft 
• Norrbottens internationella nätverk av potentiella investerare har utvecklats 
• Genom Demo North Summit har kännedomen om Norrbottens attraktionskraft för 

investeringar ökat  
 
Förväntade resultat på medellång sikt: 

• Fler företag ser internationella partnerskap som ett sätt att växa 
• Små företag har vuxit genom internationella partnerskap  
• Företagens export har ökat 
• Fler hållbara affärer genomförs i Norrbotten mellan befintliga aktörer och nya internationella 

aktörer där cirkulär ekonomi är en viktig del 
• Kommunerna leveransförmåga har stärkts lokalt vilket bidragit till att regionenens totala 

erbjudande har stärkts.  
 
Förväntade resultat på lång sikt: 

• Regionens internationaliseringsgrad har ökat och skapat en starkare konkurrenskraft ur ett 
globalt perspektiv 

• Norrbottens näringsliv har blivit mer diversifierat 
• Norrbotten har genom ett mer diversifierat näringsliv blivit en mer attraktiv plats att leva och 

bo på 
• Norrbottens gröna industriomställning har bidragit till minskade koldioxidutsläpp ur ett 

globalt perspektiv.  
• Projektet har på lång sikt bidragit till de globala målen 5, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANISATION 
 
Beskriv hur projektets organisation är bygd för att kunna genomföra projektet. 
Projektorganisationen kommer att bestå av en projektgrupp, styrgrupp, advisory board samt övriga 
projektintressenter och samverkansaktörer. Dessa beskrivs mer i detalj nedan.  
 
I samtliga grupperingar kommer projektledare att medverka där projektledarens ansvar är att alla 
projektets intressenter får möjlighet till att påverka projektets inriktning och resultat.  
 
Projektgrupp:  
Projektledare samt ytterligare två personer som jobbar med projektets aktiviteter och säkerställer att 
aktiviteterna som genomförs ligger i linje med projektansökan och att de leder till att projektmålen 
uppfylls.  
 
Styrgrupp:  
Styrgruppen kommer att bestå av medfinansierade kommuner och organisationer så som 
kommunerna i Norrbotten, Sparbanken Nord, Region Norrbotten och Tillväxtverket. Styrgruppens 
ansvar och bidrag består i att säkerställa att projektplanen och projektets budget följs i enlighet med 
underliggande projektansökan och dess beslut. Styrgruppen kommer att träffas ca två gånger per år. 
Mellan mötena kommer en tät dialog med dessa att ske för uppföljning och samverkan.  
 
Advisory Board: 
Syftet med advisory board är för att säkerställa att projektgruppen får rätt kompetens inom de olika 
branschområdena som vi ämnar jobba med.  
Advisory Boarden kommer, förutom att bidra med kompetens, också att bidra till att vi når 
målgruppen för projektet via ett ökat nätverk och kontaktspridning.  
Det kan exempelvis vara ett SMF och som redan varit i kontakt med någon i projektets Advisory 
Board och som kan bli tipsad om projektens insatser som ett nästa steg för att kunna växa.  
 
De aktörer som kommer att bjudas in till denna Advisory Board är bankerna, affärsänglar, 
investmentfonder och branschorganisationer inom några valda prioriterade områden. Eftersom 
besöksnäringen kommer att vara prioriterad för projektets insatser kommer Swedish Lapland Visitors 
Board att medverka i Advisory Board.  
Advisory Boarden kommer att träffas 2-4 gånger per år.  
 
Vilka andra liknande projekt eller verksamheter känner ni till? 
 
Vi känner inte till att det är någon annan organisation/annat projekt som har samma nisch som det vi 
avser att göra inom ramen för detta projekt. Däremot finns andra organisationer/projekt som har en 
djupare branschkunskap inom dess respektive område om vi kan dra nytta av. Genom samverkan 
med dessa kan vi säkerställa kompetens som blir viktigt för att skapa attraktiva erbjudanden till 
internationella investerare. Exempel på projekt/organisationer som vi avser samverka med är 
projektet TreePower, projektet RIT, Swedish Proving Ground Association (SPGA) samt LTU 
(Creaternity och CH2ESS), Handelskammaren, ABI, IUC, Almi, Swedish Lapland Visitors Board och 
Business Sweden.  
 
Kommer ni i ert projekts genomförande att samverka eller samarbeta med andra aktörer än de 
som ingår i er projektorganisation? 
Ja 
 



Om ja, beskriv vad för slags samarbete eller samverkan som kommer genomföras och med vilka 
aktörer, samt hur det kommer att bidra till projektets genomförande 
 
I projektägarens befintliga nätverk finns små och stora företag i Norrbotten så väl som 
nationella/internationella, branschorganisationer, regionala och kommunala bolag, klusteraktörer, 
handelskammare, Business Sweden, andra regionala investeringsfrämjande aktörer mfl. Många av 
dessa kommer att involveras direkt eller indirekt, i genomförande av projektets aktiviteter. 
 
För att säkerställa att relevanta spetskompetenser kopplas in kommer projektägaren att föra dialog 
med klusteraktörer, branschorganisationer, företag och forskningsaktörer. 
Samarbeten mellan projektets intressenter kan vara antingen via samarbeten mellan projekt som 
drivs av projektintressenten och Invest in Norrbotten, alternativt mellan projektintressentens 
organisation och Invest in Norrbotten. De aktörer som vi hittills fört dialog med vad gäller samverkan 
är företrädare för projektet TreePower, projektet RIT, Swedish Proving Ground Association (SPGA) 
samt LTU (Creaternity och CH2ESS). Dessa aktörer skulle, oavsett samarbetsform, 
bidra med branschkunskap, teknisk expertis, branschspecifika nätverk etc.  
De organisationer/företag som vi utöver ovanstående aktörer avser att samverka med inom ramen 
för projektet är Handelskammaren, ABI, IUC, Almi, Swedish Lapland Visitors Board och Business 
Sweden.  
Samverkan med dessa kommer att bidra till att vi hittar fler SMF som kan delta i projektets aktiviteter 
och således bidra till att fler företag i Norrbotten kan växa.  
 
 
Hur ska ni internt i projektorganisationen arbeta för en inkluderande kultur för likvärdiga 
möjligheter att påverka projektets inriktning och resultat? 
 
En inkluderande kultur är för Invest in Norrbotten grundläggande och där varje individ ges möjlighet 
till att utvecklas och att utveckla andra. Genom ett öppet klimat kommer samtliga inom 
projektorganisationen att få möjlighet till att påverka projektets genomförande och resultat. Detta 
innefattar de som arbetar inom projektgruppen, i styrgrupp och advisory board så väl som i övriga 
samverkansgrupperingar tillsammans med projektets intressenter.  
 
Vi kommer sträva efter att ha en jämn könsfördelning inom projektorganisationen så väl som i alla 
projektets aktiviteter.  
 
Beskriv vilken kompetens i hållbarhet som finns i organisationen, eller som avses rekryteras till 
organisationen? 
 
För Invest in Norrbotten är hållbarhet grundläggande och ska enligt ägardirektivet vara integrerat i 
alla projekt och aktiviteter som drivs under bolaget Invest in Norrbotten. I den verksamhetsplan som 
uppdaterats för verksamhetsåret 2022 och framåt har styrelsen fattat beslut om att bolaget ska 
arbeta proaktivt för att attrahera hållbara investeringar till Norrbotten. För att en investering ska 
räknas som hållbar ska samtliga av de tre komponenterna (ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet) vara inkluderade.  
 
Invest in Norrbotten har tidigare drivit tre strukturfondsprojekt där vi getts möjlighet att hela tiden 
utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi ämnar nyttja den kompetens och de erfarenheter som redan finns 
inom bolaget idag men också säkerställa att vi hela tiden vässar vårt arbetssätt och ökar vår 
kompetens i hållbarhet.  
För att göra det kommer projektet att nyttja kompetens i hållbarhet som finns inom styrgruppen, 
Advisory Boarden, via Region Norrbottens processtöd samt via projektets externa utvärderare. För 



att ytterligare säkerställa rätt kompetens kommer vi att upphandla en hållbarhetskonsult som är 
inkopplad under hela projektperioden och som vi kommer ha en tät dialog och samverkan med.  
 
Då vi kommer att jobba med konsulter i de olika aktiviteterna i projektet kommer vi också att ställa 
krav på att dessa har kompetens inom hållbarhet. I det fall detta inte finns ska dessa aktörer gå en 
hållbarhetsutbildning via projektets hållbarhetskonsult.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARBETSSÄTT 
 
 
Hur har ni i projektets planering säkerställt att ni har förmåga att rapportera och redovisa 
kostnader och aktiviteter i projektet? 
 
Invest in Norrbotten har erfarenheter av att driva EU-projekt och har i och med tidigare projekt byggt 
upp ett fungerande arbetssätt och rollfördelning för rapportering och redovisning av kostnader och 
aktiviteter i projektet. Den administrativa kapaciteten som vi byggt upp internt kommer vi att dra 
nytt av i kommande strukturfondsprojekt som drivs av Invest in Norrbotten.  
 
Hur ska ni arbeta med kommunikation? 
 
Resultatspridning och att externt kommunicera om EU-projektet och dess aktiviteter är viktigt för att 
sprida erfarenheter och lärande. Som nämnt ovan har vi tack vare tidigare erfarenheter av att driva 
EU-projekt skapat erfarenheter och rutiner för att kommunicera om projektet och dess resultat, 
något vi ämnar fortsätta med och utveckla i ett kommande projekt.   
 
Hur ska ni arbeta med inköp i projektet? 
 
Invest in Norrbotten går under lagen om offentlig upphandling och vi använder tjänsten Kommers för 
handläggning, kvalitetssäkring och annonsering av upphandlingar. För frekvent återkommande inköp 
finns ramavtal, i nuläget för Specialisttjänster/affärsutvecklare och kommunikationsbyråer. 
 
I flertalet av projektets tilltänka aktiviteter kommer specialistkompetens att upphandlas vilket 
exempelvis kan vara upphandling av en affärsutvecklare eller en kommunikationsbyrå. Exempelvis 
kan det handla om att köpa in specialistkompetens för att ta fram ett investeringsprospekt till ett 
SMF som vill hitta en internationell investerare att investera i dennes företag. För att ta fram ett 
attraktivt och professionellt investeringsprospekt behöver vi upphandla en affärsutvecklare och 
eventuellt också en kommunikationsbyrå. I en sådan process bistår affärsutvecklaren med analys och 
innehåll i investeringsprospektet medan kommunikationsbyrån står för copy och formgivning. Invest 
in Norrbotten nyttjar externa tjänster även för redovisning och bokföring, utvärdering samt i 
förekommande fall juridisk rådgivning, miljökonsulter eller andra specialisttjänster. Dessa 
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling enligt tillämpligt förfaringssätt utifrån 
kontraktsvärde. 
 
Hur har ni säkerställt projektets medfinansiering och hur ska projektets likviditet hanteras?  
Inför denna ansökan har Invest in Norrbotten fört dialog med potentiella finansiärer så som Region 
Norrbotten, Sparbanken Nord och kommunerna i Norrbotten. Vidare dialog kommer att ske under 
hösten där förhoppningen är att samla in medfinansieringsintyg från samtliga.  
 
Vad för risker har ni identifierat i projektet och vad föreslår ni för åtgärder? 
 
Riskanalys bifogas med ansökan.  
 
Beskriv utifrån era gällande riktlinjer och policies hur kommer ni ta hänsyn till dessa i ert projekt? 
Tillväxtverket ställer krav på att projektet arbetar i enlighet med projektägarens gällande riktlinjer 
och policies, som exempelvis er miljöpolicy, mötes- och resepolicy och jämställdhetsplan. 
 
Hur vi ska hantera eventuella risker framgår i riskanalysen.  
 



BUDGET 
 
Bifogas separat 
 
 
KONTAKTER 
 
Natalie Sidén 
natalie@investinnorrbotten.se 
072 566 566 60 
 
Lena Segerlund 
lena@investinnorrbotten.se 
070-358 99 33 
 
 
 



Genom internationella investeringar och etableringar bidra till ökad tillväxt, ökad jämställdhet och mångfald i Norrbotten som skapar ett attraktivt samhälle att 
leva och bo i. 

Att utveckla SMFs 
investeringserbjuda-
nden som bidrar till 

en hållbar 
omställning och 

konkurrenskraftiga 
SMF i Norrbotten.

Att genom 
etableringar bidra till 

att det skapas nya 
ekosystem och 

värdekedjor och 
därigenom stärka 
befintliga företag i 

Norrbotten.

Att bidra till en ökad 
konkurrenskraft och 

mottagar- och 
leveranskapacitet hos 

näringsliv och 
kommuner i 
Norrbotten.

Att öka och utveckla 
det strategiska 

investerarnätverket 
och öka kännedomen 
om Norrbotten som 

nav för grön 
omställning och 

etablering.

AKTIVITETER

DELMÅL

PROJEKTMÅL

ÖVERGRIPANDE 
MÅL

UTMANING & 
BEHOV

EFFEKTER PÅ 
KORT, MEDEL 
OCH LÅNG SIKT 

GLOBALA 
MÅLEN

Utmaning:�Att�säkerställa�en�hållbar�tillväxt�givet�de�stora�industrietableringarna�som�sker�i�norra�Sverige�där�SMFs�internationaliseringsgrad�och�ett�diversifierat�näringsliv�är�i�fokus.
Behov:�Stötta�SMF�i�norra�Sverige�med�att�attrahera�internationellt�kapital�och�ökad�kompetens�för�en�hållbar�tillväxt�så�väl som�att�bidra�till�att�stärka�den�gröna�omställningen�i�norra�Sverige�.��

Arbetspaket�1:SMF-investeringar
• Identifiering�av�SMF�som�vill�växa�genom�
internationella�partnerskap

• Behovsanalys�av�SMF
• Förarbete�inför�investerarprocess�med�
SMF�

• Framtagande�av�säljmaterial�
• Säljprocess�med�SMF�och�potentiella�
investerare�

• Stöttning�vid�affärsavslut

Arbetspaket�2:�Etableringar
• Identifiering�och�kartläggning�av�
potentiella�etableringar�

• Framtagande�av�säljpitch�och�
säljmaterial�för�kommande�etableringar�

• Uppsökande�investeringsfrämjande�
arbete�

Arbetspaket�3:�Ökad�konkurrenskraft
• Siteutveckling�med�fokus�på�siter�kopplade�
till�följdetableringar/underleverantörer�till�
den�gröna�industriomställningen

• Koordinering�av�inkommande�
offertförfrågningar�

• Kapacitetshöjande�aktiviteter�på�lokal�nivå
• Erfarenhetsutbyte�Norr- och�Västerbotten�
• Skapa�bättre�förutsättningar�för�
investeringar�i�Norrbottens�mindre�
kommuner�

Arbetspaket�4:�Investerarnätverk
• Implementering�av�CRM-system�för�att�
koordinera�och�samla�Norrbottens�
investerarnätverk

• Kontaktskapande�med�potentiella�
investerare�att�koppla�till�nätverket

• Öka�kännedomen�om�Norrbotten�som�
nav�för�den�gröna�industriomställningen�
samt�områdena�inom�Smart�
specialisering

• Arrangera�Demo�North�Summit�2024�

• SMF�får�ökad�kunskap�och�förmåga�att�attrahera�internationellt�kapital�
• Ekosystem�och�kluster�i�norra�Sverige�får�en�ökad�kunskap�och�ökat�nätverk�som�stärker�
dess�konkurrenskraft�ur�ett�globalt�perspektiv.

• Kommunerna�får�bättre�förståelse�och�ökade�förutsättningar�att�skapa�en�starkare��
konkurrenskraft�för�internationella�investeringar�och�etableringar�

• Fler�markområden�har�identifierats�för�potentiella�etableringar�där�planärenden�har�
påbörjats�för�att�skapa�konkurrenskraft

• Norrbottens�internationella�nätverk�av�potentiella�investerare�har�utvecklats
• Genom�Demo�North�Summit�har�kännedomen�om�Norrbottens�attraktionskraft�för�
investeringar�ökat�

• Fler�företag�ser�internationella�partnerskap�som�ett�sätt�att�växa
• Små�företag�har�vuxit�genom�internationella�partnerskap�
• Företagens�export�har�ökat
• Fler�hållbara�affärer�genomförs�i�Norrbotten�mellan�befintliga�aktörer�och�
nya�internationella�aktörer�där�cirkulär�ekonomi�är�en�viktig�del

• Kommunerna�leveransförmåga�har�stärkts�lokalt�vilket�bidragit�till�att�
regionenens�totala�erbjudande�har�stärkts.�

Effekter�på�kort�sikt Effekter�på�medellång�sikt Effekter�på�lång�sikt

• Regionens�internationaliseringsgrad�har�ökat�och�skapat�en�starkare�
konkurrenskraft�ur�ett�globalt�perspektiv

• Norrbottens�näringsliv�har�blivit�mer�diversifierat
• Norrbotten�har�genom�ett�mer�diversifierat�näringsliv�blivit�en�mer�attraktiv�
plats�att�leva�och�bo�på

• Norrbottens�gröna�industriomställning�har�bidragit�till�minskade�
koldioxidutsläpp�ur�ett�globalt�perspektiv.�

• Projektet�har�på�lång�sikt�bidragit�till�de�globala�målen�5,�8,�9,�10,�11,�12�och�
13.�

Att bidra till internationell kapitalanskaffning till minst fyra SMF samt minst två vunna etableringar som främjar ett hållbart och diversifierat 
näringsliv i Norrbotten  



Delmål Indikatorer Verifikationskällor Huvudaktiviteter



Projektnamn:

Ärende-ID: 15%

Kostnader 2023 2024 2025 2026 Totalt
Personal 1 800 000 1 800 000 1 800 000 600 000 6 000 000

Projektledare/delprojektledare (3 personer), 100% 1 800 000 1 800 000 1 800 000 600 000 6 000 000

0

0

0

0

0

Extern sakkunskap och externa tjänster 4 040 000 3 900 000 3 665 000 50 000 11 655 000

Ekonomiadmin 60 000 60 000 60 000 20 000 200 000

Upphandlingsstöd 50 000 50 000 50 000 0 150 000

Extern utvärdering 40 000 40 000 40 000 30 000 150 000

Hållbarhetskonsult 40 000 30 000 30 000 100 000

Kostnader för arbetspaket 1 1 600 000 1 600 000 1 505 000 4 705 000

Kostnader för arbetspaket 2 1 200 000 1 150 000 1 150 000 3 500 000

Kostnader för arbetspaket 3 350 000 350 000 300 000 1 000 000

Kostnader för arbetspaket 4 700 000 620 000 530 000 1 850 000

0

Resor och logi 200 000 200 000 200 000 0 600 000

Resor och logi 200 000 200 000 200 000 600 000

0

0

Investeringar, material och externa lokaler 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Schablonkostnader 1 201 500 1 201 500 1 201 500 400 500 4 005 000

Lönebikostnader 810 000 810 000 810 000 270 000 2 700 000

Indirekta kostnader 391 500 391 500 391 500 130 500 1 305 000

Investeringar i portföljbolag 0 0 0 0 0

0

Enhetskostnader 0 0 0 0 0

0

0

0

Summa kostnader 7 241 500 7 101 500 6 866 500 1 050 500 22 260 000

Intäkter 0 0 0 0 0

0

0

Summa faktiska kostnader 7 241 500 7 101 500 6 866 500 1 050 500 22 260 000

Offentliga bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ange procent för indirekta kostnader:

Hållbara Investeringar - för konkurrenskraft, diversifiering och grön omställning

Mall för budget version 1.0 150918 1 (6)



Summa bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

Varav kostnader för socialfondsaktiviteter 0

Varav kostnader för akt. utanför pgm.området 0

Summa totala kostnader 7 241 500 7 101 500 6 866 500 1 050 500 22 260 000

2(6)



Medfinansiering 2023 2024 2025 2026 Totalt
Offentlig kontantfinansiering 4 194 000 4 124 000 4 024 000 508 000 12 850 000

Region Norrbotten 3 394 000 3 324 000 3 224 000 508 000 10 450 000

Arvidsjaurs kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Arjeplogs kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Bodens kommun 100 000 100 000 100 000 300 000

Kalix kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Haparanda kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Piteå kommun 100 000 100 000 100 000 300 000

Gällivare kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Jokkmokks kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Luleå kommun 100 000 100 000 100 000 300 000

Pajala kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Älvsbyns kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Överkalix kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Övertorneå kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

Offentliga bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Total offentlig finansiering 4 194 000 4 124 000 4 024 000 508 000 12 850 000

Privat kontantfinansiering 350 000 350 000 350 000 0 1 050 000

Sparbanken Nord 350 000 350 000 350 000 1 050 000

0

0

0

0

0

0

0

Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Total privat finansiering 350 000 350 000 350 000 0 1 050 000

Summa medfinansiering 4 544 000 4 474 000 4 374 000 508 000 13 900 000

Stöd 2023 2024 2025 2026 Totalt
Europeiska regionalfonden 2 715 200 2 659 200 2 579 200 406 400 8 360 000

22 260 000Summa total finansiering 7 259 200 7 133 200 6 953 200 914 400

5(6)

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader 40,00%



Översikt 1,76 medlen 2022-2024 (uppdaterad 2022-08-16)

Beslutade insatser Proj nr Projekttid § i kommunen 2022 2023 2024 Totalt Egen personal

Nyföretagarcentrum 2022-00011 AuD § 3 2022-01-18  110 000 kr 110 000 kr 110 000 kr 330 000 kr Nej

Art ClubCard 4603 200 000 kr 0 kr 0 kr 200 000 kr Nej

Ansökan om finansiering från Abborrträsk Bygdeförening 4602 2022-03-01 AuD & 41 2022-05-24 115 000 kr 0 kr 0 kr 115 000 kr Nej

Summa 425 000 kr 110 000 kr 110 000 kr 645 000 kr

Finansiering från Tillväxtverket (1,76 medel) 1 760 000 kr 1 760 000 kr 1 760 000 kr 5 280 000 kr

Planerade insatser (ej beslutade)

Leader Lappland 2023-2029 146 732 kr 146 732 kr 293 464 kr

Hållbara Investeringar - Invest In Norrbotten 150 000 kr 150 000 kr

0 kr 296 732 kr 146 732 kr 443 464 kr

Kvar av finansieringen om samtliga beslutade och planerade insatser genomförs 4 191 536 kr

* Beslut i KSAU avseende 1,76 pengarna

Aud § 39 2018-05-23

1. Arvidsjaurs kommun ska rekvirera av regeringen anslagna pengar till

”Särskilt statsbidrag till kommuner i stödområde A”.

2. Om pengar beviljas, ska pengarna avsättas till att stärka näringslivet

under åren 2022-2024.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om fördelning av

pengarna.



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 

9 
Framtida organisation och 

finansiering av Swedish 

Lapland 

Au § Dnr 00179/2022 008 

Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk förening är den regionala 

parten för besöksnäringsutveckling i Norrbottens samt Skellefteå och 

Sorsele kommuner. Swedish Lapland har under många år bedrivit ett flertal 

stora EU-projekt med syfte att utveckla besöksnäringen. Projekt som i hög 

grad finansierat verksamheten regionalt och till viss del lokalt i Arvidsjaurs 

kommun.  

För att få långsiktighet och en stabilare grund att stå på önskar föreningen att 

kommunerna i området, tillsammans med regionerna, bildar ett aktiebolag 

och fördelar finansieringsbehovet mellan sig. I underlaget skriver man också 

att fördelningen mellan kommunerna bör baseras på en grundavgift 

motsvarande lönekostnaden för lokalt anställd personals lokala uppdrag.  

Arvidsjaurs kommun är medfinansiär i ett projekt som ägs av Swedish 

Lapland, Business Capacity Development in Swedish Lapland. Projektet 

som avslutas vid årsskiftet har från Arvidsjaurs kommun medfinansierats 

med 650 000 kronor per år. Kommunen har i gengäld lokalt fått möjlighet 

att anställa en heltidsanställd projektmedarbetare som helt finansierats av 

projektet samt att kommunen fått tillgång till särskilda insatser riktade 

specifikt mot besöksnäringen. 

I underlaget från Swedish Lapland står det uttryckligen att föreningen i och 

med bolagsbildningen inte har för avsikt att arbeta med de lokala 

platsvarumärkena eller lokala marknadsföringskanaler. Föreningen kommer 

inte heller att arbeta med det lokala resmålets egen infrastruktur eller 

tillgänglighet. Områden som det heller inte funnits utrymme att arbeta med i 

det projekt som Arvidsjaurs kommun deltar idag, vilket näringslivsenheten 

och kommunens lokala företag har upplevt som en stor brist. 

Det finns också en önskan från lokala företag inom besöksnäringen att 

gemensamt arbeta för fler kunder på den marknad som det redan finns 

tillgång till (Tyskland med omnejd). Att arbeta för att utveckla en befintlig 

marknad istället för att leta efter nya marknader är något som kan skapa 

synergier till ökad inflyttning, då det redan finns kunskap om att människor 

från dessa länder har ett intresse av att flytta till våra trakter.  

Finansieringen till bolaget beräknas bli ungefär den samma som till projektet 

idag, det vill säga c:a 650 000 kronor årligen. Arvidsjaurs kommun kan 

troligtvis i utbyte räkna med ungefär en halvtidstjänst som helt finns 

tillgänglig för kommunen specifikt, men som inte kommer att ha sin 

anställning lokalt av Arvidsjaurs kommun. Kommunen får även tillgång till 

marknadsföring, utbildning och andra insatser som anordnas inom ramen för 

Swedish Lapland riktat till de lokala företagen. 
Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anne Enoksson 

Inkomna handlingar i ärendet 

Utdragsbestyrkande



Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 

9, forts. 
Framtida organisation och 

finansiering av Swedish 

Lapland 

Au § 

Näringslivsenhetens förslag är att kommunen själv tar kontroll över frågan 

och istället stärker upp näringslivsenheten med en lokalt anställd 

heltidstjänst (ungefär samma medfinansiering som Swedish Lapland 

efterfrågar), med syfte att aktivt arbeta för att utveckla den lokala 

destinationen Arvidsjaurs kommun samt stärka kommunens attraktions- och 

konkurrenskraft. En sådan tjänst kan också delvis satsas i regionala 

sammanhang, exempelvis medfinansiering i kommande projekt. 

Näringslivsenheten ser positivt på fortsatta samarbeten med och via Swedish 

Lapland Visitors Board, likt de som har varit, men ser det svårt för 

Arvidsjaurs kommun att på riktigt dra nytta av det regionala 

utvecklingsarbetet om det inte finns en solid grund lokalt.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Arvidsjaurs kommun avstår från att medverka i bildandet av Swedish

Lapland Visitors Board Aktiebolag, och ska i konsekvens därmed ej

heller bidra med den överbryggningsfinansiering som föreslås.

____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anne Enoksson 

Inkomna handlingar i ärendet 

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Tjänsteyttrande om framtida organisering och finansiering av Swedish 

Lapland (Ks Au) 

 

Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk förening är den regionala parten för 

besöksnäringsutveckling i Norrbottens samt Skellefteå och Sorsele Kommuner. 

Swedish Lapland har under många år bedrivit ett flertal stora EU-projekt med 

syfte att utveckla besöksnäringen. Projekt som i hög grad finansierat 

verksamheten regionalt och till viss del lokalt i Arvidsjaurs kommun.  

 

För att få långsiktighet och en stabilare grund att stå på önskar föreningen att 

kommunerna i området tillsammans med regionerna bildar ett aktiebolag och 

fördelar finansieringsbehovet mellan sig. I underlaget skriver man också att 

fördelningen mellan kommunerna bör baseras på en grundavgift motsvarande 

lönekostnaden för lokalt anställd personals lokala uppdrag.  

 

Arvidsjaurs kommun är medfinansiär i ett projekt som ägs av Swedish Lapland, 

Business Capacity Development in Swedish Lapland, som avslutas vid årsskiftet. 

Projektet har från oss medfinansierats med 650 000 kronor per år och Arvidsjaurs 

kommun har i gengäld lokalt fått möjlighet att anställa en heltids 

projektmedarbetare som helt finansierats av projektet samt att vi fått tillgång till 

särskilda insatser riktade mot specifikt besöksnäringen. 

 

I underlaget från Swedish Lapland står det uttryckligen att föreningen i och med 

bolagsbildningen inte har för avsikt att arbeta med de lokala platsvarumärkena 

eller lokala marknadsföringskanaler. Föreningen kommer inte heller att arbeta 

med det lokala resmålets egen infrastruktur eller tillgänglighet. Områden som det 

heller inte funnits utrymme att arbeta med i det projekt som Arvidsjaurs kommun 

deltar idag, vilket vi och våra lokala företag har upplevt som en stor brist. 

 

Det finns också en önskan från lokala företag inom besöksnäringen att gemensamt 

arbeta för fler kunder på den marknad som vi redan har tillgång till (Tyskland med 

omnejd). Att arbeta för att utveckla en befintlig marknad istället för att leta efter 

nya marknader tror vi kan skapa synergier till ökad inflyttning, då vi redan nu vet 

att människor från dessa länder har ett intresse av att flytta till våra trakter.  
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Finansieringen till bolaget beräknas bli ungefär den samma som den vi betalar till 

projektet idag, det vill säga c:a 650 000 kronor årligen. Vi kan troligtvis i utbyte 

räkna med ungefär en halvtidstjänst som helt finns tillgänglig för oss specifikt 

men som inte kommer att ha sin anställning lokalt av Arvidsjaurs kommun. Vi får 

även tillgång till marknadsföring, utbildning och andra insatser som anordnas 

inom ramen för Swedish Lapland riktat till våra företag. 

 

Från näringslivsenheten är vi oroliga att med det här förslaget som Swedish 

Lapland presenterat för oss muntligt innan sommaren, och nu med skriftliga 

underlag, så förlorar vi helt det lokala utvecklingsarbetet inom besöksnäringen. 

De frågor och områden som de lokala företagen uttryckligen saknat, inte minst 

sedan turistbyrån avvecklades.  

 

Vårt förslag är att vi själva tar kontroll över den här frågan och istället stärker upp 

näringslivsenheten med en lokalt anställd heltidstjänst (ungefär samma 

medfinansiering som Swedish Lapland efterfrågar), med syfte att jobba för att 

utveckla den lokala destinationen Arvidsjaurs kommun samt stärka vår 

attraktions- och konkurrenskraft. En sådan tjänst kan också delvis satsas i 

regionala sammanhang, exempelvis medfinansiering i kommande projekt. Vi ser 

positivt på fortsatta samarbeten med och via Swedish Lapland Visitors Board, likt 

de som har varit, men det är svårt för oss att på riktigt dra nytta av det regionala 

utvecklingsarbetet om vi inte har en solid grund lokalt. Vi blir en svag partner som 

inte riktigt vet åt vilket håll vi ska springa eller vilka krav vi ska ställa.  

 

 

 

 

Anne Enoksson 

Näringslivsstrateg 



Datum 

Letter of Intent –  
bildande av Swedish Lapland Visitors Board Aktiebolag 
och bryggfinansiering av tiden fram till det 

(Ett Letter of Intent beskriver ett antal grova linjer som parterna avser att följa i sina fortsatta 
förhandlingar. Syftet är att klargöra att alla parter har samma avsikter med förhandlingen och att 
man senare avser att ingå avtal med varandra) 

Mellan XX kommun/-er och XX Region/-er finns en gemensam vilja att ställa resurser till 
förfogande i ett framtida bolag i syfte att fortsätta utveckla besöksnäringen i de geografiska 
områden som kommunerna är, att arbeta med gemensam turismutveckling och att gemensamt 
marknadsföra det geografiska området som kommungränserna utgör. 

BAKGRUND 
I Norr- och Västerbotten är kopplingen mellan råvarubaserad industri och den ekonomiska 
utvecklingen tydlig. Varuexportvärdet per invånare är betydligt högre än snittvärdet i landet. 
Industrierna, inte minst gruvverksamheten, utgör starka tillväxtområden i goda tider och ger 
höga förädlingsvärden, inkomster och investeringar men bidrar också till en överhettning på 
lokal nivå, driver upp löner och priser. Hela området har en utmaning i 
kompetensförsörjningen och med tillkommande nyetableringar ökar svårigheten att 
kompetensförsörja länen.  

På tjänsteproduktionssidan är bilden en annan. Jämfört med Sverige-snittet levererar Norr- 
och Västerbotten lägre utfall. Det kan man tolka som att vi har en stor potential – ett 
utvecklingsutrymme att arbeta med. 

BRP 2019 % BD AC Sverige 
Varuproduktion 39 32 23 
Tjänsteproduktion 29 34 46 
Offentlig förvaltning 21 24 19 
Ej branschfördelat 11 10 12 

Besöksnäringen är alltså viktig av regionalekonomiska skäl men också för att: 
• det är en mer jämställd bransch än traditionell industri och bidrar till en diversifierad

arbetsmarknad i området
• näringen har en god potential att skapa nya/andra typer av arbetstillfällen i området
• näringen bidrar till en attraktiv livsmiljö i området och platsens attraktion har relevans

för både besökare och potentiella inflyttare.
• näringen bidrar både till nya investeringar och mer skatteintäkter i området

Besöksnäringen omfattar både fritidsresor och arbets- och affärsrelaterade besök i länet. 2013 
hade Norrbotten i absoluta tal de femte högsta logiintäkterna i landet och Västerbotten låg på 
12:e plats. Relaterat till antalet invånare ligger Norrbotten över rikssnittet och Västerbotten en 
bit under.  

plan69
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En växande näring växer i kommunerna men man ska komma ihåg att den inre marknaden är 
liten, dvs besökarna från det egna länet räcker inte. Vi har självklart en chans att öka 
relevansen för svenskar men vi åtnjuter också en stor attraktion internationellt – detta är en 
exportnäring! All satsning på besöksnäring kräver en kraftsamling, det här är inte en näring 
som i ett internationellt perspektiv står stilla och konkurrensen om besökarna runt om i 
världen är hård. Att varje kommun för sig skulle ta en internationell, eller ens nationell, 
position skulle vara ett slöseri med resurser och ge en suboptimering – vilket t ex 
manifesterades redan 2011 i ett gemensamt uttalande från såväl Länsstyrelsen i Norrbotten 
som dåvarande Landstinget i Norrbotten (idag Regionen). När vi arbetar tillsammans kan vi 
skapa/och har vi skapat en enorm utväxling – det ser vi inte minst på erfarenheterna runt all 
internationell media som kontaktar oss, intresset när vi skapar gemensamma pressresor med 
nedslag på flera platser eller på uppmärksamheten kring våra digitala kanaler. 
 
En gemensam, framtida satsning betyder att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för 
besöksnäringsföretagen att nå sin utvecklingspotential. Bolaget ska stå för både lokal och 
regional förankring genom det gemensamma ägandet och genom hur vi väljer att organisera 
oss verksamhetsmässigt. I Norrbotten finns en vana att samorganisera sig i gemensamma 
bolag, så har vi gjort runt filmproduktioner, musik, energifrågor osv. Ett offentligt ägande 
möjliggör och garanterar att alla företag i alla kommunerna ska kunna ta del av stöd och 
insatser för att de i gengäld ska kunna bidra till hela områdets utveckling. Företagen skapar 
resultat i form av en utvecklad tjänsteexport, nya, gröna jobb, integration och 
internationalisering. Det är den modell som vi prövat i flera strukturfondsprojekt och som 
bevisligen varit en del av det som skapat de fina resultat vi ser. När alla är med skapas en 
enorm utvecklingskraft. 
 
MÅLSÄTTNING 
Målsättningen för bolaget ska vara att: 

• Attrahera fler besökare till de kommuner som är delägare i bolaget 
• Öka omsättningen inom besöksnäringen i detta område 

 
Bolaget ska vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande 
målsättningarna och grunden för arbetet ska vara de regionala besöksnäringsstrategierna samt 
kommunernas egna tillväxt- och utvecklingsprogram och utföras på ett sådant sätt att 
områdets utbud och konkurrenskraften som destination stärks. 
 
Bolaget ska säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och 
utvecklas genom att arbeta med: 

• Destinationsutveckling, dvs skapa en destination som är långsiktig, hållbar och 
exportmogen och som svarar på resenärens krav och efterfrågan samtidigt som 
destinationen är/blir en attraktiv plats för företagen att verka och växa på 

• Affärs- och produktutveckling, dvs arbeta för att förbättra innovations- och 
konkurrenskraften hos besöksnäringsföretagen för att nå ut på marknaden genom att 
skapa skräddarsydd kompetensutveckling och öka samverkan mellan företagen 

• Marknadsföring, kommunikation och distribution i syfte att attrahera fler besökare till 
destinationen genom att marknadsföra området, och de olika positionerna lokalt, 
utifrån besökarnas drivkrafter och ta en position inom natur- och kulturturism och den 
gröna omställningen. 



 

 
Kommunerna finansierar en lokal resurs för affärsutveckling av besöksnäring samt 
medfinansierar, tillsammans med regionerna, gemensamma spetskompetenser och 
verksamhetsstöd. Detta ger en komplett organisation med förmågan att positionera vårt 
arktiska resmål och attrahera fler besökare, att stärka företagens konkurrenskraft och dess 
möjligheter till nya affärer samt att driva regionala, nationella och internationella partnerskap 
för att stärka näringens förutsättningar för en hållbar tillväxt. 
 
STYRNING 
Ägarna bör – i tillägg till en stiftelseurkund i samband med bolagsbildningen – även teckna ett 
internt aktieägaravtal för att klargöra de inbördes relationerna och förhållande kring 
ägarstyrning och förvaltning. Ett ägarråd bestående av en företrädare från varje ägare bör 
samlas årligen, vid sidan av själva bolagsstämman, för att anta bolagets verksamhetsplan samt 
följa upp bolagets verksamhet och åtaganden. Företrädaren bör vara 
kommunstyrelsens/regionstyrelsens ordförande. 
 
FINANSIERING 

1) Bryggfinansiering 
För att få rådrum att arbeta vidare med bolagsbildning och finansieringsfrågor behöver vi 
samla kommunerna och regionerna till en överbryggningsfinansiering, företrädesvis i 
projektform. En sådan lösning bör verka under maximalt två år, eller kortare om vi har en 
slutgiltig överenskommelse på plats tidigare.  
 
Utifrån de signaler vi fått under samrådsprocessen är förslaget att vi under denna fas drar ner 
budgeten och då inte utför eller levererar alla de tjänster som bolaget senare/med en större 
finansiering borde leverera och som i varje tid är relevant. Den samlade finansieringen  
hålls då på en något lägre nivå och kan till del användas som medfinansiering om utvecklings-
/projektfinansieringsmedel finns att söka. En ev. projektansökan bör i det läget också syfta till 
att utveckla strukturerna för arbetet framåt. 
 
I allt väsentligt bör övergångslösningen, vilken antingen läggs i ett nytt aktiebolag där allt inte 
är färdigförhandlat, eller i Swedish Lapland Ek för, byggas organisatoriskt vad avser 
anställning av personal så att det är Swedish Lapland som är arbetsgivare även för lokalt 
anställd personal. De bärande tankarna, vid full finansiering, handlar om att det ska finnas en 
100% anställd på varje ort och att en halvtid avdelas för lokalt arbete medan den andra 
halvtiden avdelas för samhandling i den regionala kontext som tillfaller alla. Exakt hur 
lokaliseringen slutligen sker – ex vis om den samordnas i större eller mindre enheter – får det 
fortsatta bolagsbildningsarbetet visa, men den lokala tillgången till 
besöksnäringsutvecklingskraft ska vara en grund. 
 

2) Grundfinansiering 
För fördelning av bolagets fortsatta finansiering finns några olika förslag. För att kunna arbeta 
optimalt och verkligen ge näringen och området möjligheter att utvecklas bedöms att 
budgeten bör uppgå ca 30 miljoner kronor (2022) att användas till löner för personal samt 
utvecklingsmedel i form av marknadsföring, kostnader för utbildningsverksamhet, osv.  
 
Finansieringen bör delas så att kommunerna står för ca 2/3 och regionerna ca 1/3. 
Fördelningen kommunerna emellan bör följa principen att man betalar för den halvtid som 



 

tilldelas lokalt samt en proportionerlig andel av resterande personalkostnader och 
utvecklingsmedel, baserat på befolkningsmängd. Regionerna fördelar sin andel med bas i 
invånarantalet i det geografiska området. Regionernas finansiering kan vara såväl grund- 
(skattefinansierad) som projekt- (EU-projekt, 1:1 medel osv) finansiering. 
 

 
 

3) Alternativ grundfinansiering 
Under processen har flera kommuner aviserat att de för närvarande har svårt att avsätta 
belopp som tillsammans skulle uppgå till ca 20 miljoner. Ett alternativt förslag är att vi börjar 
med en lägre kommunal kostnadsmassa, förslagsvis totalt 23 miljoner. Om regionerna 
fortsättningsvis tillsammans kan bära 10 miljoner innebär det att kommunerna måste dela på 
13 miljoner. Om region Västerbotten väljer att inte står fö sin proportionella andel måste även 
denna del finansieras av kommunerna i Västerbotten. 
 
Konsekvenserna av en lägre finansiering blir att bolaget då inte kan avsätta lika stora resurser 
till lokalspecifikt arbete, vilket bland annat leder till att den lokala kontaktytan med företagen 
och kommunen minskar. Samt att tillgängliga resurser kommer att prioriteras för 
företagsnära arbete framför turism- och destinationsutvecklande bidrag och insatser. Även de 
gemensamma resurserna för spetskompetenser och insatsmedel reduceras. Det innebär att 
såväl resmålets som företagens synlighet blir mindre, vilket i sin tur leder till att potentialen 
att attrahera fler besökare, att stärka företagens konkurrenskraft och dess möjligheter till nya 
affärer och en hållbar tillväxt krymper. 



 

 

 
 

4) Projektfinansiering 
Samtliga ägare bör vara överens om att framtida projekt kan vara valbara och alltså omfatta 
såväl olika affärs- eller produktutvecklingsområden som olika geografiska områden. 
Finansiering för projekt kan därmed differera mellan länen och det är ett absolut krav att 
regionala finansiärer står för sin respektive andel och att konsekvensen av utebliven 
finansiering är att kommunerna antingen får ta sin andel av den regionala medfinansieringen 
eller stå utanför projekten. 
 
 
Finansieringens storlek bör uppräknas årligen och omförhandlas mellan parterna med fyra (4) 
års mellanrum. En övergångs- eller bryggfinansiering bör följa den tredje av ovanstående 
modeller i struktur och kompletteras med projektfinansiering i den mån sådan är möjlig. 
 



Vi har nu jobbat i 18 månader med ägarprocessen för Swedish Lapland i syfte att 
säkra långsiktig finansiering och bli överens om fortlevnaden för en besöksnärings- 
och turismfrämjande organisation. Låt mig sammanfatta arbetet i några punkter: 
 
1. Vi har genomfört telefonintervjuer med kommunalråd, kommunchefer, 

näringslivschefer (minst en från varje kommun), företrädare för destinations-
/medlemsorganisationer samt företrädare för regionerna, ca 40 st. 
Sammanfattning: Här framkom kritik om att man ansåg att SLVB varit osynliga 
bland lokala beslutsfattare, att man inte riktigt förstod nyttan med själva föreningen 
utöver projekten, att man hade synpunkter på den ”high-end-profil” och den 
internationella inriktningen som projekten DCB och BCD bedrivits kring, men också 
att man var villiga att öka insatserna bara man fick veta vad man får för pengarna 
samt att flera reflekterade kring om man själva – som medlemmar i föreningen – 
gjort sin egen del eller inte och att det måste finnas plats för att arbeta på en basnivå 
med unga företag. Det fanns önskemål om delaktighet i strategifrågorna och flera 
påtalade att man saknade långsiktigheten i arbetet vid sidan av projekten. 

 
2. Benchmarking med Region Skåne (Tourism in Skåne) och Visit Dalarna 

Sammanfattning 
• Region Skåne bedriver turismutvecklande arbete i området – dvs man arbetar med att 

stärka bilden av Skåne. Man har satt en färdplan för offentliga delen av Skåne – men 
det är inte någon besöksnäringsstrategi. TiS omsätter 44-45 miljoner årligen varav 
uppdragsersättning från regionen och kommunerna är ca 70% och resten är projekt. 
Man tappar ca 7 miljoner när kommunerna inte längre kommer att delta i 
finansieringen. 

• Visit Dalarna ägs av Dalarnas 15 kommuner via ett gemensamt holdingbolag. Man 
slog ihop olika organisationer, turistbyråer, lokala turistutvecklingsbolag samt 
verksamhet vid Regionen för att samla kompetensen i syfte att ”säkerställa att 
besöksnäringen fick de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, öka 
turismen i Dalarna och vara samordnande för att uppnå de övergripande 
målsättningarna”. ViD har en proffesionell styrelse med företrädare för kommunerna, 
näringen och en adjungerad representant från regionen. Kommunerna 
grundfinansierar med 32 miljoner med fördelning som beror på storleken på 
kommunen samt storleken på den turismekonomiska omsättningen i varje kommun. 
Regionen lämnar ca 800 tkr och projektfinansiering utöver detta uppgår till 15-16 
miljoner årligen. 

 
3. Runda-bords-samtal med deltagare från kommuner, näringslivsbolag, 

medlemsorganisationer och regionerna 
Sammanfattning: Det behövs en tydligare plan för att kommunikation mellan alla parter ska 
fungera. Hittills har fokus legat på projekten och där har insynen varit bra, men saknats i 
annat arbete som SLVB gör. Frågan om hur/vilket inflytande som ska finnas besvarades med 
att ägarskap ger inflytande men medför ansvar för finansiering men också med att 
strategiarbete i sig kan skapa inkludering. Enskilda företag förväntas betala för aktiviteter 
där man ser en egen vinning men organisationen ska vara till för helheten och se till 
helhetens behov. Att skriva tydliga kontrakt skulle underlätta och göra att lokala aktörer inte 
kan friskriva sig från ansvar samt klargöra förväntningarna på varann. Däremot kanske 
projekt kan få vara valbara. I frågan om finansiering var alla överens om att det måste 



finnas en basfinansiering, att den behöver vara till största delen per-capita-knuten och att för 
stor projektfinansieringsandel inte är hållbart, men att finansieringen måste komma av 
bärkraft och att företagen måste betala en del själva. Finansieringen måste kopplas tydligt 
till vad man får för pengarna. Att besöksnäringen och attraktivitetsarbete hör ihop var de 
flesta överens om samt att det inte är rimligt att branschen ska finansiera detta.  

 
4. Presentation av ett första förslag till organisering och finansiering för styrelsen för 

Norrbottens Kommuner.  
Sammanfattning av reflektioner: bra med delad finansiering, funderingar på vad som är 
lokalt arbete och vad som blir SLVBs arbete och utmaningarna kring att ha egna resurser för 
detta. Gemensam slutsats att detta kommer att kräva ett arbete med förankring, dialog och 
inte minst kunskapsöverföring (t ex vad besöksnäringsutveckling egentligen handlar om, hur 
man marknadsför sig mot en internationell målgrupp och varför och vad besöksnäringen 
lämnar efter sig till andra näringar) 

 
5. Styrelsemöte 2021-11-30 

Styrelsen beslutade att förorda en lokal-regional organisation med centrala expertfunktioner 
och lokal närvaro i alla kommuner samt att styrelsen underströk att samverkan och 
samhandling ligger i SLVBs intresse och anses inte utgöra en konkurrenssituation då det är 
viktigt med så mycket lokala resurser och kompetenser som möjligt 

 
6. Dialog med region Norrbotten 

Sammanfattning: Besöksnäringen är en utpekad prioritering för region Norrbotten och bör 
kunna prioriteras för finansiering om än i blandad form (grundbidrag och projektbidrag). 

 
7. Kommundialoger med samtliga kommuner 

Sammantaget är vår reflektion att besöksnäringen i de olika kommunerna står på olika nivå 
och att SLVB måste kunna möta dem där de är. Den framtida kommunikationen är viktig. 
Absoluta merparten av kommunerna har visat intresse för den lokal-regionala 
organiseringen men någon har menat att detta borde vara ett regionalt uppdrag. Vi har haft 
en gemensam bild att det inte finns några andra finansiärer som står på kö och att 
grundfinansiering – till skillnad från projektfinansiering – är nödvändigt för att skapa en 
hållbar, mindre svängig, utveckling.  
 
Det man visat oro för är i de fall man som kommun finansierar både SLVB och en lokal 
medlemsorganisation – om man kommer att få pengarna att räcka och vad den ena och den 
andra parten kommer att leverera.  
 
Flera av de kommuner vi talat med har gjort tydligt att man inte kommer att kunna fatta 
beslut i några långsiktiga finansieringsfrågor förrän efter valet. Samtliga är överens om att 
besöksnäringen är viktig. Från någon av de större kommunerna gjorde man klart att man 
skulle ha problem att finansiera någonting som skulle komma andra kommuner till godo och 
att kravet därför är att vi hittar en finansieringsmodell som är tydlig lokal samt att regionala 
delar därefter möjligen kan finansieras per capita. 

 
8. Intressentdialog med olika finansieringsförslag med företrädare för alla typer av 

intressenter, medlemsorganisationer, kommuner, näringslivschefer. 
I huvudsak en presentation av de olika framtida finansieringsalternativ som står till 
buds: Antingen att vi inte lyckas skapa finansiering och att vi då får arbeta med en 
begränsad budget (kanske främst från regionen), eller helt återvisa det regionala 



uppdraget till regionerna, eller att nuvarande medlemmar i SLVB ek.för axlar hela 
finansieringsansvaret genom att medlemsavgifterna höjs (37 gånger) eller att 
kommunerna tar finansieringsansvaret tillsammans med regionerna. 

 
 

Den huvudsakliga kritik som framförts är lite olika beroende på var i 
främjarsystemet man befinner sig: 
Lokala företagarföreningar: ”Förslaget på regiongemensam organisering tar inte 
hänsyn till lokala företagarföreningars möjligheter till egen finansiering.” 
Kommuner och kommunala näringslivsbolag: ”Förslaget 
på regiongemensam organisering tar inte hänsyn till kommuner och kommunala 
näringslivsbolags medarbetares nuvarande roll där besöksnärings- och 
turismfrämjandet redan är organisatoriskt integrerat.” 

 
- Medlemsorganisationerna finansieras idag bland annat genom att ta in 

medlemsavgifter från lokala företag, och det finns ingenting som hindrar att man med 
dessa medel fortsätter företräda sina medlemmar.  

- Lokalt anställd personal har varit projektmedarbetare och finansiering av detta har 
främst kommit från kommunerna och de medel som strukturfonderna gått in med. 
Arbetsmodellen har inte fungerat optimalt vilket bl a Sweco pekar på. (Detta har 
dessutom fått till följd att det många idag har svårt att se skillnad på 
medlemsorganisationen och projekten och SLVB – vilket också är olyckligt). 

- Något ansvar för finansiering av medlemsorganisationernas arbete från SLVBs sida 
har aldrig funnits. När projektfinansieringen till personal och aktiviteter tar slut måste 
varje lokal organisation själv ta ansvar för att finansiera den personal man har behov 
av.  

- Offentliga medel måste komma alla företag inom området tillgodo och kan inte riktas 
bara mot de företag som väljer att vara medlemmar i en lokal organisation. 

- Förslaget innebär att SLVB själva anställer personal vilket betyder att det kommer att 
finnas lokalt förankrad personal överallt. 

 



Organisering och finansiering av besöksnäringsfrämjande 
arbete (Swedish Lapland Visitors board) 
Ärendenummer:     

Förslag till beslut 
Xx Kommun beslutar att underteckna bifogat Letter of Intent kring bildande av 
Swedish Lapland Visitors Board Aktiebolag med syftet att bolaget ska attrahera fler 
besökare till de kommuner som är delägare i bolaget samt öka besöksnäringens 
omsättning i området. 

Xx Kommun bifaller överbryggsfinansieringen i enlighet med förslaget i det Letter 
of Intent som medföljer ärendet för en tid om maximalt tre år. Kommunernas 
finansiering hålls då på en något lägre nivå och kan till del användas som 
medfinansiering om utvecklings-/projektfinansieringsmedel finns att söka. En ev 
projektansökan bör i det läget också syfta till att utveckla strukturerna för arbetet 
framåt. 

Sammanfattning av ärendet 
Swedish Lapland Visitors Board Ek.för är den regionala parten för 
besöksnäringsutveckling i norrbottens samt Skellefteå och Sorsele Kommuner. 
Föreningen har haft målsättningen att dubblera besöksnäringens omsättning (mät 
med måttet Turist Ekonomisk Omsättning, TEM) på tio år med startåret 2010. Målet 
uppnåddes inte riktigt innan Coronapandemin slog till och besöksnäringen tappade 
stor del av sin marknad, men beräkningarna visar att man lyckades höja 
omsättningsvärdet från 4,1 miljarder 2010 till 7,6 miljarder 2019. 

Region Norrbotten har gett ett grundbidrag till verksamheten och föreningens 
medlemmar har tillsammans samlat ca 0,5 miljoner kr/år. Resten av föreningens 
arbete har under denna period varit projektfinansierat. Styrelsen för Swedish 
Lapland Visitors Board har under 18 månader drivit ett förankringsarbete i  syfte att 
skapa en långsiktig lösning för uppdraget och föreslår nu att kommunerna i området 
tillsammans med regionerna bildar ett aktiebolag samt fördelar 
finansieringsbehovet mellan sig. Arbetet kommer att fortsätta med 
slutförhandlingar kring inflytande, aktieposter, ägardirektiv samt ett inbördes 
aktieägaravtal förutsatt att kommunerna tydliggör sitt intresse i frågan genom att 
underteckna det ”Letter of Intent” som bifogas. 

De stora strukturfondsprojekten tar slut 31 dec 2022 och för att få rådrum att arbeta 
vidare med bolagsbildningen och finansieringen behöver kommunerna och 
regionerna samlas till en överbryggningsfinansiering under en tid om 2, maximalt 3 
år. Förslaget är att samlas kring en kommunal del av finansieringen om 20 miljoner 
kronor långsiktigt men att finansieringen under överbryggningstiden begränsas till 
13 miljoner kronor. Fördelningen mellan kommunerna bör baseras på en 
grundavgift motsvarande lönekostnaden för lokalt anställd personals lokala uppdrag 



samt en större gemensam pott pengar för det gemensamma arbetet fördelat per 
capita. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Letter of Intent  
Beskrivning av ägarprocessen i sammandrag 

Nn i xx kommun 



ARBETS-
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2022 2025
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De senaste 20 åren har turismen i världen växt med 110 % . I det arktiska res-
målet Swedish Lapland har vi från 2010 arbetat tillsammans mot målet om 
fördubblad omsättning till 2020. Fram till år 2019 hade vi nått det fantastiska 
resultatet på 85% ökning av besöksnäringens omsättning. UNWTO – United 
Nation World 
Travel Organisation hade beskrivit en tillfortsatt tillväxtprognos om cirka 3 % 
per år fram till år 2030, men den positiva utvecklingen fick ett abrupt avbrott 
ödesåret 2020. Coronaviruset spred sig över världen och hindrade världens 
befolkning att mötas och resa till andra länder. 

Pandemin har även slagit hårt mot besöksnäringen i resmålet Swedish La-
pland. Ett glest befolkat och avlägset beläget resmål där den inre marknaden 
inte räcker till för att kompensera vid den yttre marknaden - de internatio-
nella besökarnas frånfälle.  Det blev mycket tydligt hur exportberoende och 
sårbart vårt resmål är i globala kriser.

Under första året av pandemin uteblev även i stor utsträckning nationella 
besökare vilket vände under 2021 då antalet svenska gästnätter slog alla 
rekord under sommarmånaderna.  Efter att studerat och jämfört mobil data 
för sommarmånaderna före och efter pandemin, ser vi att det i första hand 
var besökare från norra Sverige som låg bakom de positiva siffrorna. Besökare 
från storstadsregionerna reste som längst till mitten av vårt avlånga land. De 
svenska resenärerna kompenserar heller inte för de uteblivna internationella 
besökarnas konsumtion av service och tjänster, då de har andra konsumtions-
mönster.

Något som är mycket tydligt är att det som gällde igår, gäller inte idag, och 
kommer inte att gälla framöver. Samtidigt kommer digitalisering och teknisk 
utveckling att öka trycket på både specialisering och personligt bemötande 
där en utmaning för verksamheten blir att möta omvärldens ökande efter-
frågan där våra företag ökar sin digitala tillgänglighet och svarar upp på 
tydligare krav på hållbarhet hos besökare både från när och fjärran. Kompe-
tensförsörjning och kunskapsutveckling är också det en utmaning idag och 
framledes.

Andra länder och regioner satsar på att utveckla sin besöksnäring och turism. 
För att inte hamna efter bistår Swedish Lapland Visitors Board såväl med 
strategiska som operativa planer samt affärskritiska insatser i riktining mot 
en fortsatt utveckling av besöksnäringen och turismen i resmålet Swedish 
Lapland. Nulägesanalysen av besöksnäringens utpekade behov och vår stän-
diga dialog med näringen samt resenärernas beteenden och resmönster visar 
vägen.

Nu fokuserar vi arbetet mot visionen i Regional besöksnäringsstrategi 2030 - 
att bli Arktis mest ansvarsfulla resmål/The responsible Arctic destination.

Besöksnäringen i det arktiska
resmålet Swedish Lapland –
hårt drabbat av pandemins effekter 
men siktar på återhämtning till 2025
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Swedish Lapland Tourism eknonomisk 
föreninge, nuvarande Swedish Lapland 
Visitors Board ekonomisk förening (SLVB) 
registrerades för 2001 efter en bred och 
årslång regiongemensam process i syfte att 
skapa en samverkansplattform för besök-
snäringens engagemang och ansvar för 
lokal och regional tillväxt och utveckling.

Med hjälp av KraftProcessen - en samord-
nad och systematisk metod och förhåll-
ningssätt för utveckling av resmål/desti-
nationer baserat på hög grad av samverkan 
mellan resmålets intressenter, såväl privata 
som offentliga aktörer formades regionens 
nuvarande organisering.  

Resmålets främjarverksamhet baserades 
således på perspektivet ”bottom-up” i 
stället för ”top-down” som karaktäriserade 
det tidigare landstingsägda Norrbottens 
turistråd som ansvarade för bland annat 
marknadsföring av länet och turismfrågor.

Vad gäller den tänkta finansieringen av den 
lokala och regionala främjarorganisatio-
nen var den ursprungliga intentionen att 
offentliga medel inledningsvis skulle bidra 
med ett startkapital för att få tid att bygga 
upp medlemsantal och medlemsintäkter. 
Därefter skulle den nya organiseringen 
finansieras av företagens medlemsav-
gifter. Med facit i hand så fungerade inte 
den tänkta affärsmodellen, då de under 
årens framgångsrika främjarfunktioner till 
största del varit finansierade av offentliga 
projektmedel.

2010 meddelade dessutom de regionala 
finansiärerna Norrbottens Läns landsting 
och Länsstyrelsen i Norrbotten genom 
Landstingsstyrelsens ordförande samt 
Landshövding att de hade för avsikt att i 
huvudsak kanalisera fortsatt finansiering 
av  medel till marknadsföring via SLVB. 
”Destinationsprojektens marknadsföring och 
aktiviteter med en lokal prägel eller ansats av-
ses inte att finansieras med regionala medel.”

Finansiärerna beskrev även att SLVB ”har 
en nödvändig och viktig roll som länsturis-

morganisation, dels som en samlande aktör 
som företräder regionens besöksnäring och 
dels med en samordnande roll för att hantera 
regionens starka och gemensamma varumär-
ke ”Swedish Lapland” både i nationella och 
internationella sammanhang”

Länsturismstrategin är styrande för SLVBs 
uppgifter och enligt finansiärernas mening 
bör man ”fokusera på och prioritera frågor 
som rör marknadsföring och frågor, inom 
turismområdet, som har betydelse för hela 
länet” 

Länsstyrelsen och landstinget anser att 
inriktningen i det fortsatta arbetet mer ska 
styras mot tematiska insatser/destinationer 
i stället för geografiska. Kommungränser är 

inte viktiga för besökare.  En följd av detta 
blir att antalet destinationsprojekt minskas.
Samverkan mellan Swedish Lapland och 
destinationsprojekten bör utvecklas ytterli-
gare för att få en ännu bättre utveckling av 
besöksnäringen.

Länsstyrelsen och landstinget anser att ett 
gemensamt förhållningssätt är centralt för 
att optimera våra gemensamma resurser 
i länet. Regionala medel ska användas till 
regionala insatser som håller ihop länets 
besöksnäring.

Under 2022 kommer styrelsen lägga fram 
ett föslag till långsiktig finansiering och 
organisering till aviserade finansiärer och 
samarbetspartners.
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Den dynamiska främjarorganisationen förhåller 
sig till en omvärld i ständig förändring



Swedish Lapland Visitors Board är regio-
nens officiella företrädare för besöksnä-
ringen som genom en näringslivsorien-
terad samverkansplattform verkar för att 
stötta näringens ambitioner att göra affärer 
av den internationella och nationella efter-
frågan på destinationens utbud av arktiska 
upplevelser. 

Styrkan i den regionala organiseringen är 
samverkan mellan lokala offentliga och 
privata aktörer, där resurserna samhand-
lar både operativt och strategiskt. Dessa 
gemensamma satsningar maximerar möj-
ligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya 
jobb och företag utifrån offentligt investe-
rade medel.

Främjarinsatser riktat mot en växande be-
söksnäringen ger värdefulla sidoeffekter för 
kommuner och andra branscher. Den ökar 
regionens synlighet nationellt och inter-
nationellt för stärkt attraktionskraft, vilket 
påverkar möjligheter till ökad inflyttning, 
minskad utflyttning, investeringsvilja och 
utveckling.

Swedish Lapland Visitors Board är på så 
sätt en aktiv aktör i det gemensamma-
hållbara utvecklingsarbetet av regionen. 
Besöksnäringen bidrar inom de prioritera-
de områden som pekats ut i Norrbottens 
Regionala utvecklingsstrategi.

Besöksnäringen är även utpekad som en 
Smart diversifierad näring i den regionala 
strategin för Smart Specialisering.  

Swedish Lapland Visitors Board är genom 
en av Region Norrbotten genomförd Social 
Nätverksanalys även en definierad klus-
terorganisation som faciliterar destinatio-
nen Swedish Laplands företagsnätverk som 
omfattar cirka 600 aktörer. TIllsammans 
med andra branschkluster i Norrbotten 
samverkar verksamheten för regional 
utveckling.

Besöksnäringen är också en drivande regio-
nal kraft kopplat till EUs prioriterade gröna 
samhällsomställning samt digitalisering.

Swedish Lapland Visitors Board förvaltar 
platsvarumärkets kännedom och attrak-
tionskraft liksom resmålets och organisa-
tionens egna kanaler. Tillsammans med 
näringen, varumärket Sverige och lokala 
platsvarumärken ökar vi lusten och efter-
frågan till hela resmålet Swedish Lapland.

Organisationen har på uppdrag av Region 
Norrbotten tagit fram Regional Besök-
snäringsstrategi - en strategisk färdplan 
mot 2030. Resmålets vision och mål utgör 
ramverket för näringen, besökaren och 
nyckelpartners i samverkan där utpekade 
insatsområden - respektera, balansera,pla-
nera, innovera och attrahera konkretiserar 
det gemensamma arbetet.

 

KÄRN VÄR D EN
SO M
VÄGL EDE R: 
 
Lead.
Attract.
Unite.

ÖVERGRIPANDE
MÅL:
”Platsens besökare 
uppfyller sin potential 
att bidra till resmålet 
Swedish Laplands 
sociala, kulturella och 
ekonomiska hållbara 
utveckling samtidigt 
som det negativa av-
trycket på miljö- och 
klimat reduceras.”

VISION
The responsible 
Arctic destination.
Arktis mest 
ansvarsfulla 
resmål.

MISSION:
”Building a better life in 
the Arctic”
Vi främjar ansvarsfullt 
resande och företagan-
de genom ökad kunskap, 
insikt och attraktion 
som leder till handling i 
praktiken.

MÄTBARA MÅL:
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1. Fler (ansvarsfulla) besökare 
bidrar till en växande lokal 
ekonomi 
2. Näringen växer hållbart och 
ökar sin professionalism
3. Attrahera, involvera och 
engagera resmålet Swedish 
Laplands nyckelpartners för ett 
mer besöksvänligt resmål.
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Organisationens kärnvärden
- leda, attrahera och kraftsamla 
vägleder organisationen att gå i 
rätt riktning, mot uppsatta mål.

!U PPDRAG :
Vi är regionens officiella företräda-
re för besöksnäringen som genom 
en näringslivsorienterad samver-
kansplattform verkar för att stötta 
näringens ambitioner att göra affärer 
av den internationella och nationella 
efterfrågan på destinationens utbud av 
arktiska upplevelser. 

!  V I S ION:
”The responsible Arctic destination” 

!  M I S S ION  !  VA D  V I  G ÖR  O C H 
FÖR  V E M  V I  G ÖR  DE T :
”Building a better life in the Arctic”
Vi främjar ansvarsfullt resande och fö-
retagande genom ökad kunskap, insikt 
och attraktion som leder till handling i 
praktiken.

!  K Ä R N VÄ R DE N:
Lead. Attract. Unite.
Leda, attrahera, kraftsamla

!  ÖV E RG R I PA N DE  M Å L :
”Platsens besökare uppfyller sin po-
tential/möjlighet att bidra till resmålet 
Swedish Laplands sociala, kulturella 
och ekonomiska hållbara utveckling 
samtidigt som det negativa avtrycket 
på miljö- och klimat reduceras.”

!  M ÄT BA RA M Å L :
1. Fler (ansvarsfulla) besökare bidrar 
till en växande lokal ekonomi 
2. Näringen växer hållbart och ökar sin 
professionalism
3. Attrahera, involvera och engagera 
resmålet Swedish Laplands nyckelpart-
ners för ett mer besöksvänligt resmål.
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MEDLEMMARNAS
SERVICEAVGIF TER

PROJEKT:
REBOOST/
REGION
NORRBOT TEN

PROJEKT:
VISIT ARCTIC EUROPE
INTERRERG

PROJEKT:
BUSINE S S
CAPACIT Y
BUILDING
/ERUF

PROJEKT:  DIGITAL
TOURING ROUTE S/
TILLVÄXTVERKET

PROJEKT:  SMART
DIGITAL BUSINE S S/
TILLVÄXTVERKET

VERKSAMHETSBIDRAG
REGION NORRBOT TEN

Fördelning finansiering av verksam-
heten 2022, per januari. Nya projekt 
kan tillkomma under året.
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Kommuner, kommunala näringslivsbolag, lokala 
medlemsorganisationer och kommersiella part-
ners inom reseindustrin samlas i föreningsform.

MEDLEMMAR
Den juridiska formen är en ekonomisk 
förening, där kommuner, kommunala 
näringslivsbolag och lokala medlemsorga-
nisationer inom resmålet Swedish Lapland 
är medlemmar tillsammans med kommer-
siella partners inom reseindustrin:
• Argentis/Arjeplog kommun 
• Arvidsjaur kommun
• Ávki AB (planeras att övergå till Gälli-

vare kommun under 2022)
• Boden Turism ekonomisk förening
• Heart of Lapland ekonomisk förening
• Destination Jokkmokk AB
• Kiruna Lappland ekonomisk förening
• Luleå Business Region
• Piteå kommun
• Visit Skellefteå AB
• Sorsele kommun
• Älvsbyns kommun
• VY AB
• Swedavia Luleå Airport  

 

STADGAR §!
Främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen. Tjänster inom samhälls- och tu-
rismplanering, näringslivsutveckling inom 
turismnäring, marknadsföring. Arbetsin-
satser och kompetens i ovanstående frågor.

FINANSIERING
Basverksamheten finansieras genom med-
lemamrnas årliga serviceavgifter, vilket år 
2021 motsvarade cirka 2,5 % av årets om-
sättning. Utöver dessa medel bidrar Region 
Norrbotten med 2 500 000 kr i verksam-
hetsbidrag, vilket motsvarar cirka 12,5%. 

Resterande del av vårt regionala uppdrag 
finansieras genom projektverksamhet där 
Region Norrbotten står för den avgörande 
delen av medfinansieringen, vilket totalt 
betyder att Region Norrbotten finansierar 
50% av Swedish Lapland Visitors Boards 
verksamhet och externa finansiärer som 
Tillväxtverket, Europeiska Regionalfonden, 
Interreg och EU’s återstartsfond React står 
för 50%.

Några av våra större projekt avslutas under 
2022 och vi för avsikt att försöka göra ytter-
ligare ansökningar om projektmedel under 
2022-2025.

I modellen ovan illustreras fördelning-
en mellan de olika utvecklingsprojekten, 
verksamhetsbidraget och föreningens 
serviceavgifter. 

ÖVERSYN GÄLLANDE FRAMTIDA 
ORGANISERING OCH FINANSIE"
RING 

Swedish Lapland Visitors Boards med-
lemmar har avgett gemensam avsiktsför-
klaring gällande process för en översyn av 
föreningens organisering och finansiering 
i syfte att säkerställa en ”En fortsatt stabil 
och effektiv formering med fokus på smart 
specialisering för att stödja näringen i dess 
tillväxtambitioner för hela regionen i en håll-
bar utveckling” .

Insatsen finansieras av medlemmar samt 
Swedish Lapland Visitors Board. Extern 
processledare leder och driver processen 
med stöd av medarbetare. Processen ba-
seras på intervjuer, runda bordssamtal där 
lokal och regional politik och tjänsteman-
naledning tillsammans med representanter 
för näringen deltar.

Styrelsen lägger fram förslag till organisa-
tion och långsiktig finansiering och remit-
teras hos tilltänkta finansiärer under första 
halvan av 2022. Arbetet drivs mot att nå 
ett mål om ny långsiktig organisering och 
finansiering från och med 1 januari 2023.



Swedish Lapland®
- internationellt resmål, samverkansplattform
och resmålsvarumärke
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Swedish Lapland är en tillgång med flera 
funktioner såväl externt som internt.

INTERNATIONELLT RESMÅL
Swedish Lapland är ett internationellt res-
mål för besökare från hela världen och en 
av blott åtta länder där resenären kan upp-
leva arktisk och subarktisk miljö. Swedish 
Lapland erbjuder ett besöksmål som är 
unikt i svenskt såväl som globalt perspektiv. 
Här finns ikoniska sensationer och inno-
vationer, tänk Icehotel och Treehotel såväl 
som Laponia och Kungsleden, tillsammans 
med genuin och äkta småskalig turism. 
Där mötet människor i mellan, eller mellan 
människa och natur, alltid är centralt. Gäs-
ter från hela världen är välkomna att dela 
vår arktiska vardag.  

PLATSVARUMÄRKE
Platsvarumärket Swedish Lapland skapa-
des för att förtydliga resmålets geografiska 
position och för att dra fördel av kännedo-
men kring begreppet Lapland, vilket inter-

61° anchorage, alaska

64° reykjavik, island

66° polcirkeln

68° abisko

swedish
lapland

SÁPM
I

KARTAN
 Swedish Lapland
 Sápmi

Regionen representerar 
den svenska delen av 
Arktis som delas med  
de andra sju länderna: 
Alaska, Norge, Finland, 
Ryssland, Grönland,  
Kanada och Island.

nationellt ger positiva associationer kring 
resmålet och dess arktiska livsstil. Samti-
digt är varumärket tvådelat. Vår nordliga 
plats är också en naturlig del av det svenska 
och allt vad ”swedishness” står för, gällande 
ett öppet, progressivt, inkluderande och 
innovativt samhälle.

Platsvarumärket Swedish Lapland, tillsam-
mans med entreprenörernas varumärken, 
varumärket Sverige och lokala platsvaru-
märken, är den gemensamma avsändaren 
och kommunikationsplattform för att skapa 
internationell kännedom och attraktion 
grundad på platsens identitet.

Swedish Lapland Visitors Board förvaltar 
och utvecklar platsvarumärkets egna kana-
ler - webb, Youtube, Facebook, Instagram.

Swedish Lapland är ett registrerat varu-
märke. + Läs mer i varumärkesstrategin som finns för 

nedladdning på www.swedishlapland.com

SAMVERKANSPLATTORM
Resmålsvarumärket är även en gemensam 
samverkansplattform för de lokala besök-
snäringsföretagen som internationella 
samarbetspartners inom reseindustrin.

Swedish Lapland utgör även en sam-
verkansplattform för lokala, regionala, 
nationella och internationella intressenter 
och samarbetspartners - det turismkluster 
som skapar förutsättningar för en hållbar 
besöksnärings- och turismutveckling.



Pandemin slog hårt mot besöksnäring-
en såväl globalt som i resmålet Swedish 
Lapland. I en avlägset belägen destination 
med hög andel internationella besökare och 
alltför litet befolkningsunderlag - vår inre 
marknad, för att kompensera bortfallet, blev 
det tydligt hur sårbara vi är i globala kriser.

Med tillkommande förändringar i det 
säkerhetspolitiska läget, försvåras och 
förvärras besöksnäringens förutsättningar 
ytterligare.

Besöksnäringen i regionen är precis som 
andra basnäringar beroende av den yttre 
marknaden - exportintäkter. Till skillnad 
från de näringar som fraktar produkter 
till andra delar av Sverige eller världen, så 
bidrar platsens besökare med regionala och 
nationella exportintäkter när de konsume-
rar upplevelser och servicetjänster inom 
resmålet Swedish Lapland.

Visit Sweden beskriver fyra faktorer som 
kommer påverka det globala resandet:
• Livsstil - välfärdsutvecking
• Globaliseringen - simultan spridning
• Klimatmedvetenhet och urbanisering
• Den digitala revolutionen

Det finns flera trender som kommer ha stor 
påverkan på utvecklingen av besöksnäring-
en och hela värdekedjan. Några av dessa är: 
• Samhällets omställning för att hantera 
globala målen i Agenda 2030
• Marknadsföringen i en digital era
• En omvärld som präglas av osäkerhet
• Bilden av Sverige, Norrbotten och resmå-
let Swedish Lapland
• Internationell konkurrens

Mer om omvärldsfaktorer, trender och 
osäkerheter :
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Efter många år av en fantastisk tillväxt som tog ett 
abrupt slut genom en global pandemi tar vi sats för 
en återhämtning med en ny tydlig inriktning.

+ Ladda ned Scenarioplanering Swedish 
Lapland på www.swedishlapland.com

+ Ladda ned Regional besöksnäringsstrategi 
2030 på www.swedishlapland.com

Tillväxten i 
besöksnäringen 
inom resmålet 
Swedish Lapland 
har varit enorm. 
Mellan åren 2010 
till 2019 ökade 
omsättningen 
med 85 % från 4,1 
miljarder kronor 
till 7,6 miljarder.

Besöknsäringens och turismens återhämtning kämpar med utmaningar och en global prognos från 
UNWTO beskriver att det är först år 2024 som vi är tillbaka på rekordåret 2019 års volymer.

Resmålet Swedish Laplands estimerade utveckling.



Färdplanen som beskrivs är länet Norrbot-
tens regionala besöksnäringsstrategi och 
syftet med den är att peka ut en färdrikt-
ning för näringens utveckling med sikte 
mot år 2030. 

Den ska ta ett tydligt, relevant och modigt 
steg in i framtiden för besöksnäringen och 
på så sätt peka ut prioriterade strategiska 
insatsområden för att nå näringens nya 
mål till 2030. 

Strategin skrivs med ansats mot 2030, 
men färdriktningar kan komma att ändras. 
Därför ska den betraktas som ett levan-
de dokument som kommer återbesökas, 
ifrågasättas, revideras och uppdateras efter 
hur besökarens beteenden och förändringar 
i omvärlden påverkar resandet till resmålet 
Swedish Lapland.

Vi verkar på en konsumentmarknad där ef-
terfrågan styrs av trender och individuella 
drivkrafter och vi måste hela tiden anpassa 
oss för att kunna erbjuda hållbara, intres-
santa, relevanta och ibland livsomvälvande 
upplevelser. 

Men ingen människa är en ö, så heller inte 
denna strategi. Den tar hänsyn till, även 
avstamp i, bland annat:
• nationella Strategi för hållbar turism och 
växande besöksnäring 2030
• Norrbottens Regional utvecklingsstrategi 
2030
• Strategi smart specialisering i Norrbotten
• Sveriges Strategi för den Arktiska regionen
• Agenda 2030
• otaliga rapporter och undersökningar
samt en scenarioanalys för resmålet 
Swedish Lapland.  

Målet med RBS2030 kan delas upp i dels 
regionövergripande externa mål. Dels inter-
na mål för organisationen Swedish Lapland 
Visitors Board.

REGIONÖVERGRIPANDE MÅL MED 
FRAMTAGANDET AV STRATEGIN:

• RBS2030 ska vara näringens egen strategi 
och på så sätt förankrad hos aktörer som 
både är med och påverkar men även leder 
besöksnäringens utveckling.

• RBS2030 ska kunna brytas ned och 
nyttjas för prioritering och kraftsamling på 
lokal kommunnivå i syfte att stötta lokala 
utvecklingsprocesser.

VERKSAMEHTSINTERNT MÅL: 

• RBS2030 ska vara tydlig och relevant för 
vår personal och styrelse.

• RBS2030 ska genom att peka ut nya 
modiga mål och prioriterade insatsområ-
den, för besöksnäringen, skapa grund för 
vår fortsatta verksamhet, finansiering och 
organisering.

• RBS 2030 ska vara ett levande dokument 
till vilken våra affärs- och verksamhetspla-
ner kopplas under strategiperioden.

Regional besöksnäringsstrategi 2030 kommer finnas för nedladdning på 
www.swedishlaplandvisitorsboard.com

VERKSAMHETSPLAN ! SWEDISHLAPLANDVISITORSBOARD ! REGIONAL BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI "#$#

Regional besöksnäringsstrategi 2030
- resmålets strategiska färdplan pekar ut nya 
modiga mål och prioriterade insatsområden
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+ Ladda ned Regional besöksnäringsstrategi 
2030 på www.swedishlapland.com



MÅL 2030 
Det är enkelt för den ansvarsfulle resenä-
ren att besöka Swedish Lapland, att göra 

medvetna val på plats och aktivt bidra 
till en hållbar lokal utveckling.

VISION 
The Responsible

Arctic Destination 
 

Arktis mest
ansvarsfulla resmål

MISSION
Tillsammans bygger vi en hållbart  växande 

besöksnäring för de  kommande 100 åren genom 
att  ta ansvar för och hitta lösningar till sociala, 

ekonomiska och  miljömässiga utmaningar.

STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN
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Mot bakgrund av scenarioanalys, enkät- undersökningar, nationell och regional  strategi, har ett antal strategiska insatsområ-
den identifierats och valts ut att arbeta vidare med som färdplan mot år 2030. Dessa insatsområden kommer att vara fortsatt 
viktiga för näringen oavsett hur dold i dunkel framtiden  än må vara. Men färdplanen är heller inte ristad  i sten utan kommer 
att återbesökas vartannat år. Scenarierna kommer att uppdateras 2025 för att ge utrymme för eventuell justering av färdrikt-
ningen. För att nå övergripande målet kommer Swedish Lapland Vistiors Board att arbeta strukturerat och fokuserat med 
fansatserna inom - planera, innovera, attrahera, balansera och respektera.

Medvetet  
bestämma var och  
när vi vill och inte  
vill ha besökare.

BALANSERA

Vidareutveckla  
fysiska grund- 

förutsättningar för nä-
ringens hållbara tillväxt.

PLANERA

Utveckla nya  
produkter utifrån  
den ansvarsfulle  

besökarens behov idag 
och i morgon.

INNOVERA

Öka platsens attraktions-
kraft genom målmedvetet 

marknadsarbete som 
genomsyrar hela turistiska 

värdekedjan.

ATTRAHERA

Verka för samsyn gällande 
besökare och utvecklingen 
av näringen med alla som 

bor och verkar  
på resmålet.

RESPEKTERA

Arbeta systematiskt 
med statistik och 
analys ihop med 
relevanta aktörer 

Verka för hållbara 
transportsätt och 
tillgång till infra-
struktur

Medverka i att 
skapa ramverk 
och strukturer för 
turism på annans 
mark

Arbeta för att be-
söksnäringen ska ta 
plats  i kommunala 
planer och strate-
gier. 

Verka för att förenk-
la företagandet inom 
besöksnäringen

Möjliggöra digital 
och branschöver-
skridande upplevel-
seinnovation och 
produktutveckling 

Stärka och utveckla 
det kluster

Tillvara ta de möjlig-
heter med cirkulära 
lösningar.

Verka för att öka nä-
ringens attraktivitet 
som arbetsgivare 

Konsekvent och 
långsiktigt arbeta 
med resmålsvaru-
märket 

Göra kostnadse!ek-
tiva, trä!säkra och  
hållbara marknads-
strategier, planer 
och aktiviteter – ge-
nom rätt målgrupp 
med rätt budskap 
vid rätt tillfälle med 
rätt partner.

Delta i samordnade 
marknadsinsatser  
för att optimera vår 
röst i den globala  
konkurrensen. 

Arbeta med, utveck-
la och marknadsföra  
aktörer i resans alla 
beståndsdelar.

Påvisa hur besök-
snäringen är ett 
verktyg för hållbar 
utveckling inom 
gles- och  
landsbygd.

Utveckla och stärka 
möjligheter för året 
runt-verksamhet 
inom näringen.

Aktivt arbeta för 
en gemensam och 
strukturerad besöks-
förvaltningsstrategi.

Tillsammans arbeta 
för att ta fram en  
hållbarhetsstrategi 
som kan tillämpas 
av hela näringen.

Förädla både värd-
skap och gästskap.

Sträva efter samar-
bete och föra dialog 
med lokalbefolk-
ning och rennäring.

Föra dialog med 
ömsesidig respekt 
för andra areala 
näringar såsom 
skogsindustri, vind-
kraft, gruvdrift, med 
mera. 
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Att verka för och arbeta som en ansvars-
tagande destination bör ses som resmå-
lets egen resa där huvudintressenterna 
- resenären, besöksnäringen och samhället 
samverkar mot en gemensam målsättning 
och vision. 
 
Därför kommer Swedish Lapland Visitors 
Board verka för att dessa längs vägen ges 
möjlighet att bidra till visionen om att bli 
Arktis mest ansvarstagande destination.

För att kraftsamla har vi utsett dessa huvu-
dintressenter till våra primära målgrupper 
och utarbetar en plan för verksamheten 
som syftar till att engagagera och aktivera 
målgrupperna i riktning mot visionen.

THE  
RESPONSIBLE 
DESTINATION

The  
Responsible  

Traveller

The  
Responsible  

CompanyThe Responsible  
Society

PLATSEN

THE RESPONSIBLE TRAVELLER Det finns en aktiv medvetenhet 
kring den påverkan som resandet har på platser, natur och kultur världen 
över, såväl positiva som negativa. Genom att reflektera över den påverkan 
man har tar man också ansvar för att välja så hållbara lösningar som möjligt, 
oavsett om det handlar om färdsätt, var man bor, hur man interagerar med 
lokalbefolkningen och vilka företag man stöttar.

THE RESPONSIBLE 
COMPANY Det ansvarsfulla 
företaget drivs av en vilja att 
utveckla sin verksamhet och 
sina produkter på ett hållbart 
sätt och erbjuda besökare ett 
gott värdskap och upplevelser 
på platsens villkor. Man gör 
det möjligt för gästen att göra 
hållbara och medvetna val på 
plats och är dessutom en god 
arbetsgivare. Med utgångs-
punkt i GSTC, Agenda 2030 
och övriga regionala strategier 
har det ansvarsfulla företaget 
definierats enligt följande:

THE RESPONSIBLE 
SOCIETY Att agera som 
ansvarsfull företagare eller 
besökare kan inte ske utan rätt 
förutsättningar. För det krävs 
möjliggörare som är med och 
tar sitt ansvar på resan mot att 
bli The Responsible Destina-
tion. Samverkan är A och O 
för att lyckas med en hållbar 
utveckling för människa och 
miljö. 

+ Läs mer om kriterier och The Responsible 
Destination på www.swedishlapland.com

Arbetet mot visionen ’The Responsible Arctic Destination’ 
bygger på gemensamt ansvar och aktiva handlingar hos 
resmålets huvudaktörer - resenären, besöksnäringen och 
det omgivande samhället

I verksamhet ingår insatser, framtagande 
av verktyg, metoder och att ta ledarskap för 
att initiera och driva utvecklingsprocesser.

The World Tourism Organization 
(UNWTO) är FN:s organ som ansvarar för 
främjandet av ansvarsfull, hållbar och all-
mänt tillgänglig turism och de har definie-
rat ett antal kriterier som ska uppfyllas för 
att vara en ansvarsfull resenär.

Också  Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) som hanterar GSTC-kriterierna 
– globala standarder för hållbart resande 
och turism – pratar om The Responsible 
Traveller och med utgångspunkt i dessa 

definitioner, har vi valt ut och anpassat fem 
kriterier som vår ansvarsfulla resenär bör 
leva efter när de är på plats på resmålet 
Swedish Lapland.

Kriterier för våra målgrupper finns sam-
manställda i dokumentet xxx

Arbetet mot visionen ’The Responsible 
Arctic Destination’ drivs av resmålets 
huvudaktörer. Kraftsamlingen bygger på 
samverkande faktorer där insikten om 
gemensamt ansvar och aktiva handlingar 
för att skapa förändring utgör drivkraf-
ten. Med gemensamma krafter drivs 
utvecklingen åt önskat håll och varje 
steg leder vidare mot den gemensamma 
visionen att bli världens mest ansvarsful-
la arktiska resmål.
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Besöksnäringen är 
en nätverksekono-
mi som omfattar 
verksamheter inom 
tolv olika branscher/
varugrupper. Dessa 
delas in i fem huvud-
kategorier:

De tjänster, service och produkter som resenären konsumerar på platsen produceras av besöksnä-
ringen. Det skapar jobb och en jämställd arbetsmarknad, fler tjänsteproducerande företag vars 
utbud även kommer lokalbefolkningen till godo, en levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer.

BESÖKSNÄRINGEN är ett samlings-
begrepp för f lera branscher som säljer 
tjänster till besökare. Kortfattat, nästan all 
konsumtion som är direkt kopplad till att 
resa. Som boende, restaurangbesök, taxire-
sor, tågbiljetter, hundspannstur eller hyra 
av f iskeguide. Dessutom finns de bran-
scher som har en mer indirekt koppling 
till samma konsumtion, såsom nattöppna 
korvmojen eller matvarubutiken. Det be-
tyder att alla aktörer som har någon del av 
en  försäljning till kunder vars konsumtion 
definieras som turismkonsumtion, kan 
sägas tillhöra besöks- näringen.

BESÖKSNÄRINGSUTVECKLING görs 
genom att stärka företagens kapacitet, 
både att jobba med säljbara produkter och 
marknadsföring av destinationen. Det 
kräver specialistkunskaper om vad gäster-
na förväntar sig (produktutveckling), hur 
vi når dem (marknadsutveckling) samt att 
företagarna driver sina företag skickligt 
(affärsutveckling).

TURISM  är besöksnäringens råvara, 
människor  på resande fot som konsume-
rar det besöksnäringen producerar. Det 
är vad järnmalmen är för gruvindustrin, 
strömmande vatten för vattenkraften. Det 
f inns också många olika sorters turism. 
Som till exempel Leisure – den vanligaste 
definitionen av turism som handlar om att 
man reser för nöjes skull. Semester, besöka 
vänner eller familj eller utöva  sin hobby. 

Besöksnäring, besöksnäringsutveckling vs 
Turism och turismutveckling

Men även affärsresandet, till exempel  det 
som kallas MICE – Meeting, Incentive 
Travel,  Conferences and Events. När 
stora kongresser kommer till resmålet 
Swedish Lapland, är det ofta resultatet 
av ett långvarigt införsäljningsarbete från 
många parter.  I samband med den indu-
striella utvecklingen, kan även en annan 
typ av turism öka, nämligen Technical Vi-
sits. Det innebär fördjupade studiebesök 
som arrangeras på kommersiella grunder. 
Besökarna får träffa forskare, ingenjörer 
eller andra som arbetar inom ett spetsom-
råde. På så vis får de förstklassig informa-
tion och en upplevelse bakom kulisserna.

TURISMUTVECKLING  handlar om vad 
området vill vara och erbjuda – även atti-
tyder och samhällsklimat i ett område. Att 
resmålet/destinationen ska gå att nå och 
vara besöksvänlig. Kräver ett strategiskt 
gemensamt arbete flera olika intressenter 
emellan för att lyckas – men en attraktiv 
destination kommer alla företag och orga-
nisationer i området till godo.

Besöksnäringens nätverksekonomi bygger på 
de tjänster som utförs i besökarens värdekedja. 
A!ärsdrivande är resenärens behov och bildar ett 
ekosystem av tjänster på plats –  BO, GÖRA, ÄTA, 
RESA, HANDLA. Fundamentet och infrastruktu-
ren i ett funktionellt resmål. 
Olika konstellationer och samverkan inom den 
turistiska värdekedjan bildar ett antal företags-
nätverk sammansatta utifrån olika drivkrafter – 
det kan vara gemensam målgrupp, turistisk plats/
resmål/destination, sammanhang som kurser, 
utbildningar, projekt och så vidare. Fördelarna 
och samarbetsformerna är många. 
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MÅLGRUPPER
Resmålet Swedish Laplands värdekedjas 
huvudaktörer - den potentiella resenä-
ren, platsens besökare, besöksnäringen och 
resmålets turismkluster omfattande besök-
snäringens intressenter och möjliggörare är 
Swedish Lapland Visitors Board huvud-
målgrupper och prioriterade samarbets-
partners. Besöksnäringen är den primära 
målgruppen.

Dessa skapar tillsammans förutsättning-
ar för resmålets utveckling och roll som 
värdeskapare.

ORGANISATION
Swedish Lapland Visitors Board har spets-
kompetenser och resurser som speglar 
uppdragets och projektens prioriteringar. 
Resurserna samnyttjas för mesta möjliga 
effekt och nytta.

Staben som levererar organisationens verk-
samhetsstöd säkerställer en effektiv fram-
drift och administration av verksamhetens 
basverksamhet som utvecklingsprojekt.

Genom verksamhetsområde; platsvaru-
märke, affärsutveckling och marknad samt 
partnerskap och samverkan levereras in-

RESMÅLET 
SWEDISH

LAPLANDS
VÄRDEKEDJA
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Resmålets
värdekedja
utgångspunkt för 
verksamhetens
organisering

&

VERKSAMHETSSTÖD PLATS-
VARUMÄRKE

AFFÄRSUTVECKLING
& MARKNAD

PARTNERSKAP
& SAMVERKAN

CEO / VDVerksamhetsområden 
och organisering 2022

STAB VERKSAMHETSOMRÅDEN

ORGANISATIONEN

satser och resultat riktade mot projekt- och 
verksamhetsmål genom matrisorganise-
ring. Det innebär att medarbetare kan göra 
insatser inom olika verksamhetsområden 
beroende på vilka arbeten som genomförs. 
Varje verksamhetsområde samt stab har en 
verksamhetsansvarig som i sin tur ingår i 
ledningsgruppen.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Med utgångspunkt i verksamhetens hu-
vudmålgrupper och prioriterade samar-
betspartners delas det operativa arbetet in 
i tre verksamhetsområden: 

%  PLATSVARUMÄRKE
Här görs kommunikationsinsatser i egna 
och andras kanaler genom bland annat PR, 
film, foto, artiklar.
Förvaltning och utveckling av egna kom-

Platsens besökare är be-
söksnäringens konsumenter 
och besöksnäringen i sin tur 
producerar de tjänster som 
platsens besökare efterfrå-
gar och har behov av - bo, 
äta, göra, handla och resa.

En besöksvänlig plats skapar tillgänglighet 
genom funktionell reseinfrastruktur, platsin-
formation,värdsskap mm och platsens be-
sökare bidrar med intäkter för en växande 
lokal och regional samhällsekonomi.

munikationskanaler är centralt i attrak-
tionsarbetet. 

%  AFFÄRSUTVECKLING & MARKNAD
Här är kapacitetsstärkandet av företagen 
genom insatser inom digitalisering, pro-
duktutveckling central samt möjligheten 
att nå ut till nya målgrupper och markna-
der.

%  PARTNERSKAP & SAMVERKAN
Idientifierade nyckelpartners involveras 
och engageras i gemensammt arbete elal-
ternativt så bidrar vi i andras insatser för 
att göra resmålet mer besöksvänligt.

RESENÄRER BESÖKS-
NÄRINGEN

TURISM-
KLUSTER

Besöksnäringens som 
består av ett ett flertal 
olika branscher är bero-
ende av att samhällets 
aktörer adresserar dem 
som målgrupp för sina 
verksamheter. I gengäld 
levererar besöksnäring-
en attraktiva livsmiljöer, 
tjänsteproducerade 
företag, jämställda 
jobb och en levande 
landsbygd.
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Företagen
visar vägen för
prioriterade

      insatser

I början av 2019 genomförde konsultföreta-
get WSP Advisory, på uppdrag av Swedish 
Lapland Visitors Board, en enkätun-
dersökning samt två fokusgrupper med 
företag verksamma inom besöksnäringen 
i Swedish Lapland. Syftet var att kartlägga 
näringen, identifiera hinder kopplat till 
utveckling samt identifiera hållbarhets-
frågor som är viktiga för näringen. Samma 
enkät följdes upp 2021 med kompletterande 
frågor gällande pandemins effekter. 

I nulägesanalysen som genomfördes under 
2021 uppgav fler företag att de gick med 
förlust eller gjorde ett nollresultat än vid 
mätningen från 2019. Till bortfallet angav 
de flesta att pandemin var orsaken, att man 
haft färre gäster/kunder än planerat. I de 
öppna kommentarerna har respondenterna 
uppgett att pandemin påverkat verksam-
heterna både positivt och negativt, där den 
absoluta majoriteten uppger att den haft en 
negativ påverkan.

Enligt uppföljning 2021 finns det fortfa-
rande framtidstro i näringen. Företagen 
spår en stark utveckling framåt men färre, 
jämfört med 2019, planerar att anställa eller 
investera det kommande året. Sett till ovan 
hinder med begränsad tillgänglighet och 
bristen på kompetens är det troligen svårt 
att planera framåt och siktet är i skrivan-
dets stund fortfarande riktat på överlevnad. 

När det gäller frågor som berör Swedish Lapland som en destination – i vilken utsträckning upplever 
du att något nedanstående är ett hinder för ditt företag? (1 =”mycket svag” och 5 = ”mycket stark”) 
Hinder för utveckling har i undersökningen specificerats som hinder i själva verksamheten samt hinder 
kopplat till destinationen. Både 2019 och 2021 har företagen angett att det största utvecklingshindret 
kopplat till destinationen är ”transporter till och inom destinationen”, följt av ”infrastruktur såsom skylt-
ning, leder, mm”. Däremot har de olika påståendena generellt högre snittbetyg, vilket indikerar att de 
2021 ses som större hinder jämfört med år 2019. Infrastrukturfrågan är dock i bästa fall tudelad; några 
anser att det är viktigt att satsa på direktflyg till destinationen medan andra menar att det är viktigare 
att utveckla exempelvis tågupplevelsen för göra den till det självklara hållbara transportalternativet.

När det gäller ditt företag, i vilken utsträckning bedömer du att nedanstående är ett hinder för er 
utveckling? (1 =”mycket svag” och 5 = ”mycket stark”) Gällande själva verksamheten har majoriteten av 
de tillfrågade pekat ut ”kompetensförsörjning” som det största hindret – utmaningen att hitta rätt per-
sonal och behålla personal. Följt av alternativen ”digitalisering av verksamheten” samt ”samspelet med 
kringliggande samhälle”. Vidare lyfts hinder kopplade till brister i digital infrastruktur och frågor kring 
markanvändning, till exempel skogsavverkning, gruvprospektering och vindkraftsparker, som gör det 
svårare att visa upp vild och vacker natur. Flera pekar även på att stödet från kommunerna är bristfälligt 
och kommenterar att besöksnäringen tillsammans med renskötsel och naturvårdsintressen står i konflikt 
mot industrialiseringen och därför motarbetas lokalt.

Om du blickar två år framåt: Hur ser du på utvecklingen av din 
verksamhet?  (1 =”mycket svag” och 5 = ”mycket stark”)

I vilken utsträckning bedömer du att pandemin har påverkat din verksam-
het?  (1 =”mycket svag” och 5 = ”mycket stark”)   En del uppger att man fått 
ställa om sin verksamhet till följd av pandemin. Det har exempelvis inneburit 
att man ändrat sitt erbjudande, breddat sitt utbud för att anpassa verksam-
heten mot nya målgrupper eller satsat på nya digitala lösningar. En av res-
pondenterna lyfter fördelarna med behöva anpassa sin verksamhet och tänka 
nytt, att det ger ”råg i ryggen” när verksamheten klarat av omställningen.

+ Läs meri Nulägesanalysen som finns för 
nedladdning på www.swedishlapland.com
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Under 2020 genomförde Sweco på Region 
Norrbottens uppdrag en omfattande analys 
gällande av besöksnäringsklustrets kopp-
lingar, styrkor samt svagheter.

Kluster utvecklar regionens unika po-
tentialer och fungerar som motorer för 
en hållbar tillväxt. De bygger smarta och 
tillitsbaserade nätverkskonstellationer som 
förutom att skapa nya affärsmöjligheter, 
arbetstillfällen och företag även hjälper till 
att lösa industri- och samhällsutmaning-
ar. Inte minst omställningen till fossilfria 
samhällen. 

Kluster gör det möjligt för företag att vara 
mer innovativa och strategiska än de skulle 

vara på egen hand. I väl fungerande kluster 
samlas aktörer från olika håll; från företag, 
offentlig sektor, akademi och civila sam-
hället via mötesplatser och nätverk för att 
gemensamt bygga såväl konkurrenskraf-
tig som motståndskraftig tillväxt. Starka 
kluster blir mer attraktiva för omvärlden, 
samtidigt som de får en tydlig roll som 
innovatörer och problemlösare.

Region Norrbotten främjar ett antal kluster 
inom exempelvis gruvor, testverksamhet, 
komposit, rymd. Analyser som tagits fram 
inom projektet Loket pekar på brister och 
utvecklingspotential inom klustren, och 
klusterledarna (jfr motsvarande Swedish 
Lapland Visitors Board inom andra nä-

ringskluster) får stöd i att genomföra hand-
lingsplaner för att lösa utmaningarna.

Kluster är viktiga då de kan bidra till ökad 
samordning, ökade samarbeten och högre 
innovationsgrad inom en näring. Slutsatsen 
av analysen är att behovet av samverkan 
inom näringen är mycket framträdande. 
Den regionala destinationsorganisationen 
spelar mycket viktig sammanhållande 
funktion för näringen och kontakten med 
Swedish Lapland Visitors Board är ofta 
avgörande för att kunna nå ut till den inter-
nationella marknaden.

forts sid 15
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Kluster bygger på en kär-
na av företag som vill göra 

a!ärer – i sund konkur-
rens – med en gemensam 

målbild och samverkan 
som grund.

Vårt regionala besök-
snäringskluster består i 

kärnan av cirka 500 aktiva 
besöks- näringsföretagare 

som vill göra a!ärer med 
samverkan och gemensam 

målbild som grund.
För att kunna leverera en 

funktionell produkt till den 
potentiella besökaren är 

besöksnäringen beroende 
av ett större omgivande 

sammanhang av kommer-
siella marknadspartners, 

företagstjänster, myn-
digheter, utbildningsin-

stitutioner, akademi och 
forskning samt innova-

tionsmiljöer.
De är alla gemensamt 

påverkade av faktorer som 
digitalisering, globalise-

ring, trender, kommersiali-
sering, kompetensutveck-
ling, aktiva investeringar, 
nystartade företag, han-

delsutveckling, finansiella 
flöden – och kriser.

Turismklustret inom resmålet Swedish Lapland 
- en prioriterad målgrupp och rymmer ett omfat-
tande anta samarbetspartners lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt



Bilden visar det totala nätverket, baserat på enkätföretagens svar. Ju fler kontakter desto större är 
noden. Ju närmare mitten, desto mer sammanbindande funktion.
Flest kontakter: Swedish Lapland Visitors Board, Länsstyrelsen, marknaden, bank.
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forts från sid 14

BESÖKSNÄRINGSKLUSTER SPELAR 
EN VIKTIG ROLL I  FLERA PROCES"
SER PÅ BÅDE LOKAL OCH REGIO"
NAL NIVÅ 

Eftersom ett kluster samlar företrädare för 
både företag och andra aktörer kan klustret 
t ex bli en plattform för att främja hållbar-
het på flera nivåer och i flera olika sektorer. 
Klustret samlar förutom företag även aktö-
rer från forskning/akademi, offentlig verk-
samhet, ideella sektorn och övriga samhäl-
let kan det bidra till ökad förståelse för olika 
verksamheter och dess förutsättningar och 
i förlängningen, till regional innovation, 
hållbar tillväxt och förnyelse.

Mer om Loket och besöksnäringsklustret på 
www.swedishlaplandvisitorsboard.com

Swedish Lapland Vistiors Board arbetar i ett flernivåsystem både vertikalt och horisontellt. Vertikalt beskriver 
att vi samverkar i nivåerna lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Horisontellt innebär att vi inom ramen 
för en nivå arbetar i olika samarbetsinitiativ tillsammane med olika aktörer inom exempelvis regionala eller 
nationella aktörer.

+ Läs meri Klusterananlysen som finns för 
nedladdning på www.swedishlapland.com



DRIVKRAFT
Bredda

horisonten med 
nya perspektiv & 

testa gränser

DRIVKRAFT
Fly vardagen

och fylla på med
nya reseminnen

DRIVKRAFT
Förverkliga

sig själv
och skapa

mening

DRIVKRAFT
Vårda sig

själv och sina
relationer

Nyfiken på 
det lokala

The 
Responsible

Traveller

Egentid

Tid
till-

sam-
mans

Ny i
naturen

Nischade
intressen

Maten 
i fokus

ÖVERGRIPANDE BUDSKAP
Det stillsamma och tysta Swedish Lapland 

ger utrymmet för egna tankar och tid 
till att rå om varandra.

ÖVERGRIPANDE BUDSKAP
I Swedish Lapland finns livkraftiga byar och

samhällen med starka mat- och kulturtradtioner. 
Kom och ta del av vår arktiska vardag.

ÖVER-
GRIPANDE 
BUDSKAP

Den spekta-
kulära och 
tillgängliga 

naturen 
är full av 

aktivitets-
möjligheter, 
anpassade 

för alla.

ÖVER-
GRIPANDE 
BUDSKAP
Aktiva och 

sociala 
Swedish 

Lapland är 
en perfekt 
plats att 

vara 
tillsam-

mans och 
sköta om 

din grupp.

Kultur och 
traditioner

Före-
taget

Familjen

Wellness Avkoppling

Ut 
på
tur

PRIORITERAD ÖVERGRIPANDE 
MÅLGRUPP:

DEN ANSVARSFULLE 
RESENÄREN ! THE 
RESPONSIBLE TRAVELLER 

Utifrån fyra starka drivkrafter:
• Bredda horisonten med nya perspektiv & 
testa gränser
• Fly vardagen och fylla på med nya rese-
minnen
• Förverkliga sig själv och skapa mening
• Vårda sig själv och sina relationer
delas den övergripande målgruppen ”Den 
ansvarsfulle besökaren” i fyra drivkrafts-
målgrupper: 
 
#  UT PÅ TUR
   (Ny i naturen, Nishade intressent)

”Den spektakulära och tillgängliga naturen 
är full av aktivitetsmöjligheter anpassade 
för alla.” 

#  EGENTID
   (Wellness, Avkopping)

”Det stillsamma och tysta Swedish La-
pland ger utrymmet för egna tankar och tid 
till att rå om sig själv och andra” 

#  NYFIKEN PÅ DET LOKALA
   (Maten i fokus, Kultur och traditioner)
”I Swedish Lapland finns livskraftiga byar 
och samhällen med starka mat- och kultur-
traditioner. Kom och ta del av vår arktiska 
vardag.” 

#  TID TILLSAMMANS 
   (Familjen, Företaget)

”Aktiva och sociala Swedish Lapland är 
en perfekt plats att vara tillsammans och 
sköta om din grupp.” 

Dessa utgör de primära anledningarna 
för att ta beslut om att göra en resa till vår 
region.
 
Varje drivkraftsmålgrupp har två olika seg-
ment, eller undergrupper utifrån besöka-
rens utgångspunkt kopplat till särintresse 
eller förutsättning. Gentemot varje 

drivkraftsmålgrupp finns ett övergripande 
budskap.

Den ansvarsfulla resenären - en medveten 
resenär som gör genomtänkta val, är nyfi-
ken och eftersträvar en enkel och ursprung-
lig livsstil oavsett om man är affärs- eller 
privatresenär. Hen värdesätter platsen och 
upplevelsen.

Målgruppstrategin innehåller en fördjupad 
beskrivning av respektive segment, deras 
drivkrafter och huvudbudskap att använda 
vid kommunikation. Här finns även stöd för 
målgruppsanpassad marknadsföring och 
produktutveckling för de företag som vill 
rikta sig till Den ansvarsfulla resenären och 
dess subgrupper.

Rätt slags marknadsföring av rätt slags pro-
dukter till rätt slags person. Svårare än så 
är det egentligen inte. Men planering krävs 
för att det ska bli så bra som möjligt. Vilka 
resenärer reser vart och när? Kan vi koppla 
upplevelser till årstider och människor 
och på så vis synliggöra såväl värd- som 
gästskap? Företagen behöver rikta sina 
produkter och marknadsaktiviteter till rätt 
målgrupp för ekonomisk hållbarhet.
Utgångspunkten i allt arbete vi gör ut mot 
marknader och resenärer är den målgrupp 
vi vill attrahera, oavsett om det handlar om 
marknadsföring, affärs- och produktutveck-
ling eller destinationsutveckling. 

VERKSAMHETSPLAN  SWEDISHLAPLANDVISITORSBOARD  MÅLGRUPPER

Resmålet Swedish Laplands gemensamma målgruppstrategi illustrerad 
i modellen ovan. Strategin tar avstamp i de trender som identifierats i 
samband med nulägesanalys i Regional Besöksnäringsstrategi 2030 nu-
lägesanalys, samt det målgruppsarbete som bedrivits inom Visit Sweden.

Resenärernas drivkrafter för sin resa vägleder
Den övergripande målgruppen omed dess fyra olika drivkraftsmålgrupper vägleder insat-
ser riktat mot såväl produktutvecklingsprocesser, marknadsinsatser, varumärkesarbete 
samt digital distribution.
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Besökarens egen rese-cykel är central för all 
affärsutveckling och marknadsinsatser
Resecykeln hjälper oss att identifiera riktade marknadsfö-
ringsinsatser och vägleda för besöksnäringsföretagens digitala 
tillgängliget kopplat till alla delar av besökarens resa

17

Ofta pratar vi om resenärernas behov av 
olika slags information och budskap genom 
att hänvisa till kundens resecykel som illus-
trerar olika delar av resans helhetsupple-
velse. Det är ett av många verktyg i arbetet 
med att bryta ner och analysera företeelser, 
beteenden och marknadsföringsidéer.

Var någonstans behöver vi finnas i de olika 
faserna av resecykeln för att vår kommuni-
kation ska vara så effektiv som möjligt? Och 
sedan arbeta med en mix av dessa kanaler. 

Resenären behöver nås av vårt budskap på 
många olika platser och vid många olika 
tidpunkter för att i slutändan välja Swedish 
Lapland som resmål. Vi behöver därmed ha 
strategier för såväl långsiktig image- och 
kännedomsskapande marknadsföring, som 
kortsiktig och säljande produktmarknads-
föring.

I de olika faserna kan det även vara rele-
vant att reflektera över vilka aktörer vi ska 
samarbeta med för att maximera expone-
ringsytor och kostnadseffektivisera mark-
nadsföringskampanjer. Här spelar den som 
har en samordnande funktion en viktig roll 

i syfte att koordinera aktiviteter, maximera 
nyttan för alla deltagare och kvalitetssäkra 
kommunikationen kring platsvarumärket.

Men resecykeln kan även användas för att 
illustrera var i värdekedjan olika verksam-
heter arbetar. Man kan förenklat säga att 
många av näringens exportsatsande före-
tag, som är med och marknadsför Swedish 
Lapland till resenärer, ofta verkar i faserna 
Drömma, Planera och Boka. Många av 
dessa företag har större resurser och/eller 
aktivt samarbetar med lokala medlemsor-
ganisationer och regionala destinationsor-
ganisationen, internationella turoperatörer 
eller flygbolag för att arbeta mer långsiktigt 
med sin

marknadsföring. Kanske har de investerat i 
tekniska lösningar för att möjliggöra sömn-
lösa bokningsföranden.

Sen finns de företag som i första hand 
verkar på plats. De som resenärer når 
bland annat genom att göra mer detaljerad 
research inför sin resa, exempelvis planera 
restaurangbesök. Men de är även bensin-
macken, korvkiosken, taxichauffören, lokala 

hantverksbutiken och knivslöjdaren. Kan-
ske betraktar de sig inte som exportmogna 
eller har en affärsidé som direkt kopplas till 
besöksnäring men som likväl är en del av 
helhetsupplevelsen av resmålet.

Väl på plats söker besökaren efter saker att 
göra, utflyktstips, ställen att uppleva, äta 
och fika på etc. Vi har mycket att vinna på 
att strukturerat arbeta med marknadsfö-
ring och försäljning även mot de resenärer 
som befinner sig på resmålet. Vi måste 
marknadsföra och synliggöra även dessa 
upplevelser och aktiviteter för besökarna, 
men kanske på andra sätt och vid andra 
tidpunkter i besökarens resa och därige-
nom utveckla strategier för marknadsföring 
på plats. Potentialen att öka turistkronan 
via detta och få besökaren att stanna längre 
eller till och med återvända, är stor

När resenären börjar funde-
ra på sin nästa resa gäller 
det för resmålet Sweidh La-
pland och de exportsatsan-
de företagen att finnas 
digitalt sökbar och synlig i 
flödet i sociala medier.

När resenären går in i 
nästa fas och söker mer 
detaljerad information 
om resmålet, boenden, 
resmöjligheter och priser 
är det avgörande att 
vår näring är digitalt 
tillgängliga.

När resenären gör 
sina köpbeslut är det 
avgörande att företagens 
tjänster och produkter är 
digitalt bokningsbara.

Både under och efter 
besöket på ett resmål 
lämnar resenären re-
kommendationer och 
recensioner genom olika 
digitala plattformar samt 
att de postar inlägg på 
sociala medier för att 
dela med sig av sina 
upplevelser och bygga 
personliga varumärken.

När resenären väl är på görs 
sökningar via exempelvis 
Google för att hitta lokala 
upplevleser och besöksmål 
mm och den digitala tillgäng-
ligheten gör att näringen får 
ökade möjligheter till fler 
kunder och gäster.
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STRATEGI $ :  Attrahera och 
öka den ansvarsfulle rese-
närens reslust till resmålet 
Swedish Lapland.

VEM/MÅLGRUPP: Den an-
svarsfulle resenären

VARFÖR/SYFTE/MÅL: Fler 
(ansvarsfulla) besökare som 
bidrar till en växande lokal 
ekonomi

VAR: I våra egna och andras 
kommunikationskanaler och 
mötesplatser.

HUR: Genom att svara upp 
med budskap som svarar mot 
vår utpekade målgrupps behov 
och efterfrågan samt vara aktiv 
i kanaler där vår målgrupp 
befinner sig.

PRIORITERINGAR !"!!#!"!$:
1. Di!erentierade kommu-

nikationsinsatser för ökad 
reslust och köpbeslut

2. Kännedom och kunskap för 
positionering av resmålet 
Swedish Lapland

3. Målgruppens interaktion 
och engagemang med  mål-
grupper i egna kanaler

4. Exponering i press och 
media

5. Inspirera och vägleda för 
hållbara val

6. Always On 24/7/365

STRATEGI ! :  Främja näring-
ens affärs- och marknadsut-
veckling.

VEM/MÅLGRUPP: De ansvars-
fulla besöksnäringsföretagen

VARFÖR/SYFTE/MÅL: 
Näringen växer och ökar sin 
professionalism

VAR: Digitalt och fysiskt

HUR: Genom att erbjuda 
neskilda och samordnade 
insatser, samarbeten, tjänster 
och produkter till lokala besök-
snäringsföretag och reseled/
reseindustrin som svarar mot 
utpekade hinder för tillväxt 
samt resenärernas efterfrågan 
och behov. 

PRIORITERINGAR !"!!#!"!$:
1. Digitalliering 

2. Hållbarhetsomställning

3. Kompetensförsörjning & 
arbetsgivarvarumärke

4. Innovationsprocesser och 
produktutveckilng med 
särskilt fokus på arktisk 
kultur

5. Målgruppsinsikter

6. Samordnade marknadsin-
satser

7. Interna kommunikations-
kanaler

8. AI-baserad digital mark-
nadsföring och distribution

9. Stimulera nyföretagande

STRATEGI % :  Involvera och 
engagera turismklustret för 
en växande besöksnäring och 
hållbar turismutveckling

VEM/MÅLGRUPP: Det an-
svarsfulla samhället

VARFÖR/SYFTE/MÅL: Attra-
hera, involvera och engagera 
resmålet Swedish Laplands 
mest relevanta nyckelpart-
ners för ett mer besöksvänligt 
resmål.

VAR: I egna och andras forum, 
nätverk och organiseringar

HUR: Vi skapar nytta för olika 
intressenter ocoh möjliggöra-
re genom att dela kunskaper, 
insikter samt engagera och 
samverka med nyckelpartners

PRIORITERINGAR !"!!#!"!$:
1. Reseinfrastruktur till och 

inom resmålet

2. Underlag och kunskapsdel-
ning vid markintressekon-
flikter

3. Samordna finansiärer och 
besöksnäring

4. Kompetensförsörjning

5. Digital infrastruktur

6. Tydliga och långsiktiga för-
utsättningar för verksam-
het på annans mark

7. Interna kommunikations-
kanaler

8. Stimulera nyföretagande

Våra tre huvudstrategier riktas
mot huvudaktörerna i resmålets
värdekedja. 

SÅ HÄR JOBBAR VI: 
 
VI  ATTRA"
HERAR , ökar 
reslusten, hos 
potentiella rese-
närer genom plat-

svarumärket Swedish Lapland. Vi 
attraherar även näringen att ta 
del konkurrensstärkande insatser 
samt attraherar möjliggörare 
och intressenter till partnerskap 
och samverkan för näringens 
stärkta förutsättningar och ett 
mer tillgängligt resmål.

VI SAMORD"
NAR näringslivs-
främjande insatser 
inom affärs- och 

produktutveckling, kommersiella 
marknadssamarbeten, digitala 
försäljningsinsatser, marknads-
föringskampanjer, PR-aktiviteter 
m m.

VI SAMLAR, 
DELAR OCH 
SPRIDER 

KUNSKAP OCH INSIK"
TER  till näringen, samhället, 
våra samarbetspartners, alliera-
de samt till resmålets potentiella 
som faktiska besökare.

VI SAMVER"
KAR  genom 
olika strategiska 
allianser, part-

nerskap med möjliggörare och 
intressenter i syfte att involvera 
och engagera turismklustret 
som som plattform för att främja 
hållbarhet på flera nivåer och i 
flera sektorer. Tillsammans med 
näringen samverkar vi i olika 
affärsmodeller i gemensamma 
marknadsinsatser.

VI DRIVER 
UTVECK"
LINGSPRO"
JEKT för att 
öka resmålets 

attraktionskraft och att näringen 
ska ligga i framkant gällande 
marknads- och affärsutveckling, 
tillgänglighet, digitalisering 
och den gröna omställningen 
men även för att öka resmålets 
besöksnvänlighet. 

VI VISAR 
VÄGEN 
genom Regional 

besöksnäringsstrategi 2030 och 
vårt ledarskap för gemensam 
kraftsamling mot visionen om 
att bli Arktis mest ansvarsfulla 
resmål baserat på en växan-
de besöksnäring och hållbar 
turism – regional innovation och 
förnyelse.

Syftet är att nå såväl vårt övergripande mål ”Platsens besökare uppfyller sin potential/möjlighet att 
bidra till resmålet Swedish Laplands sociala, kulturella och ekonomiska hållbara utveckling samtidigt 
som det negativa avtrycket på miljö- och klimat reduceras.” som våra tre mätbara mål kopplat till våra 
prioriterade målgrupper nedan.



Få näringar har ett utpräglat hela-lan-
det-perspektiv  på det sätt som besöksnä-
ringen har. Konkreta branschöverskri-
dande samarbeten ger upphov till nya 
och innovativa lösningar som skapar ökad 
attraktionskraft i form av turistprodukter 
och upplevelser på platsen.

Näringen kan även bidra till skydd och 
underhåll av natur- och kulturmiljöer, då 
dessa miljöer ofta är en del av attraktions-
kraften enligt Ett land att besöka – En sam-
lad  politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring (SOU 2017:95). 

Besöksnäringen är en katalysator för 
tillväxt och har med stor sannolikhet fler 
beröringspunkter med samhälle och övriga 
branscher än någon annan näring. Besök-
snäringen är därmed viktig på såväl lokal 
som regional nivå och utvecklingen i lands-
bygdsområden.

Ett av de fyra övergripande målen i Re-
gional utvecklingsstrategi 2030 (RUS:en) 
handlar om Hög livskvalitet i attraktiva 
livsmiljöer och här kan besöksnäringen 
vara med som en förutsättningsskapare för 
att nå det målet. Tack vare besöksnäringen 
kan en viss typ av service bibehållas och 
utvecklas som också kommer lokalbefolk-
ningen till nytta – om platsen saknar en 
större köpstark lokalbefolkning kan det ofta 
kompenseras upp av en köpstarka besökare.

Statliga utredningar visar på tydliga sy-
nergier mellan lokal service och turism i 
landsbygdsområden. Besöksnäringen pekas 
även ofta ut som viktig för att skapa möjlig-
heter till försörjning och nya arbetstillfällen 
i gles- och landsbygdsområden.

Regionala Utvecklingsstrategin pekar ut 
en stor utmaning i att få unga kvinnor att 
stanna i, eller välja, Norrbotten som sin 

hemvist, och även här är vår näring en kon-
kret lösning. Besöksnäringen är med och 
bidrar till en positiv sysselsättningsgrad för 
unga och utrikes födda, en annan målgrupp 
som regionen definierat som kritisk att få i 
arbete och stanna kvar. Det rör sig inte bara 
om så kallade instegsjobb, vår internatio-
nella miljö gör att global och nyutexami-
nerad arbetskraft fort kan komma in på 
samtliga nivåer hos våra företag.

Vår näring är en av de mer jämlika om man 
tittar till sysselsättning, andel företaga-
re och nyetableringar. Besöksnäringen 
balanserar och kompletterar regionens 
traditionellt mansdominerade basnäringar. 
Det bidrar till en mer varierad och attraktiv 
arbetsmarknad.

Platsens attraktivitet är viktig för att 
motverka utf lyttning och locka bosättare. 
Arbetstillfällen, serviceutbud och rekrea-
tionsmöjligheter är aspekter som påverkar 
flyttbeslut, tre områden där besöksnäring-
en i allra högsta grad är med och bidrar. 

Via vårt gemensamma varumärkesarbete 
är besöksnäringen med och arbetar för 
framtidstro och en ökad stolthet för plat-
sen. Lokalbefolkningen visar gärna platsens 
hantverk och traditioner för besökare, något 
som öppnar upp och ökar förståelse för 
andra kulturer och människor och bidrar 
till ökad mångfald. Via starka varumärken 
skapas ringar på vattnet och nya etable-
ringar växer fram runt starka dragare.

Inte minst är besöksnäringen med och dri-
ver utveckling av lokala produkter och kan 
stärka och vidareutveckla småskaliga gröna 
näringar. Livsmedelsproduktion är bara 
ett av många exempel på det området. Här 
finns många spännande samarbetsformer 
att hitta för framtiden.
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Det 17:e målet som genomsyrar samtliga lager - 
biosfär, samhälle och ekonomi är centralt för hela 
vår verksamhet och möjligheterna att uppnå såväl 
målen i Agenda 2030 som målen fär vår verksam-
het och resmålet Swedish Lapland.
Illustration över hur ekonomier och samhällen är 
inbäddade i biosfären – integrerade och beroende 
av varandra. Bild: Azote for Stockholm Resilience 
Centre, Stockholm University (CC BY 4.0).

Besöksnäringen – ett verktyg  för hållbar utveckling med balans 
mellan  de tre aspekterna av hållbarhet – det  sociala, det lokal-
ekonomiska och platsens miljömässiga förutsättningar. 



IMAGEBANK
Webbplats med lösenskyddat log-in (ca 250 
externa användare) för press, turoperatörer, 
samarbetspartners och lokala BCD-projekt-
medarbetare. Innehåller ca 200 av SLVB’s 
ca 5000 egna bilder. Löpande uppdatering 
och innehållsutveckling.

TRAVEL TRADE - PORTAL
Webbplats med paketerade aktiviteter och upple-
velser. lösenskyddat log-in för internationella och 
nationella reseåterförsäljare. Cia 400 användare. 
Löpande uppdatering.

PRESS&SWEDISHLAPLAND.COM
Regional kontaktadress för press, medier, influencers etc och 
deras förfrågningar om platsbesök, bildbehov, nyhetstips, hän-
visningar, kontaktuppgifter etc. Daglig bevakning .

PRESS-SIDA WEBB
Löpande uppdatering  med fakta, kontaktinfo, presskit. 

NYHETSBREV PRESS
Löpande utskick via CRM-verktyg till in-
ternationell och nationell medielista som 
löpande växer. Ca 500 kontakter. 

PRESSKIT
Nedladdningsbar 32 sidor PDF på 
engelska och svenska. Engelsk ver-
sion finns även som trycksak. Fakta 
och nya upplevelser uppdateras 
löpande. Laddas ned egna webbens 
press-sida.

CRM%VERKTYG
Intern databas med totalt ca 3.000 kontakter 
- besöksnäringsföretag, externa intressenter 
och samarbetspartners, press etc. registrerar 
deltagande i olika projektaktiviteter, verksam-
hetsdokumentation, pressresultat etc

NYHETSBREV TRAVEL TRADE
Veckovisa utskick via CRM-verktyg 
till internationella och nationella 
återförsäljare som exvis turoperatörer, 
reseagenter, flygopertörer.  Ca 1.300 
kontakter. 

ORGANISA%
TIONS%WEBB
Vänder sig till intres-
senter, samarbetspart-
ners, besöksnäringsfö-
retag, press 

ARCTIC LIFE%
STYLE MAGA%
ZINE
Finns hos våra bo-
ende-anläggningar, 
aktivitets-fröetag 
etc

DESTINATIONSWEBB
Filmer, stories, förslag på resrutter, fakta 
etc med uppdrag att inspirera och leda 
vidare besökare till företagens egna sidor 
för bokning och kontakt.

FACEBOOK
Veckovis publicering av inlägg på desti-
nations-webben, Swedish Lapland TV 
etc för att möjliggöra organisk sprid-
ning och delning. 110.000 följare.

INSTAGRAM
Veckovis publicering av egna och andra foto-
grafers bilder av den arktiska livsstilen, natu-
ren för ökad kännedom och attraktion kopplat 
till besöksanledningar. 90.000 följare.

GOOGLE MAPS
Tematiska resrutter med tips på 
att göra, äta, bo både för bilburna 
besökare, men även väglösa leder.

SWEDISH LAPLAND TV
Ca 150 inspirerande filmer om 
människorna, den arktiska livssti-
len - livet och besöksanledningar i 
resmålet Swedish Lapland. Löpande 
produktion och publicering på 
Youtube.

FACEBOOK
Ca 3.500 följare. Sprider kunskap, insikter 
och information om omvärldshändelser, 
branschfrågor, erbjudanden till företagen 
om att delta i utvecklingsinsatser. postade 
inlägg når ut till i genomsnitt ca 20.000 
personer per månad.

NYHETSBREV
Ca 1.400 
intressenter, 
samarbets-part-
ners, besöksnä-
rings-företag

LINKEDIN
Ca 1.200 följare. Poster 
om besöksnäringens 
utveckling i den arktiska 
delen av Sverige. 

PRESSRUM
Ca 1.400 kontakter

YOUR ARCTIC DESTINATION
SVERIGES ARKTISKA DESTINATION

Varje dag kommunicerar vi med våra målgrupper - potentiella besö-
kare, besöksnäringsföretag, intressenter, media, samarbetspartners. 
Fokus under 2022 är att utveckla effekt, räckvidd och innehållet i 
såväl platsvarumärkets som organisationsne befintliga kanaler.

VERKSAMHETSPLAN  SWEDISHLAPLANDVISITORSBOARD  EGNA KOMMUNIKATIONSKANALER

Ekosystem av kanaler för verksamhet 
och platsvarumärke

20
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 

10 
Översyn av reseersättning 

till kommunens 

förtroendevalda 

Au § Dnr 00093/2022 024 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-03-30 väcktes frågan om att göra en 

översyn av reseersättning till kommunens förtroendevalda då den hållit 

samma nivå sedan 2010. 

Kommunchefen fick i uppdrag att utreda eventuell höjning av reseersättning 

till förtroendevalda. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Ärendet avslutas utan åtgärd.

____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ruth 

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 



 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-08-17 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 

Egen 

 

Kommunstyrelsen 

 

 
Direktval 
 

 

Översyn av reseersättning till kommunens förtroendvalda 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-03-30 fick jag i uppdrag att utreda eventuell 

höjning av reseersättning till förtorendevalda. 

 

Arvidsjaurs kommun är ansluten till och följer det centrala kollektivavtalet (BIA). 

Ersättningen enligt avtalet är för närvarande 2,90 kr/km varav 1,85 kr är skattefria. 

Den reseersättning som idag betalas ut till förtroendevalda följer BIA-avtalet. 

 

Eftersom frågan gäller reseersättning till förtroendevalda, överlämnar jag ärendet 

utan eget förslag. 

 

 

 

 
 
Lena Ruth 

Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 2022-09-20 

11 
Antagningar till 

gymnasieskolan läsåret 

2022/2023 

Ks § Dnr 00001/2022 101 

Antagning till Sandbackaskolan läsåret 2022/2023: 

Totalt Från annan kommun 

Barn- och fritid 4 1 

Ekonomi 13 3 

Ekonomi NIU 6  6 

Fordons/transport 22 (en elev flyttat hem) 8 

Flygteknik 9 8 

Natur 9 2 

Natur NIU 2 2 

Samhälls 11 4 

Samhälls NIU 0 0 

76 34 

Idag har Sandbackaskolan kunskap om 20 elever som startat sin 

gymnasieutbildning i annan kommun: 

 1 elev går NIU

 1 elev går Ekonomiprogrammet Maja Beskowgymnasiet i Umeå

Resterande elever går mer traditionella program som Sandbackaskolan ej 

kan erbjuda: 

• 1 elev Bygg och anlägg, Dragonskolan i Umeå

• 3 elever Bygg och anläggning, Strömbacka i Piteå

• 1 El-och energi, Strömbacka i Piteå

• 1 Vård- och omsorg, Strömbacka i Piteå

• 1 Restaurang-och livsmedel, Strömbacka i Piteå

• 1 Estet, Strömbacka i Piteå

• 1 Hotell-och turism, Luleå gy

• 1 Estet, NTI i Luleå

• 3 Bygg-och anlägg, Älvsby gy

• 1 El-och energi, Älvsby gy

• 1 Naturbruk, Kalix

• 1 El-och energi, Bokenskolan i Jokkmokk

• 1 Naturbruk, Burträsk

• 1 Bygg-och anlägg, Anderstorp i Skellefteå

• 1 Försäljning-och service (lärling), Anderstorp i Skellefteå

Förslag till beslut 

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.
______ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Redovisning 

Utdragsbestyrkande



 

 

Antagning till gymnasieskolan ht 2022 
 
 Totalt Från annan kommun 

Barn- och fritid 4  1 

Ekonomi 13  3 

Ekonomi NIU 6  6 

Fordons/transport 22 (en elev flyttat hem) 8 

Flygteknik 9  8 

Natur 9  2 

Natur NIU 2  2 

Samhälls 11  4 

Samhälls NIU 0  0 

 

 

Antal elever från Arvidsjaur som startat sin gymnasieutbildning i annan kommun 

 

Idag har Sandbackaskolan kunskap om 20 elever som startat sin gymnasieutbildning i annan kommun. 

 

1 av eleverna går NIU. 
 

1 elev går Ekonomiprogrammet Maja Beskowgymnasiet i Umeå. 
(EK 45 229:-/termin, tillägg NIU 7 821:-/termin + inack.tillägg 1610:-/mån (sept-maj). 
 

Resterande elever går mer traditionella program som Sandbackaskolan ej kan erbjuda: 
 

• 1 elev Bygg och anlägg, Dragonskolan i Umeå (65291 kr/termin 2022+ inack) 

• 3 elever Bygg och anläggning, Strömbacka i Piteå (3x80052 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 El-och energi, Strömbacka i Piteå (65202 kr/termin 2022+inack) 

• 1 Vård- och omsorg, Strömbacka i Piteå (62100 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Restaurang-och livsmedel, Strömbacka i Piteå (85998 kr/termin 2022 +inack) 

• 1 Estet, Strömbacka i Piteå (64050 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Hotell-och turism, Luleå gy (62900 kr/termin 2022 +inack) 

• 1 Estet, NTI i Luleå (60050 kr/termin 2022 - inget inack pga friskola) 

• 3 Bygg-och anlägg, Älvsby gy (3x88998kr/termin 2022+inack) 

• 1 El-och energi, Älvsby gy (72798 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Naturbruk,  i Kalix (131250 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 El-och energi, Bokenskolan i Jokkmokk (77958 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Naturbruk, Burträsk (97600kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Bygg-och anlägg, Anderstorp i Skellefteå (63900 kr/termin 2022 + inack) 

• 1 Försäljning-och service (lärling), Anderstorp i Skellefteå (42400 kr/termin 2022+inack) 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-09-20 

EXTRA 

Sammanslagning av 

kontoposter avseende stöd 

till landsbygds- och 

glesbygdsutveckling 

- Attraktiva byar

Ks § Dnr 00000/2022 000 

Fullmäktige har beslutat om en tilläggsbudget av engångskaraktär för år 

2022 gällande för landsbygds- och glesbygddsutveckling. För 

Landsbygdsrådet avser det 200 tkr och till Glesbygdsutveckling 300 tkr. 

Totalt finns det 500 tkr i stöd att stärka landsbygden med. 

Föreningar i Arvidsjaurs byar kan söka medel för göra trivselhöjande 

åtgärder och skapa attraktivare byar. 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 16 oktober och de kommer att 

behandlas på arbetsutskottet den 26 oktober för att sedan beslutas på 

kommunstyrelsen den 8 november. 

Åtgärden ska vara genomförd senast under 2023. 

I ansökan ska framgå: 

- Att projektet är av allmänt intresse

- Att aktiviteter, insatser och åtgärder främjar bygden

- Tidsplan för projektets genomförande

- Projektets målsättning

- Kostnadsberäkning

Förslag till beslut 

1. Budgetposterna om 300 000 kr för glesbygdsutveckling och 200 000 kr

för landsbygdsrådet slås samman till en post.

2. Pengarna avsätts till föreningar verksamma utanför tätorten i syfte att

skapa attraktion i sina byar.

3. Ansökan från byarna som omfattas av pengarna ska uppfylla uppsatta

kriterier och vara kommunen tillhanda senast 16 oktober 2022.

4. De åtgärder som beviljas ska vara genomförda senast 2023-12-31.

______ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-09-16 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

Bitta Lundgren 

Katarina Landstedt 

 

 

 

 
Direktval 
0960-155 65 

0960-157 67 

 

 

 

 

Sammanslagning av pengar avsatta till landsbygds- och glesbygdsutveckling  

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Fullmäktige har beslutat om en tilläggsbudget av engångskaraktär för år 2022 

gällande för landsbygds- och glesbygddsutveckling. För Landsbygdsrådet avser det 

200 tkr och till Glesbygdsutveckling 300 tkr. Totalt finns det 500 tkr i stöd att 

stärka landsbygden med.  

 

2. Slutsats samt förslag till beslut av bidragsmedel 

Budgetposterna om 300 000 kr för glesbygdsutveckling och 200 000 kr för 

landsbygdsrådet föreslås slås ihop till en pott. 

Föreningar i Arvidsjaurs byar kan söka medel för göra trivselhöjande åtgärder och 

skapa attraktivare byar. 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 16 oktober och de kommer att 

behandlas på arbetsutskottet den 26 oktober för att sedan beslutas på 

kommunstyrelsen den 8 november. 

Åtgärden ska vara genomförd senast under 2023. Ansökan om bidrag skall vara 

åtföljd av kostnadsberäkning och det ska framgå: 

 

- Att projektet är av allmänt intresse  

- Att aktiviteter, insatser och åtgärder främjar bygden  

- Tidsplan för projektets genomförande  

- Projektets målsättning 

 

 

 

Britta Lundgren Katarina Landstedt 

Planingenjör Kultur och fritidschef 
 



Ärenden som bereds för beslut i 
kommunfullmäktige 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2022-09-20 

12 
Minoritetspolitisk 

handlingsplan – Mål- och 

riktlinjer 2022-2026 

Ks § Dnr 00250/2021 109 

Arbetsgruppen för samisk förvaltning har under 2018 och 2019 utarbetat ett 

förslag till ett Minoritetspolitiskt handlingsprogram med anledning av att 

lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724) har 

ändrats (SFS 2018:1367). Ändringen trädde ikraft 2019-01-01.  

Förslaget till handlingsplan återemitterades av kommunstyrelsen för 

komplettering och remissförfarande till berörda nämnderunder 2019. 

Arbetsgruppen för samisk förvaltning och samisk koordinator tog utifrån 

nämndernas remissvar tagit fram ett omarbetat förslag till 

”Minoritetspolitiskt handlingsplan - Mål och riktlinjer” som följer Sveriges 

lagstiftning. Hänsyn togs så långt det var möjligt till de synpunkter som 

lämnats in, utan att bryta mot gällande lagstiftning och internationella 

konventioner - som Sverige ålagt sig att följa.  

Den omarbetade versionen remitterades på nytt till berörda nämnder. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-29 där beslut togs om att 

åter remittera förslaget till handlingsplan för omarbetning inför ny politisk 

organisation. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-09-09 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Mariann Lörstrand Blind 

Kommunstyrelsen 
Direktval

072-2206574

Följebrev till Minoritetspolitiskt mål och riktlinjer 

Arbetsgruppen för samisk förvaltning och samisk koordinator har tagit del av de av 

er inlämnade remissvar. Ks 66 2022-03-29 och av ser härmed lämna in ett 

omarbeteat förslag till Minoritetspolitiskt handlingsplan  - mål och riktlinjer som 

följer gällande lagstiftning i Sverige och helt ersätter tidigare dokument saom funnits 

gällande kommunen i samisk språkförvaltnignsområde.  

Vi har beaktat Kommunstyrelsens synpunktet och ändrat i dokumentet så att den 

fungerar i nuvarande och kommande politisk organsation. Vi har tagit hänsyn till de 

synpunkter ni lämnat in så långt som det är möjligt utan att bryta mot gällande 

lagstiftning och internationella konventioner som Sverige ålagt sig att följa. Vi har 

även förändrat dokumenten så att den ska vara lättare att hantera och vra mer 

användningsbar i verksamheter. 

Enligt uppdrag av Arbetsgruppen för samisk förvaltning 

Samisk koordinator  

Mariann Lörstrand Blind 
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 Förslag 

Minoritetspolitiska 
Mål och riktlinjer 

2022-2026 
 

Arvidsjaurs kommun i samiskt 
förvaltningsområde 

 
 

Reviderad av Arbetsgruppen för samisk förvaltning 2022-09-09 

 

Antagen av Kommunstyrelsen 2022-xx-xx 
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1. Inledning 
Samerna är ett urfolk i Sverige och har i och med det en särställning enligt lagstiftningen. 

Sverige har fem nationella minoriteter: urfolket samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 

judar. Det finns även fem nationella minoritetsspråk: samiska (fem varieteter), finska, 

meänkieli, romani (flera varieteter) och jiddisch.  Lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (2009:724) ställer särskilda krav på samtliga kommuner i Sverige med arbetet 

att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Arvidsjaurs kommun ingår sedan 1 januari 

2010 i förvaltningsområdet för det samiska språket vilket innebär att kommunen har särskilda 

åtaganden. 

 

1.1 Regeringens mål 
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att 

 

• motverka diskriminering och utsatthet och skydda de nationella minoriteterna 

• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonvention 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande  

• stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls levande 

 

1.2 Kommunens skyldigheter för samer 
För Arvidsjaurs kommun som kommun i samiska förvaltningsområdet innebär det strategiska 

minoritetsarbetet att 

 

• kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete 

• kommunen har skyldigheter att informera samerna och övriga nationella minoriteter 

om deras grundläggande rättigheter  

• kommunen har skyldighet att främja samernas språk och kultur 

• samerna har rätt till inflytande i frågor som berör dem 

• samer ska kunna använda det samiska språket i kontakter med Arvidsjaurs kommun 

• samer har rätt till förskoleverksamhet helt eller i väsentliga delar på samiska 

• samer har rätt till äldreomsorg helt eller i väsentliga delar på samiska 

• samernas nutida och historiska närvaro samt samiska språk och kultur ska aktivt 

synliggöras 

 

1.3 Kommunens skyldigheter för övriga nationella minoriteter 
 

• Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 

• Skydda och främja de nationella minoritetsspråken  

• Främja möjligheterna att behålla och utveckla sin kultur 

• Ge inflytande i frågor som berör dem och så långt som möjligt samråda med nationella 

minoriteter. 

 

1.4 Arbetet med mål och riktlinjer i Arvidsjaurs kommun 
Detta dokument innehåller mål och riktlinjer för arbetet med att stärka den samiska 

befolkningens ställning i Arvidsjaurs kommun. Dokumentet beskriver kommunens 

övergripande mål och inriktning, och ska samtidigt vara ett verktyg i det dagliga och 

långsiktiga arbetet med att skydda och stärka samernas lagliga rättigheter och ställning.  

 



3 

 

 

Berörda förvaltningar och kommunala organ ska utifrån detta dokument utforma sina mål och 

riktlinjer som ska inarbetas i förvaltningen, som svarar mot de åtgärder och förväntade 

effekter som anges i punkt 3. Dessa ska utvärderas årligen i samband med årsbokslutet.  

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Den svenska minoritetspolitiken 
Den svenska minoritetspolitikens mål är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras 

möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så de vårdas och hålls levande.  

 

Den svenska assimileringspolitiken som länge bedrevs innebar att samer och övriga nationella 

minoriteter förbjöds använda sitt modersmål i skolan. Detta har inneburit att många samer har 

förlorat sitt eget språk. 

 

Sverige ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Detta innebar att Sverige 

erkände samiska (alla varieteter), finska, meänkieli, romani chib och jiddisch som nationella 

minoritetsspråk som således fick en särställning i Sverige. Språken talas av tillräckligt många 

för att det ska finnas förutsättningar att bevara språken. De generationer som berövats sitt 

språk ska få möjlighet att återerövra språket.  

 

I FN:s konvention om barns rättigheter skyddas minoriteters rätt till eget kulturliv, att bekänna 

sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.  

 

FN:s generalförsamling har antagit en urfolksdeklaration som ger urfolk rätt till sitt eget 

språk, utbildning i sin egen kultur och på sitt eget språk, rätt att delta i beslutsfattande som rör 

deras rättigheter och rätt att utveckla sina egna beslutsfattande institutioner.  

Den 1 januari 2011 trädde den reformerade svenska regeringsformen i kraft som slår fast att 

”samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv ska främjas”.  

 

Sveriges riksdag antog 2009 propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens 

strategi för de nationella minoriteterna. Utifrån propositionen kom Lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som ersatte tidigare lagstiftningen. Lagen har 

reviderats och ändringarna trädde i kraft 1 januari 2019.  

 
2.2 Brister och möjligheter 
Av propositionen framgår att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt upp till sina 

folkrättsliga minoritetsåtaganden. I ett historiskt perspektiv har minoriteterna förtryckts och 

osynliggjorts.  

 

Erfarenheter visar dessutom att det fortfarande råder stor okunnighet bland beslutfattare, 

tjänstemän och den breda allmänheten om vilka de nationella minoriteterna är och vad 

minoritetsstatusen innebär. Regeringens slutsats är därför att det behövs ett medvetet arbete 

för att integrera ett minoritetsinriktat tänkesätt i kommuners och myndigheters arbete med 

dessa grupper.  Utvecklingen av minoritetspolitiken är en fortlöpande process där insatser för 
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att stärka och skydda de nationella minoriteterna ska ingå som en naturlig del i samhällets 

åtaganden gentemot medborgarna.  

 

I Europarådets fjärde rapport som kom i oktober 2011 (ECRML 2011:4) beskrivs att de lagar 

som trätt i kraft med anledning av minoritetspolitiken har börjat leda till förbättringar på en 

rad områden. Det utökade förvaltningsområdet, handlingsplanerna och samråden med 

minoriteter är de åtgärder som Europarådet lyfter fram som lyckade. Samma bild framträder i 

den femte rapporten som Europarådet utgav januari 2015. 

 

Det kvarstår ännu mycket att göra, bland annat höja majoritetsbefolkningens kunskaper om de 

nationella minoriteterna och deras språk och kultur. Språkundervisningen i skolan, den s k 

modersmålsundervisningen och undervisning på nationella minoritetsspråken och den 

tvåspråkiga undervisningen är delområden där Europarådet anser att Sverige ännu inte 

uppfyller ramkonventionens krav.  

 

Innehållet i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) samt 

Europarådets rekommendationer ligger till grund för Arvidsjaur kommuns dokument med 

minoritetspolitiska mål och riktlinjer. 

 

2.3 Urfolk 
Samerna har en särställning i egenskap av urfolk i Sverige. 1977 bekräftade Sveriges riksdag 

samernas ställning som urfolk vilket grundar sig på att den samiska befolkningen levde i 

Sverige innan landet fick sina statsgränser och har ett eget språk och kultur. Regeringen 

fastslog också samerna som Sveriges urfolk genom att ange dem som ursprungligt folk i 

grundlagen i oktober 2010. 

 

 

3. Mål och syfte med dokumentet 
 

3.1 Syfte 
Kommunen har av staten tilldelats ett stort ansvar för minoritetslagens genomförande. Den 

långsiktiga målsättningen för bevarande av minoritetsspråk, kultur och näring är av stor 

betydelse för Arvidsjaurs kommun, både ur ett historiskt samt ett framtida perspektiv.  

 

Kommunstyrelsen i Arvidsjaur beslutade 2015-06-09 att ”Samiskt inflytande, 

medbestämmande/samråd och möjlighet till kulturell och språklig identitetsutveckling får en 

ökad betydelse under kommande planperiod” vilket innebär att alla nämnder 

/förvaltningar, kommunstyrelse och kommunfullmäktige berörs av minoritetslagstiftningen 

och denna handlingsplan är klargörande av vad lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (2009:724) konkret innebär för kommunen.  

 

3.2 Mål 
Arvidsjaurs kommun har åtagit sig ett uppdrag som kommun i samiska förvaltningsområdet. 

Målen med denna handlingsplan är att vara ett stöd i att uppfylla den lagstiftning som följer 

med åtagandet. Kommunstyrelsen är ansvarigt politisk organ i Arvidsjaurs kommun och har 

rätt att delegera arbetsuppgifter till berörd förvaltning.  
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3.2.1 Barn och ungdomar 
Samiska och övriga nationella minoritetsbarn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar 

som majoritetsbefolkningen att tillägna sig och utveckla sitt språk, sin kultur och identitet. 

Denna rättighet ska gälla i både utbildningsystemet och fritiden. Kommunen säkerställer även 

att samiska barn och  ungdomar har reellt inflytande under former som anpassas till deras 

förutsättningar i frågor som berör dem. Alla kommunens elever får kunskaper av god kvalitet 

om urfolket samerna och övriga nationella minoriteters historia och situation. 

 

Åtgärder: Erbjuda förskola med samisk pedagogik och samisktalande personal, erbjuda 

aktiviteter till hela familjen för att stötta i revitaliseringsarbetet, kommunalt stöd till ideell 

lägerverksamhet och språkbadsinitiativ, kvalitativ modersmålsundervisning genom hela 

utbildningskedjan från förskoleklass till gymnasium, integrerad samisk undervisning i ämnen 

som slöjd, historia och hemkunskap. Aktivt arbeta med rekrytering av samisktalande personal 

och genom att använda riktade statliga medel kunna erbjuda kompetensutveckling ifall 

personal saknar formell kompetens . 

 

Förväntad effekt: Att kommunen genom att uppfylla dessa mål bryter den långtgående 

språkbytesprocessen. Att kommunen uppfyller gällande lagstiftning och tolkar Lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 och 5a§§ i linje med 

Kommunallag (2017:725) 8 kapitlet 3§, mål i10:3 i Agenda 2030 och föredragskomformt med 

Barnkonventionen, tredje delens artikel 8 i Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk samt artikel 5 i Europarådets Ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteteter. 

 

3.2.2 Äldreomsorg. 
Att enskilda som önskar få sociala insatser, vård och omsorg på samiska med samisk kultur 

och mat ska erbjudas detta av personal med kompetens i och lyhördhet för samiska språket, 

samisk kultur och mat. När personer tillhör en nationell minoritet och önskar insatser på 

finska, meänkieli, jiddisch eller romani chib ska kommunen försöka tillgodose önskemålet. 

 

Åtgärder: Erbjuda verksamhet, vård och omsorg med samiskt innehåll och samisktalande 

personal. Aktivt arbeta med rekrytering av samisktalande personal och genom statliga system 

kunna erbjuda kompetensutveckling ifall personal saknar formell kompetens. Om det saknas 

språkkompetens erbjuda intresserad personal språkutbildning. Att den personal som kan 

samiska men saknar formell utbildning erbjuds detta. Att personal med kunskaper i samiskt 

språk och kultur ses som en resurs att använda i det dagliga arbetet och därmed säkerställa 

långsiktighet. 

 

Förväntad effekt: Att det erbjuds verksamhet med samiskt fokus. Att det samiska språket 

och kulturen är ett naturligt inslag i omsorgen för de äldre som behöver det. Att kommunen 

uppfyller gällande lagstiftning och tolkar Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 18, 18a och 18b §§ och Socialtjänstlag (2001:453) 5 kapitlet 6§ 

föredragskomformt med artikel 13 i Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 

samt Europarådets Ramkonvention om skydd för nationella minoriteteter. 

 

3.2.3 Språkrevitalisering 
Verka för och vidta åtgärder för en revitalisering av de samiska språken, särskilt det 

umesamiska språket, öka kunskaperna om den samiska kulturen och näringarna och då 

särskilt den skogssamiska kulturen och näringarna. 
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Åtgärder: Alla barn som önskar erbjuds modersmålsundervisning i samiska aktivt samt 

möjlighet att läsa det som moderna språk. Alla pedagoger har skyldighet att undervisa om 

samisk kultur och näringar samt använda adekvat och aktuell material. 

 

Förväntad effekt: Att det samiska språket och samisk närvaro synliggörs i offentliga miljöer. 

Att alla barn som lämnar grundskolan inom Arvidsjaurs kommun har grundläggande 

kunskaper om samisk kultur och näring. Att fler barn ges möjlighet att lära sig det samiska 

språket och utveckla sin samiska identitet. 

 

3.2.4 Samisk kultur och näringar 
Att synliggöra den samiska kulturen och de näringar som finns i kommunen. Att kulturarv 

som exempelvis Lappstaden, samiska visten och andra kulturplatser bibehålls. Att utveckla 

och stimulera de samiska näringarnas roll i arbetet med att behålla och öka antalet 

arbetstillfällen.  

 

Åtgärder: Att förvaltningarna gemensamt tar fram en strategi för samisk kultur och 

näringsliv. Att ordna samiska dagar, föreläsningar och kulturaktiviteter. Att förvaltningar 

inom kommunen bistår samiska näringar vid behov som de bistår andra näringar. Att 

kommunen arbetar aktivt med åtgärder som bidrar till att stärka de samiska näringarna och 

kulturen. 

 

Förväntad effekt: Den samiska kulturen synliggörs. Ökad tillväxt i befintliga samiska 

företag samt nyetablering av nya samiska företag i kommunen.  

 

3.2.5 Samråd 
Samer i Arvidsjaurs kommun erbjuds medverka i öppna samråd kring frågor som berör den 

samiska befolkningen i enlighet med gällande lagstiftning. Övriga nationella minoriteter 

erbjuds årliga samråd i enlighet med gällande lagstiftning.  
 

Åtgärd: Bjuda in till öppna samråd där tjänstemän från berörd förvaltning medverkar. 

Samråd bör övervägas som en punkt i alla beslutsprocesser. Vid tveksamhet kan berörda ta 

kontakt med kommunens samiska koordinator eller Sametinget för vidare vägledning om 

lagstödet känns oklart. 

 

Förväntad effekt: Att samerna och övriga nationella minoriteter i Arvidsjaur känner att de 

fått vara med och medverka i kommunala processer. Samråd i ärenden som berör samisk 

kultur och näringar ska ske i tidigt stadium med samebyarna, sameföreningar och samisk 

förvaltning för att ge en gynnsam dialog och tolerans för olika synpunkter. 

 

3.2.6 Samisk mat som kulturarv 
Ökad användning av samisk och lokalproducerad mat i kommunens egna kök och användning 

av de samiska namnen på maträtterna. I författningskommentarerna till 18b§ Lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk omnämns följande: ”Det kan exempelvis handla 

om att kommunen i omsorgen tillhandahåller traditionell musik och mat, kulturella inslag, 

särskilda inredningsdetaljer eller samarbeten med aktörer från de nationella minoriteternas 

civila samhälle.” 

 

Åtgärder: Att upphandlingsavtal möjliggör lokala och närproducerade inköp av matvaror. 

Följa gällande kostpolicy.  
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Förväntad effekt: att det i kommunala verksamheter serveras rätter ur det samiska köket som 

synliggör språket och den samiska närvaron. Att det dessutom ger positiva effekter för 

näringsverksamhet i Arvidsjaurs kommun. 

 

3.2.7 Arvidsjaurs kommun i samiska förvaltningsområdet 
Synliggörande av Arvidsjaur som kommun i samiska förvaltningsområdet. Öka kunskaperna i 

kommunen och inom kommunens verksamheter om samiskt språk, kultur och näringar.  

 

Åtgärder: Arvidsjaurs kommun synliggör att man är kommun i samiska förvaltningsområdet 

genom ex skyltning, visitkort, brevpapper, färgsättning av textilier, inredning mm. 

Medborgarna ska informeras om sina rättigheter till myndighetskontakter på samiska , finska 

och meänkieli. Samtliga förvaltningar ansvarar för att informera samer och övriga nationella 

minoriteter om deras rättigheter enligt minoritetslagen på ett sätt som är anpassat efter deras 

behov och önskemål. 

 

Förväntad effekt: Att det blir lättare att hitta information som rör samiska och nationella 

minoriteters verksamhet i kommunen på kommunens hemsida, lättare att hitta blanketter och 

sidan om samisk förvaltning. 

 

3.2.8 Personalförsörjning 
Säkerställa att Arvidsjaurs kommun har personal inom alla förvaltningar som kan möta 

behoven enligt gällande lagstiftning och myndighetsutövning. Säkerställa att personal har 

kompetens och kunskaper om samisk kultur, samiska förhållanden, traditioner och samiska 

näringar för att kunna möte behov vid olika formers samråd. 

 

Genomförande: Vid samtliga rekryteringar och vid jobbannonsering ska det anges att 

samiska språket och kunskaper i samiska förhållanden kan vara meriterande. 

   

Förväntad effekt: Att det blir lättare för kommunen att uppfylla behoven enligt gällande 

lagstiftning och nå målen i handlingsplanen.  

 

 

4. Organisation och finansiering 

4.1 Samiska rådet i Árviesjávrien kommuvdna  
Direkt under kommunstyrelsen finns Samiska rådet i Árviesjávrien kommuvdna. Rådet består 

av samiska representanter utsedda av samebyarna och samiska organisationer i Arvidsjaurs 

kommun, politiska representanter utsedda av kommunstyrelsen och samisk koordinator 

anställd i Arvidsjaur kommun. Samtliga representanter fastställs av kommunstyrelsen och 

utses per mandatperiod samt arvoderas enligt kommunens arvodesreglemente. Rådets uppgift 

är att säkerställa att den samiska förvaltningen genomförs på det sätt som Lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) syftar till. 

 

I organisationen finns även anställt en samisk koordinator som ska fungera som ett stöd till 

förvaltningarna och politiska organisationen i kommunen så att de kan uppfylla lagstiftningen, 

administrera och verkställa beslut och aktiviteter. 
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4.2 Finansiering 
Arvidsjaurs kommun erhåller årligen ett särskilt statsbidrag om 660 000 kronor (2022) för de 

merkostnader som uppkommer till följd av lagstiftningen. Samiska rådet i Árviesjávrien 

kommuvdna fastslår årligen en budget för hur statsbidraget skall användas för innevarande år.  

 

4.3 Uppföljning och återrapportering  
Arvidsjaurs kommun har skyldighet att avge en ekonomisk redovisning till Sametinget, som 

har regeringens uppdrag att följa upp tillämpningen av Lagen (2009:724).om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk.  

 

Berörda förvaltningar och nämnder/utskott ska utifrån dokumentet utforma planer eller 

implementera i befintliga planer så att de svarar mot de åtgärder och förväntade effekter som 

anges i punkt 3. Redovisning av planer och gjorda insatser ska lämnas till Samiska rådet för 

sammanställning. 

 

Dokumentet ska revideras senast 2026. Arbetet ska utföras av Samiska rådet i Árviesjávrien 

kommuvdna tillsammans med samisk koordinator och följa gängse kommunala beslutsvägar. 

Den fastslås av Kommunstyrelsen. 

 

 

3. Lagstiftning 

3.1 Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk  
 

3.1.1 Grundskydd 3 -5 §§ 
Minoritetslagens grundskydd innebär att lagen gäller i hela Sverige och omfattar samtliga fem 

nationella minoriteter. Grundskyddet slår bland annat fast att; 

 
3 § En förvaltningsmyndighet ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
enligt denna lag. 
 
4 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken (även § 8 i språklagen 2009:600). 
 
4 § Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige. 
 
4 § Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket ska särskilt 
främjas. 
 
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt som det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor (undantag här är kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller kommunala bolag). 
Med ”det allmänna” avses offentlig verksamhet som stat, landsting och kommun.  
 
5 § Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter 
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och behov i myndighetens beslutsfattande.  
 
5a § Förvaltningsmyndigheterna ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar 
 
5b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämna till 
den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §.  
 

3.1.2 Förstärkt skydd 6 - 12§§, 17 – 18 §§ 
I kommuner som ingår i förvaltningsområden ger minoritetslagen förstärkt skydd för samiska 

(samtliga varieteter), finska och meänkieli vilket innebär att 

 

- enskilda har rätt att använda samiska, finska och meänkieli i sina skriftliga och 

muntliga kontakter med myndigheter 

- enskilda har rätt att få tillgång till barnomsorg helt eller i väsentliga delar på samiska, 

finska och meänkieli  

- enskilda har rätt att få tillgång till äldreomsorg helt eller i väsentliga delar på samiska, 

finska och meänkieli  

- kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18a §§ beakta 

de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. 

 

3.1.3 Kommunövergripande 
Lagtexten uttrycker: 

 
3 § Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
enligt denna lag. 
 
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad 
dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta synpunkter och behov i 
myndighetens beslutsfattande. 

 

8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och 
skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt 
eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i 
vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till 
förvaltningsområdet. 
 
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten 
skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har 
dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i 
ärendet på finska, meänkieli respektive samiska.  
Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 
/.../ 
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11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 
 
12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot 
besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda 
telefontider. 

 

3.1.4 Förskola/skola 
Lagtexten uttrycker: 

 

17 § Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 
på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § Skollagen 
(2010:800). Lag (2018:1 367). 
 

3.1.5  Äldreomsorg 
Lagtexten uttrycker: 
 

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet 
att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. 
 
18a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom 
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma 
gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga 
språk. 
 
18b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18a §§ beakta 
de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. 
 
18c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen 
om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18a §§. 

 

 

3.2 FN:s urfolkskonvention (UNDRIP) 

FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) som antogs av FN:s generalförsamling 2007 är en 

tolkning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de konventioner som gäller 

för alla5 . Det innebär att urfolksrätten och minoriteters rättigheter inte ska ses som 

privilegier, utan syftar till att ge likvärdiga förutsättningar, att försöka kompensera för 

orättfärdiga strukturella orättvisor, att alla ska ha samma rättigheter och att minoriteter ska ha 

samma möjlighet som majoriteten att behålla och utveckla sina kulturer. 

 

3.3 Europarådets konventioner 

Europarådet har lagt fram två konventioner som syftar till att skydda de nationella 

minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja språkens och kulturernas 

överlevnad. Sverige ratificerade Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
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(1992) och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (1995) år 2000. 

Dessa slår bland annat fast att varje minoritet och varje språk ska behandlas i enlighet med 

vad individer som tillhör nationella minoriteten önskar och i enlighet med vad som behövs för 

att skydda och främja varje minoritetsspråk. 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter vilar på tre centrala principer: 

Likabehandling (artikel 4), skyldighet för stater att vidta positiva åtgärder för att ge personer 

som tillhör nationella minoriteter samma möjlighet som personer som tillhör majoriteten att 

behålla och utveckla sin kultur och sin identitet (artikel 5), samt skyldighet att se till att de kan 

ha inflytande i olika delar av samhällslivet (artikel 15). Även andra konventioner som Sverige 

åtagit sig att leva upp till ger uttryck för dessa principer, däribland FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter, artiklarna 25 och 27. 

 

3. 4 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som är rättsligt bindande för de länder som 

ratificerat den. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, vilket innebär att 

staterna som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa 

konventionens 54 artiklar. 41 av dessa är så kallade sakartiklar. De ska läsas som en helhet 

och man kan inte lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Fyra av de 41 

sakartiklarna kan ses som vägledning för hur hela barnkonventionen skall tolkas. Dessa kallas 

för de fyra grundprinciperna och är mycket relevanta utifrån minoritets- och 

urfolksperspektivet: • Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har 

ratificerat den. • Artikel 3 – Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Begreppet 

”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 

enskilt fall och man ska ta hänsyn till barnets egen åsikt och erfarenhet. S i d a | 11 • Artikel 6 

– Alla barn har rätt till liv och utveckling. Artikeln understryker varje barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling. Den behandlar inte bara barnets fysiska hälsa utan avser också om 

den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. • Artikel 12 – Alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad. Artikeln lyfter fram barnets rätt att bilda och 

uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas 

ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Utöver dessa artiklar finns en bestämmelse i 

artikel 30 som anger att barn som tillhör ett urfolk eller en etnisk, religiös eller språklig 

minoritet inte ska förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt 

eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk. 

Detta innebär att för barn som tillhör minoriteter och urfolk kan det behöva vidtas åtgärder 

som innebär positiv särbehandling för att de ska ha samma möjligheter som personer som 

tillhör majoriteten att behålla sin kultur. Detta har att göra med att minoriteter historiskt och 

strukturellt utsatts för diskriminering. 
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4. Samiskt språk och kultur i Arvidsjaurs 
kommun 
 

4.1 Det samiska språket 
Samiska är ett finsk-ugriskt språk och har sin utbredning från Kolahalvöns östligaste landsdel 

och sträcker sig genom norra Norge och Finland och ner i Jämtland och Härjedalen i Sverige. 

Samiskan indelas i tre huvudgrupper, östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa 

grupper finns det språkliga varieteter* som i de flesta fall utvecklats med egen ortografi, 

grammatik och litteratur anpassade till områdenas muntliga språk. De samiska språkgränserna 

sammanfaller inte med riksgränserna utan sträcker sig över landgränserna. I Arvidsjaurs 

kommun finns flera samiska varieteter representerade bland den samiska befolkningen. 

 

*varieteter: Beteckning inom lingvistik av en form av språk, dialekt som skiljer sig från 

varandra i väsentliga avseenden. 

 

4.2 Umesamiskans bakgrund 
Redan under 1600-talet publicerades enstaka böcker på samiskt skriftspråk med umesamisk 

grund. Nya testamentet trycktes år 1755 och Bibeln år 1811 på umesamiska. I takt med 

svenska kolonisationens utbredning väster om lappmarksgränsen som ofta understöddes av 

skattefrihet och andra förmåner blev skogssamernas språkmiljö mycket förändrad.  

 

4.2.1 Umesamiskans utbredning 
Det umesamiska området består av södra och östra delen av Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs, 

Malå och Sorsele kommuner, delar av Storumans och Lycksele kommuner. Arvidsjaur och 

Malå bildade till mitten av 1800-talet en och samma socken vilket man ser i ordförråd och 

ljudskick. I de geografiska området bedriver skogssamebyarna Mausjaur, Östra och Västa 

Kikkejaur i Arvidsjaurs kommun, Maskaur och Ståkke i Arjeplogs kommun och Malå sameby 

i Malå kommun renskötsel och upprätthåller även den skogssamiska kulturen. Samebyarna 

Ran och Gran i Sorsele, Lycksele och Storumans kommuner tillhör också det umesamiska 

språkområdet. De tidigare skogssamebyarna Gran och Ubmejen Tjeälddie i Ume lappmark 

blev fjällbyar men behöll sin språkligt umesamiska karaktär.   

 

4.2.2 Umesamiskans karaktär 
Umesamiskan är en varietet med en unik språklig karaktär. Ordförrådet har stora likheter 

norrut. Ordens konsonanter och växlingar finns även norrut, även om vissa kombinationer 

avviker och liknar pitesamiskan och lulesamiskan I sydsamiskan saknas denna 

konsonantväxling (stadieväxling) helt och hållet. Likheter i vokalväxlingar finns söderut men 

de faktiska vokalerna i omljudet är ofta helt andra i umesamiskan än i sydsamiskan. 

Umesamisk ortografi (stavningsregler) godkändes för bruk i ortnamn av Samiskt 

Parlamentariskt Råd (SPR) i december 1998 och för övrig användning i april 2010 efter 

komplettering mot större detaljrikedom än vid bruk i ortnamn. 6 april 2016 godkändes den 

umesamiska ortografin slutligen av SPR efter långvarigt arbete av vid en cermoni i Lycksele. 

  

4.2.3 Umesamiskan idag 
I Arvidsjaur finns idag några äldre umesamiska modersmålstalare. Under många år har det 

bedrivits kurser och språkbad i umesamiska i privat regi. Idag finns en medvetenhet och vilja 

att åter lära sig sitt språk och revitaliseringsarbete pågår i hela det umesamiska området.  
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Språket är en viktig kulturbärare och flerspråkighet och mångkultur är en rikedom som bör 

tillvaratas och utvecklas vidare genom att både synas och höras. En revitalisering av språket 

kräver både uppmuntran och stimulering. Alla aktiviteter som görs för det umesamiska 

språket stärker samtidigt den egna identiteten, ett samiskt tänkesätt och samiska traditioner. 

Enligt Skolverket så är modersmålet av avgörande betydelse för den personliga och kulturella 

identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen  

 

4.2.4 Hotet mot det samiska språket 
Arvidsjaurs kommun ligger inom det umesamiska språkområdet där språkbytesprocessen har 

gått mycket långt. Detta är en konsekvens av den språkpolitik som Sverige förde med början 

på 1800-talet då nationalismen växte fram, ”en stat-ett folk-ett språk”. Lapp-ska-vara-lapp-

politiken innebar att vissa samiska barn skulle gå i nomadskola för att inte vänjas vid det 

svenska livet i fasta bostäder med risk för att de skulle bli svenskar. Skogssamiska barn fick i 

regel inte gå i dessa nomadskolor utan skulle ”försvenskas” och hamnade i den vanliga 

folkskolan där ingen fick undervisning i samiska. Så sent som under 1960-talet fick inte samer 

bygga bostäder i Sverige.  

 

Situationen för de samiska språken är hotad och modersmåltalarna blir färre och färre. En 

anledning är att det svenska språket dominerar i det moderna samhällets institutioner, 

massmedia och skolor och överallt minskar kunskaperna i det samiska språket hos de yngre. 

Det finns färre samiska språkarenor och undervisningen i samisk är begränsad. 

 

4.2.5 Revitaliseringens roll för ökad användning av det samiska språket 
Språket är en viktig del i identiteten, kulturen och i att känna samhörighet med andra som 

talar samma språk. Det finns ett stort behov hos alla samiska språkvarieteter av revitalisering 

då hela generationer saknar kunskaper i samiska på grund av långvariga språkbytesprocesser. 

Behovet av att revitalisera det umesamiska språket är mycket akut och behovet av insatser 

bedöms vara stora. Tillgången till läromedel är liten förutom egentillverkade och den ordbok 

som finns är Lexicon lapponicum som utgavs 1780 vilken är mycket svår att få tag i. 1 

december 2019 utkom den första ordboken med den godkända ortografin som innehåller 4000 

ord med medel från Sametingen i Sverige och Norge samt flera kommuner i umesamiskt 

språkområde.  

 

Varje år ger Sametingets förvaltningsmyndighet och språkcentrum ut en lägesrapport om 

samiska språkens situation i Sverige, den ger visar hur arbete med samiska språken utvecklas 

och förändras i Sverige och inom Norden. Sametingets plenum som tillhör det folkvalda 

organet har antagit en språkpolitiks strategi gällande samiska vilket är av vikt då Sametinget 

enligt lag ska leda det språkpolitiska arbetet i Sverige.  

 

Inom Norden finns ett språksamarbete, Sámi Giellgáldu, som arbetar med språkvård, 

normerings- och terminologiarbete för många de samiska språk som finns i Norden. Efter 

godkänt arbete digitaliseras detta och finns att hämta gratis via hemsidor. Pitesamiska och 

umesamiska omfattas inte ännu av deras arbete men Sametinget i Sverige jobbar för att 

förändra detta. 
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5. Samer i Arvidsjaurs kommun 

5.1  Samer och samisktalande i kommunen 
Enligt Sametingets röstlängd (2021) finns 269 personer över 18 år registrerade som 

röstberättigade i Arvidsjaurs kommun. Eftersom alla samer inte registrerat sig i röstlängden 

och att barn under 18 år inte heller finns med i Sametingets röstlängd är det faktiska antalet 

samer i Arvidsjaurs kommun betydligt högre. 

 

Så länge som det funnits samer i Arvidsjaur har det talats umesamiska. Idag talas det 

fortfarande umesamiska och de talande är i huvudsak den äldre generationen varför det 

umesamiska språket är i akut behov av stora revitaliseringsinsatser. Förutom umesamiska 

finns andra samiska språkvarieteter representerade i kommunen som även de är i behov av 

språkinsatser. Dessa är pite-, lule-, nord och sydsamiska som talas eller har talats av personer 

bosatta i Arvidsjaurs kommun. 

 

5.2 Samebyar 
Renskötseln i Arvidsjaur bedrivs året runt i skogsområdet av samebyarna Mausjaur, Västra 

Kikkejaur, Östra Kikkejaur och Ståkke. Även andra samebyar har genomflyttningsrätt genom 

Arvidsjaurs kommun. Samiskan har genom tiderna varit ett språk som använts inom 

renskötsel som ett arbetsverktyg och som även längst bevarats inom renskötseln i Arvidsjaurs 

kommun. 

 

5.3 Samiska organisationer/föreningar 
I Arvidsjaurs kommun finns även ett flertal samiska organisationer och föreningar som 

arbetar för att tillvarata de samiska intressena. Dessa föreningar och organisationer har stor 

betydelse för samisk verksamhet i Arvidsjaurs kommun. 2018 hade Arvidsjaurs sameförening 

varit verksam i 100 år.  
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6. Referenser 
Nedan ges referenser till litteratur och hemsidor som kan ge tips och inspiration för det 

fortsatta arbetet.  

 

6.1 Litteratur 
Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna, 

regeringens proposition 2008/09:158, www.regeringen.se/sb/d/108a/122769 

 

Samisk språkhandbok för förvaltningsmyndigheter, utgiven av Sametinget, 

www.sametinget.se. I språkhandboken finns faktabakgrund, värdefulla rekommendationer och 

länkar till lagtexter mm.   

 

6.2 Länkar till samiska institutioner och organisationer 
Arvidsjaurs sameförening arvasgarden@gmail.com 

Ideell förening som driver frågor och aktiviteter för samer i Arvidsjaur. Anordnar 

Storstämningshelgen, Möteshelgen, kurser, driver Arvas samegård, hyr ut lokaler. 

 

Samiska föräldranätverket samiskaforaldranatverket@gmail.com 

Finns på Facebook. .Organisation som driver frågor kring samiska språken och barns 

möjligheter att lära sig det. Har sitt säte i Arvidsjaur men bedriver aktiviteter även på andra 

orter. Har språkaktiviteter och projekt kring det för hela familjen och intresserade i alla 

varitéter. Även kurser och föreläsningar. 

 

Álgguogåhtie – umesamer i samverkan www.umesamiska.nu    

Finns på Facebook.  

Organisation som driver frågor för att främja umesamiska språkarbetet. Aktiviteter för hela 

familjen. 

 

Sáminuorra www.saminuorra.org   

Finns på Facebook och Instagram. 

Samiska riksungdomsförbundet i Sverige, partipolitiskt obundet. För och med ungdomar. 

Landsmöte, lokalföreningar, medlemsaktiviteter, kurser. 

 

Svenska Samernas Riksförbund, www.sapmi.se 

Svenska Samernas Riksförbund är en politisk obunden intresseorganisation för rennäringen 

och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Medlemmar är samebyar och sameföreningar. 

 

Sameätnam, www.sameatnam.se 

Riksorganisationen Same Ätnam har till uppgift att under demokratiska former tillvarata och 

befrämja de samiska intressena i kulturellt, socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende.  

 

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, www.sameslojdstiftelsen.com 

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same 

Ätnam. En av de viktigaste uppgifter är att marknadsföra och sprida information om 

sameslöjd och att stödja samiska hantverkare.  

 

Sametinget, www.sametinget.se 

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med det 

övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108a/122769
http://www.sametinget.se/
mailto:arvasgarden@gmail.com
mailto:samiskaforaldranatverket@gmail.com
http://www.umesamiska.nu/
http://www.saminuorra.org/
http://www.sapmi.se/
http://www.sameatnam.se/
http://www.sameslojdstiftelsen.com/
http://www.sametinget.se/
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Samiskt informationscentrum, www.samer.se 

Uppdraget är att öka människors kunskaper om samer och samisk kultur. 

 

Samiskt språkcentrum, www.sametinget.se/13333 

Uppdraget är att stärka det samiska språkets position i samhället. 

 

Sámi Giellagaldu, www.giella.org  

Språksamarbete mellan Sametingen i Finland, Norge och Sverige Inom Norden finns ett 

språksamarbete, Sámi Giellagáldu, arbetar med språkvård, normerings- och terminologiarbete 

för många de samiska språk som finns i Norden. Har hemsidor där de granskade orden och 

termerna finns digitaliserade. 

 

Samernas utbildningscentrum, www.samernas.se 

Uppdraget är att ge enskilda samer en behovsanpassad utbildning, att svara för en allmän 

kursverksamhet samt att genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra 

institutioner sprida kunskaper om samer till en vid krets av människor.  

 

Sameskolstyrelsen, www.sameskolstyrelsen.se 

Sameskolan är en förvaltningsmyndighet för de statliga sameskolorna och deras verksamhet. 

De hjälper även till med samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet, stödjer 

utveckling och produktion av samiska läromedel, hjälper kommunerna med förskole- och 

fritidsverksamhet samt anordnar integrerad samisk undervisning efter avtal med en kommun. 

 

Giron Sámi teahter, www.samiteather.org 

Samisk teater som producerar teaterföreställningar för barn och vuxna. 

 

SVT Sápmi och Oddasat www.svt.se/oddasat 

Sveriges televisions nyhetssändningar på samiska med text på svenska 

 

Sameradion, www.sverigesradio.se/sameradion 

Sveriges Radios nyhetsutsändningar på svenska och samiska. 

 

Nuorat, www.nuorat.se 

Nuorat är en religiöst och politiskt fristående tidskrift för unga samer. Nuorat drivs av den  

ideella föreningen ”Nuorat Ideell förening”. Tidskriften kommer ut med 4 nummer per år.  

 

Samefolket, www.samefolket.se 

Tidskriften Samefolket kommer ut en gång i månaden och rapporterar om aktuella kulturella 

och politiska händelser i det samiska samhället.  

 

Daerpies Dierie, www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/sydsamiskt-kyrkoblad---daerpies-

dierie 

Sydsamiskt kyrkoblad med material på sydsamiska, norska och svenska, utges av Svensk 

kyrkans nationella nivå, Härnösand stift och Nidaros bispedöme med stöd av norska 

Sametinget. 

 

Regeringens hemsida för de nationella minoriteterna, www.minoritet.se 

http://www.samer.se/
http://www.sametinget.se/13333
http://www.giella.org/
http://www.samernas.se/
http://www.sameskolstyrelsen.se/
http://www.samiteather.org/
http://www.svt.se/oddasat
http://www.sverigesradio.se/sameradion
http://www.nuorat.se/
http://www.samefolket.se/
http://www.minoritet.se/
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Förbundsordning för 

kommunalförbundet 

Partnerskap Inland 

– Akademi Norr

Au § Dnr 00180/2022 109 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har till syfte att 

initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Utbildningen skall 

tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. 

Inom denna samverkan har varje deltagande kommun ett lärcentrum kopplat 

till Akademi Norr, vilket verkar som ett nav för det övergripande 

samarbetet. 

Kommunalförbundet har tills nu bestått av kommunerna Arjeplog, 

Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, 

Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele. 

Malå kommun har nu lämnat kommunalförbundet vilket innebär att  

förbundsordningen behöver anpassas och uppdateras. 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 

fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland –

Akademi norr antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 14 upphör att gälla.

____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Begäran om Medfinansiering med budget 

Utdragsbestyrkande
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FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET 
PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR 
 
§ 1 MEDLEMMAR, NAMN OCH SÄTE 

Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Norsjö, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina, Åsele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund bildar gemensamt ett 
kommunalförbund vars namn är Partnerskap Inland – Akademi Norr. 
Förbundet har sitt säte i Storuman. 
 

§ 2 ÄNDAMÅL 
Förbundet har till syfte att verka för regional utveckling och tillväxt i 
medlemskommunerna. 
Förbundet har till uppgift att för medlemmarna främja kunskapsdriven 
tillväxt genom att initiera, utveckla och genomföra högskoleutbildning och 
vara ett komplement till övrig frivillig utbildning. Vidare skall förbundet 
stödja utveckling av lokala lärcentra. 
Förbundet skall också bedriva tillväxtarbete och projektverksamhet i 
enlighet med förbundets syfte. 
 

§ 3 ORGANISATION 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionens 
arbetsformer regleras av reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 
 

§ 4 FÖRBUNDSDIREKTIONEN 
Förbundsdirektionen består av tolv ledamöter och tolv ersättare, där varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare 
vardera. Mandattiden för direktionen och ersättare är densamma som i 
kommunala nämnder och styrelser. 
Direktionen väljer bland sina ledamöter ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Dessa fungerar också som direktionens 
arbetsutskott. 
Direktionen utser inom sig en valberedning för val av presidiet på tre 
personer. 
 

§ 5 REVISORERNA 
Revisorerna skall vara två och utses av den kommun där förbundet har sitt 
säte. 
Direktionen utfärdar revisionsreglemente och beslutar om ersättning till 
revisorer och revisorsersättare samt revisorernas budget. 
 

§ 6 UNDERSTÄLLNING 
Medlemskommunernas godkännande krävs såvitt frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt exempelvis: 
- planer på ny eller ändrad inriktning av förbundets verksamhet 
- större investeringar 
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- upptagande av lån, ingående av borgen eller andra förbindelser 
- bildande av ny juridisk person 
 

§ 7 INITIATIVRÄTT 
Ärenden i direktionen får väckas av 
- ledamot i direktionen 
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen 
 

§ 8 NÄRVARORÄTT 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 

§ 9 KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN 
Kungörelser och tillkännagivanden anslås i den kommun där förbundet har 
sitt säte. 
 

§ 10 KOSTNADSTÄCKNING 
Fördelning av kostnaderna mellan kommunerna baseras på 
solidaritetsprincipen. 
 

§ 11 ANDEL I TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
I förbundets tillgångar och skulder har ingående kommuner andelar efter 
medlemsavgift. 
 

§ 12 BUDGET OCH EKONOMISK STYRNING 
Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 
medlemskommunernas. 
Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 
skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 
den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober 
månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad 
som stadgas i 8 kap 15 § kommunallagen (2017:725) Direktionsmötet där 
budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer 
direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 
förbundet. 
 

§ 13 NYA MEDLEMMAR 
Ansökan om inträde av nya medlemmar prövas av direktionen. 
 

§ 14 UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem får säga 
upp medlemskap när den så önskar. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
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medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. 
Först när minst en tredjedel av det ursprungliga medlemsantalet begärt 
utträde ur kommunalförbundet prövas frågan om kommunalförbundet skall 
träda i likvidation och upplösas. 
 

§ 15 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Vid likvidation skall förbundets tillgångar och skulder skiftas mellan 
medlemmarna i förhållande till medlemsavgiften. 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge 
en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall 
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
 

§ 16 TVISTER 
Tvister som uppstår mellan medlemskommunerna skall i första hand lösas 
genom förhandlingar mellan medlemmarna, i andra hand genom 
skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
 

§ 17 BILDANDET OCH ÄNDRINGAR I FÖRBUNDSORDNINGEN 
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit 
förbundsordningen. 
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 
fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. 

 
_____________ 
 
Antagen av medlemskommunernas fullmäktige 2022-XX-XX 
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Bilaga 1 till förbundsordningen 
 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALFÖRBUNDETS 
DIREKTION 
 
Utöver det som föreskrivs om direktionen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
§ 1 Ledningsfunktionen 

Direktionen är kommunalförbundets förvaltningsorgan. Den har ansvaret 
för hela kommunalförbundets utveckling och ekonomiska ställning. 
 

§ 2 Styrfunktionen 
I direktionens styrfunktion ingår att 
 
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av kommunalförbundets verksamhet 
 
- övervaka att de av medlemskommunerna fastställda målen och planerna 
för verksamheten efterlevs och att kommunalförbundets löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt. 
 

§ 3 Ekonomisk förvaltning 
Direktionen skall ha hand om kommunalförbundets medelsförvaltning. 
 

§ 4 Personalpolitiken 
Direktionen är kommunalförbundets pensions, löne- och 
anställningsmyndighet och skall därvid ha hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunalförbundet som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och har därvid bl.a. att 
 
- med bindande verkan för kommunalförbundet genom kollektivavtal 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunalförbundet som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 
 
- förhandla på kommunalförbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt. 
 
- besluta om stridsåtgärd 
 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunalförbundet som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 
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- ha det övergripande ansvaret i arbetsmiljöfrågor 
 

§ 5 Övrig förvaltning 
Direktionen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 
 
Direktionen är registeransvarig för de personregister som 
kommunalförbundet för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

§ 6 Delegering 
Direktionen får uppdra åt utskott, ledamot eller ersättare eller anställd hos 
kommunalförbundet att besluta på direktionens vägnar i visst ärende eller 
grupp av ärenden. 
 
Av direktionen delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärende av principiell 
innebörd eller eljest av större vikt. 
 

§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Direktionen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Direktionen skall regelmässigt till medlemskommunerna rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 

§ 8 Direktionens arbetsformer 
Sammansättning 
Direktionen består av tolv ledamöter och tolv ersättare. 
 
Ersättarnas tjänstgöring samt inkallande av ersättare. 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till sammanträde eller att vidare 
delta i sammanträdet skall denne snarast kalla den ersättare till tjänstgöring 
som står närmast i tur eller underrättar snarast direktionens kansli som kallar 
ersättare att tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. 
 
Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör då ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

§ 9 Sammanträden 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 
 

§ 10 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelse skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall 
bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 

§ 11 Ordföranden 
Det åligger direktionens ordförande att 
 
- närmast under direktionen ha uppsikt över kommunförbundets hela 
förvaltning 
 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunalförbundets 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och 
ta initiativ i dessa frågor 
 
- representera direktionen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och i sammanträden om inte direktionen bestämt annat i särskilt 
fall 
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- se till att direktionens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål. 
 

§ 12 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och av en ledamot. 
 
Direktionen kan besluta, att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan direktionen justerar 
den. 
 
Direktionens protokoll skall anslås på kommunalförbundets anslagstavla i 
den kommun där förbundet har sitt säte. 
 

§ 13 Reservation 
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall 
lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justering av protokollet. 
 

§ 14 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller 
annan anställd som direktionen bestämmer. 
 

§ 15 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas av direktionen skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden 
och kontrasigneras av annan anställd, som direktionen bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar 
 
______________ 

 
Antagen av medlemskommunernas fullmäktige 2022-XX-XX 
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14 
Revidering av VA-policy 

och VA-plan  

Au § Dnr 00000/2022 000 

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18, § 80 VA-policy och VA-plan för 

Arvidsjaurs kommun.  

Sedan VA-planen antogs har en dagvattenstrategi tagits fram, 

reservvattentäkten för Arvidsjaurs samhälle är på plats men ej ännu tagen i 

bruk och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av och 

kompletterat skalskyddet för vattenverken runt om i kommunen. En risk- 

och sårbarhetsanalys har genomförts och arbetet med att uppdatera 

vattenskyddsområden med föreskrifter har påbörjats. En nulägesanalys för 

dagvatten i Arvidsjaur tätort har också genomförts.  

Av VA-planen framgår bland annat att den ska revideras vid behov eller 

inför varje ny mandatperiod. Den reviderade planen ska antas av 

kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2022 tagit 

fram ett förslag till revidering av VA-planen. Några mindre justeringar har 

även gjorts i VA-policyn.  

Revideringarna består i huvudsak av justeringar med anledning av att vissa 

av åtgärderna i den befintliga VA-planen redan är genomförda. I den 

reviderade planen finns åtgärder för hur kommunen ska ta nästa steg mot en 

mer hållbar VA-hantering. Utöver detta har också justeringar gjorts 

eftersom förvaltningen vid uppföljning av befintlig plan konstaterat att vissa 

åtgärder varit dåligt utformade. Slutligen har tidplanen för åtgärdernas 

genomförande uppdaterats för att stämma bättre överens med kommunens 

förutsättningar för genomförandet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. VA-policy och VA-plan för Arvidsjaurs kommun antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 80 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Motion 

Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 



Datum 

Arvidsjaurs kommun 2022-08-12 

Árviesjávrien kommuvdna

Handläggare 

Britta Lundgren 

Erika Harr 

Kommunstyrelsen 

Direktval

0960-15565 

0960-15573 

Reviderad VA-plan och VA-policy 

1. Bakgrund/sammanfattning

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande VA-plan initierades av tjänstemän vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetet påbörjades under 2016. Förslagen till VA-

översikt, VA-policy och VA-plan arbetades sedan fram  med stöd av ÅF Infrastructure 

AB. VA-policyn och VA-planen antogs sedan av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 80. 

Av VA-planen framgår bland annat att VA-planen ska revideras vid behov eller vid varje 

ny mandatperiod och att den ska antas av kommunfullmäktige. 

Sedan VA-planen antogs har en dagvattenstrategi tagits fram, reservvattentäkten för 

Arvidsjaurs samhälle är på plats men ej ännu tagen i bruk  och förvaltningen har gjort en 

översyn av och kompletterat skalskyddet för vattenverken runt om i kommunen. 

Förvaltningen har också genomfört en risk- och sårbarhetsanalys och påbörjat arbetet med 

att uppdatera  vattenskyddsområden med föreskrifter. En nulägesanalys för dagvatten i 

Arvidsjaur tätort har också genomförts.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2022 tagit fram ett förslag till revidering av 

VA-planen. Några mindre justeringar har även gjorts i VA-policyn.  

Revideringarna består i huvudsak av justeringar med anledning av att vissa av åtgärderna i 

den befintliga VA-planen redan är genomförda. I denna reviderade plan finns åtgärder för 

hur kommunen ska ta nästa steg mot en mer hållbar VA-hantering. Utöver detta har också 

justeringar gjorts då förvaltningen vid uppföljning av befintlig plan konstaterat att vissa 

åtgärder varit dåligt utformade. Slutligen har tidplanen för åtgärdernas genomförande 

uppdaterats för att stämma bättre överens med kommunens förutsättningar för 

genomförandet. 



2. Slutsats samt förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslagen till VA-plan och VA-policy antas 

och att fullmäktiges beslut 2018-06-18, § 80 upphör att gälla.  

Bilagor 

Förslag till reviderad VA-plan 

Förslag till reviderad VA-policy 

Britta Lundgren Erika Harr 

Samhällsplanerare Gatu- & VA-chef 

Åsa Andersson 

Samhällsbyggnadschef 
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1 INLEDNING 
En långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning (VA-försörjning) som innebär god tillgång till bra 
dricksvatten och en säker hantering av spill- och dagvatten med hänsyn till både hälsa och miljö är en 
förutsättning för att möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling i Arvidsjaur kommun.  
VA-policyn är en del i kommunens arbete med strategisk VA-planering för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning. VA-policyn fastställer övergripande ställningstaganden för 
planeringen av vatten och avlopp med syftet att vara ett styrande och vägledande dokument för VA-
försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. 
Beslut som fattas inom Arvidsjaur kommun ska grundas på de ställningstaganden som VA-policyn 
omfattar. 

2 ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-PLANERING 

• Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv 

såsom hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. 

• VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i 

kommunen. 

• VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet 

för vatten följs. 

• I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan 

ska VA-planen vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

3 VA-FÖRSÖRJNING INOM KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE 

3.1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

• Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- 

och dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande 

uppdateras. 

3.2 DRICKSVATTEN 

• Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till viktiga vattenresurser och vid 

konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att 

bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt. 

• Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenförsörjning alternativt 

nödvattenförsörjning via mobil tank i enlighet med Livsmedelsverkets råd. 

• Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet 

genom att tillse att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga 

kommunala vattentäkter och reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden 

är uppdaterade och reviderade. 

• Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda 

kvantitets- och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen. 

• För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en 

krisberedskapsplan utarbetas. 
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• Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av 

dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm.  

• Huvudmannen ska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga. 

3.3 SPILLVATTEN 

• Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där 

reningsgraden är otillräcklig. 

• Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar 

för spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m. 

• Huvudmannen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i 

spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar 

och driftsproblemen vid avloppsreningsverken. 

• Kommunens framtida slamhantering behöver utredas.  

3.4 LEDNINGSNÄT 

• För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på 

ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs. längden på ledningar som förnyats i 

förhållande till ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år. 

• I områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att 

separera dag- och dränvatten från spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och 

dräneringsvatten i spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av 

dricksvatten till kommunens abonnenter. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen 

ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. 

Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av 

ett mer detaljerat underlag för olika delområden.  

• Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att 

identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera 

potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter. 

• I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas. 

• Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt 

användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten.  

4 VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR KOMMUNALT 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

• Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad 

bebyggelse enligt LAV 6§. 

• Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av 

kommunens verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän 

anläggning att ansluta till samt att kapaciteten i befintlig anläggning tillåter anslutning. 
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5 DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 

• Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet. 

• Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen 

ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. 

Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av 

ett mer detaljerat underlag för olika delområden.  

• Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att 

identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera 

potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter. 

• Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt 

användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten.  

6 I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD  

• Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske 

med berörda fastighetsägare. 

7 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 

• Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla 

tydlig och lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av 

enskilda anläggningar. 
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8 ORDLISTA 
Allmän va-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger 
eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 
enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).  
Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns 
i lagen om allmänna vattentjänster.  
Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband 
med nederbörd och höga flöden.  
Dagvatten ytavrinnande regn-, spol-och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på 
genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk. 
Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.  
Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som 
inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, 
för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  
Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och 
ansvarar för en allmän VA-anläggning. 
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att 
fördröja och minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det 
allmänna VA-systemet eller recipienten. 
Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det 
ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten 
del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. 
Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie 
ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie 
dricksvattenförsörjning. 
Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, serviceanläggningar och dylikt).  
Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och 
inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 
VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledande och rening av spillvatten 
samt dagvattenhantering  
VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av 
allmän VA-försörjning.  
Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller 
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.  
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VA-plan Arvidsjaurs kommun 
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 

Inledning 
Arvidsjaur kommuns strategiska VA-plan är en del i kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning vilket innebär god tillgång till bra dricksvatten och en säker 
hantering av spill- och dagvatten. Detta med hänsyn till både hälsa och miljö både inom och utanför 
rådande verksamhetsområde för allmänt VA.  

Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar och tydliggöra den långsiktiga planeringen av 
kommunens vatten- och avloppsförsörjning genom att ange nödvändiga åtgärder inom VA-
försörjningen, prioriteringsordning samt tidplan och ansvarig enhet för respektive åtgärd. Åtgärderna 
i VA-planen har tagits fram utifrån kunskapsunderlaget i VA-översikten och de strategiska 
ställningstagandena i VA-policyn. 

Havs- och vattenmyndighetens skrift ” Vägledning för kommunal VA-planering”, 2014-01-27, har 
legat till grund för arbetet.  

Arbetsprocess 

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande VA-plan initierades av tjänstemän vid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetet påbörjades under slutet av 2016. Förslagen till VA-
översikt, VA-policy och VA-plan arbetades sedan fram tillsammans med  ÅF Infrastructure AB. 

Implementering och fortsatt arbete med VA-planering 

Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och genomförande av åtgärderna är viktigt att 
driva vidare. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor kopplat till kommunens VA-försörjning 
genom att två gånger årligen träffas i vattengruppen som är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
bestående av representanter från Vatten och avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park samt Miljö och 
Bygg för utvärdering och uppföljning av åtgärderna i VA-planen. Samhällsbyggnadschefen är 
sammankallande för arbetsgruppen. Vart fjärde år, i samband med ny mandatperiod, sker en revidering av 
VA-policyn och VA-planen och de uppdaterade dokumenten antas på nytt av kommunfullmäktige. 
Revideringen av VA-planen behöver samordnas med översiktsplanen för Arvidsjaur kommun. VA-
översikten revideras löpande. De åtgärder som presenteras i VA-planen ska ligga till grund för årliga 
verksamhetsplaner för de olika berörda enheterna inom kommunens organisation. För att möjliggöra 
genomförandet av åtgärderna behöver dessa årligen föras in i respektive enhets budgetprocess. Ett förslag 
till övergripande modell för fortsatt VA-planering ges nedan (Figur 2) 

VA-översikt VA-policy VA-plan
Genomförande och 

uppföljning

Figur 1. Arbetsprocess för VA-planering i Arvidsjaur kommun. 
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Genom att åtgärderna i VA-planen implementeras i verksamhetsplaner och budget införlivas dem i 
kommunens operativa arbete och VA-planen förhindras att bli en skrivbordsprodukt. Det är först när de 
faktiska åtgärderna genomförts som miljönyttan uppstår. Det är därför vanskligt att utvärdera Arvidsjaurs 
kommuns miljöarbete utifrån VA-planen utan det görs snarare efter hur åtgärderna i planen genomförs. 

Läsanvisningar 

VA-planen består av ett inledande kapitel (kapitel 1) som beskriver bakgrund, arbetsprocessen och 
implementering och fortsatt arbetet med VA-planering. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 utgörs av själva VA-planen 
med fem huvudsakliga delplaner för:  

• Den allmänna VA-anläggningen

• VA-försörjning utanför den allmänna VA-anläggningen

• Dagvatten och dräneringsvatten

• I väntan på utbyggnad av allmän VA-försörjning

• Enskild VA-försörjning

I varje delkapitel är åtgärderna direkt kopplade till ställningstagandena framtagna i VA-policyn. 

Kapitel 8 omfattar en konsekvensbeskrivning med ekonomiska, miljömässiga respektive sociala 
konsekvenser. 

Kapitel 9 omfattar en ord- och begreppslista som förklarar och definierar de mest väsentliga 
begreppen i dokumentet.  

Bilaga 1 redovisar åtgärder i VA-planen för att nå VA-policyns ställningstagande, prioritetsordning 
bland åtgärder samt ansvarig enhet och tidplan för åtgärden. 

Läs även den VA-översikt och VA-policy som tagits fram inom projektet och som ligger till grund 
för VA-planen. 

Figur 2. Strategi för fortsatt VA-planering och revidering av VA-plan. 

VA-plan 2022

•Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen

•Löpande revidering av VA-
översikt

•Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning av ny 
mandatperiod

•Revideringen samordnas 
med översiktsplaneringen

VA-plan 2026 

•Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen

•Löpande revidering av VA-
översikt

•Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning av ny 
mandatperiod

•Revideringen samordnas 
med översiktsplaneringen

VA-plan 2030

•Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen

•Löpande revidering av VA-
översikt

•Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning av ny 
mandatperiod

•Revideringen samordnas 
med översiktsplaneringen
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ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-
PLANERINGEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 

• Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv såsom
hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik.

• VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i
kommunen.

• VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för
vatten följs.

• I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan ska
VA-planen vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 

• En långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering ska ske löpande och VA-planen ska
revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod.

• Kommunen ska löpande säkerställa en hundraprocentig kostnadstäckning i VA-taxa.

• VA-planen ska antas av kommunfullmäktige.
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§ 225 Dnr KS 2022-000411 001 

Förlängning av nuvarande avtal avseende 
gemensam nämnd för drift av personalsystem 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nytt avtal mellan samverkande kommuner enligt gemensam nämnd för drift av 

personalsystems förslag 2022-06-15 godkänns. 

Sammanfattning 

Medlemmarna av den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är 
Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämndens verksamhet regleras 

i ett avtal mellan de samverkande kommunerna, ett avtal som gäller t o m 2022-12-
31. 

Det pågår ett arbete med en upphandling av nytt personalsystem inom Skellefteå 

kommun, ett arbete kommer att pågå under 2023. Beroende på utfallet av 
upphandlingen kan förutsättningarna för kommande samarbete påverkas. Utifrån 

detta finns det anledning att förlänga nuvarande avtal med ett år t o m 2023-12-
31. Därigenom kan nuvarande samarbete fortsätta under 2023 och 

förutsättningarna för eventuellt framtida samarbete klarläggas under 2023. 

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i 
de samverkande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, kommunstyrelsen 2022-08-15 § 246 

Beslut, gemensam nämnd för drift av personalsystem 2022-06-15 
Förslag till nytt avtal, gemensam nämnd för drift av personalsystem 

  

Skickas till: 

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
Arvidsjaurs kommun 

Malå kommun 

Norsjö kommun 
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Samarbetsavtal för drift av personalsystem 

 § 1 Allmänt 
 
Genom detta avtal samarbetar Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner (nedan kallade de 
samarbetande kommunerna) kring drift av personalsystem.  
 
Samarbete skall ske via en gemensam nämnd där samtliga kommuner är representerade. 
 
 § 2 Ändamål och verksamhet 
 
Den gemensamma nämnden ansvarar för drift av personalsystem i de samarbetande kommunerna.  
Förutsättningen för samarbetet är att kommunerna använder samma personalsystem, dock har varje 
kommun har ett eget avtal med leverantören. 
 
Genom samarbetet skall kommunerna sträva efter: 
 
- att åstadkomma effektiv drift av personalsystem 
- att åstadkomma optimalt nyttjande av resurser och kompetens 

  
§ 3 Reglemente (bilaga 1) 
 
Nämndens verksamhet och arbetsformer fastställs i reglemente för nämnden. Reglemente fastställs och 
ändras genom beslut i kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

 
Nämndens verksamhet skall upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 
utgång. 

 
 

§ 4 Värdkommun  
 
 Ordförande för den gemensamma nämnden skall tillsättas av Skellefteå kommun och övriga ledamöter 
tillsätts av respektive kommun. Den gemensamma nämnden skall ingå i Skellefteås organisation.  
 
Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall ha ansvar för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt ha ansvar för planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. 
Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall också vara nämndens sekretariat och arkiv. 
 
§ 5 Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm 
 
Personalresurser och äganderätten till egendom finns i respektive kommun om inte annat avtalats. 
I nedan angivna bilagor skall tydligt framgå vad köp av IT tjänst och systemförvaltning innehåller.  
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en 
procentuell fördelning baserat på antal medarbetare i respektive kommun. Kommunernas specifika 
kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 
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Bilaga 2 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Malå kommun 
Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Norsjö kommun 
Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Arvidsjaur kommun 
Bilaga 5 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Skellefteå kommun 

. 
 
§ 6 Försäkring 
 
Kommun som äger egendom ansvarar för försäkring. 
 
§ 7 Kostnadsfördelning  
 
Skellefteå kommun skall fastställa budgeten för kommande budgetår utifrån en gemensamt planerad 
kostnadsbild i samråd med Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner för den gemensamma nämnden. 
  
Budgeten beräknas på planerade faktiska kostnader för respektive kommun. 
Om avvikelser ev. skulle uppstå mot budget regleras detta mellan kommunerna vid årets slut.  
 
Varje part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive förtroendevalda i nämnden enligt 
respektive parts arvodesregler. 
 
Förslag till budget skall tillställas Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommuner senast den 1 september varje år. 
 
Senast den 1 april året efter verksamhetsåret skall nämnden fastställa den slutliga årliga kostnaden för varje 
kommun. Slutlig reglering av den årliga kostnaden skall ske per den 1 april året efter verksamhetsåret. 

 
 
§ 8 Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av de samarbetande 
kommunerna. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras i allmän domstol. 
 
§ 9 Avtalets giltighet 
 
Detta avtal gäller från 2023-01-01- till 2023-12-31 under förutsättning att kommunfullmäktige i Arvidsjaur, 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Oktober 
2023 upprättas nytt avtal.  
 
Uppsägning kan tillåtas om det råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är 
till förmån för andra förmånligare lösningar eller alternativ. 
 
ARVIDSJAUR KOMMUN MALÅ KOMMUN 
 
 
 
NORSJÖ KOMMUN               SKELLEFTEÅ KOMMUN 
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Bilaga 1 

Reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem  

Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har kommit överens om att från och med 2009-11-01 
bilda en gemensam nämnd för drift av personalsystem. Beslut om revidering av reglemente är  
 
Antaget av kommunfullmäktige i Arvidsjaur 2021-XX-XX, § XXX  
 
Antaget av kommunfullmäktige i Malå kommun 2021-XX-XX, § XXX. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Norsjö kommun 2021-12-28, § XXX. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun 2021-XX-XX, § XXX. 
 
Skellefteå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för 
den gemensamma nämnden. 
 
1 § Uppgifter mm 
 
Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de samverkande kommunerna.  
 
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente 
och samverkansavtalet, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för samarbetet. 
 
Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna, i enlighet med de 
intervaller som värdkommunen beslutar, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är. 
 
Nämnden skall samråda med berörda nämnder i de samverkande kommunerna samt med myndigheter och 
med enskilda organisationer. 
 
2 § Sammanträden 
 
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämndens 
sammanträden genomförs omväxlande i de samverkande kommunerna. 
 
Ledamöter får delta i sammanträden på distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ledamot som deltar 
på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
3 § Sammansättning 
 
Nämnden består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Fullmäktige i de samverkande kommunerna 
utser vardera en ledamot och en ersättare. 
 
Skellefteå kommunfullmäktige utser ordförande i den gemensamma nämnden. Beträffande vice ordförande 
gäller följande: Under periodens första år fungerar Arvidsjaur kommuns ledamot som vice ordförande. 
Under periodens andra år fungerar Malå kommuns ledamot som vice ordförande. Under periodens tredje år 
fungerar Norsjö kommuns ledamot som vice ordförande. Därefter fungerar ledamot från Arvidsjaur 
kommun, Malå kommun och Norsjö kommun som vice ordförande enligt denna ordningsföljd. 
 
4 § Mandatperiod 
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Nämndens mandatperiod skall vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i hela landet. 
 
5 § Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
skall ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare 
trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har 
handlagts. 
 
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 
 
6 § Anmälan av förhinder 
 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 
 
7 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten 
göra detta. 
 
8 § Beslutsförhet 
 
Nämnden får handlägga ärenden bara när ledamöter eller ersättare från samtliga samverkande kommuner 
är närvarande.  
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.  
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 
10 § Justering och anslag av protokoll 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 
 

 

      
     Dokumentnamn: 
 
 

     

     Sida 5 (12) 
 

SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan 
nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens sekretariat har 
ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna. 
 
11 § Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 
 
12 § Delgivning 
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 
13 § Undertecknande av handling 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller, vid 
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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Bilaga 2 Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Malå 

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet.  
Bilaga 2 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Malå kommun  
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i 
internbudgeten.  
 

SLA (Service Level Agreement)  
Nedan anger de servicenivåer som tillhandahålls för systemdrifttjänsten för Personec P och reglerar vilken tillgänglighet 
systemet ska ha hur lång tid det får gå innan felavhjälpning påbörjas samt hur snabbt felet ska vara åtgärdat.   

Servicenivå  Servicetid  Påbörjat inom  På plats  
Förväntad  
  
Åtgärdstid  

Standard  

7-17 Vardagar   
  
Mån-fre (ej  
  
helgdagar)  

Inom 3 dagar  -  

  
5 arbetsdagar  
  
(Inom servicetid)  
   
   

  
Servicefönster  
Planerade servicefönster för IT miljön ligger löpande över året och inträffar varje månad sista torsdagen mellan kl 18:00 
till fredag kl 06:00. Alla system anses då vara ur drift.  
Planerade driftstopp för Personec P planeras av från verksamheten utsedd systemförvaltare tillsammans med IT-
systemansvariga. 
  
IT-systemdrifttjänsten för personalsystemet Personec P  
Systemdrifttjänsten innehåller såväl tekniskt miljö som server, databaser, acceslösning etc samt de resurser och aktiviteter 
som ingår för att sköta om dessa. Inom systemdrifttjänsten planeras och utförs de vidmakthållande drift och 
underhållsaktiviteter som ingår exempelvis uppdateringar och helpdesk. Systemdrifttjänstens kostnader aggregeras 
utifrån tid och resursutnyttjande samt licenser och debiteras i efterskott årsvis.  
 

Från verksamheten utsedd systemförvaltare ansvar för Planering, upprättande av 
driftschema och förändringsgenomförande  
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Systemförvaltartjänst Lönecenter Skellefteå      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  
Vidmakthålla Personec P, Utdata, Förhandling och Neptune enligt 
specificerad överenskommelse     

  
Kontaktperson mot leverantör av lönesystem och Malås lönehandläggare 
Utveckling och förbättringsarbete 

70% av  
          heltidstjänst  Skellefteå 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

Bilaga 3 Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Norsjö  

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Norsjö  kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 
 
SLA (Service Level Agreement)  
Nedan anger de servicenivåer som tillhandahålls för systemdrifttjänsten för Personec P och reglerar vilken tillgänglighet 
systemet ska ha hur lång tid det får gå innan felavhjälpning påbörjas samt hur snabbt felet ska vara åtgärdat.   

Servicenivå  Servicetid  Påbörjat inom  På plats  
Förväntad  
  
Åtgärdstid  

Standard  

7-17 Vardagar   
  
Mån-fre (ej  
  
helgdagar)  

Inom 3 dagar  -  

  
5 arbetsdagar  
  
(Inom servicetid)  
   
   

  
Servicefönster  
Planerade servicefönster för IT miljön ligger löpande över året och inträffar varje månad sista torsdagen mellan kl 18:00 
till fredag kl 06:00. Alla system anses då vara ur drift.  
Planerade driftstopp för Personec P planeras av från verksamheten utsedd systemförvaltare tillsammans med IT-
systemansvariga. 
  
IT-systemdrifttjänsten för personalsystemet Personec P  
Systemdrifttjänsten innehåller såväl tekniskt miljö som server, databaser, acceslösning etc samt de resurser och aktiviteter 
som ingår för att sköta om dessa. Inom systemdrifttjänsten planeras och utförs de vidmakthållande drift och 
underhållsaktiviteter som ingår exempelvis uppdateringar och helpdesk. Systemdrifttjänstens kostnader aggregeras 
utifrån tid och resursutnyttjande samt licenser och debiteras i efterskott årsvis.  
 

Från verksamheten utsedd systemförvaltare ansvar för Planering, upprättande av 
driftschema och förändringsgenomförande  
 
Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Drift      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 Uttag nolltranslista 2 ggr/mån  Skellefteå 

 Bankfilsdag - bearbetningar 1 ggr/mån  Skellefteå 

  - Verkställan av lön    

 - Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank    

  - Arbetstidsjournal    

  - Konjunkturstatistik –SCB    

  - Sjuklönestatisk -SCB    

 Semesteromställning 3 ggr/år   Skellefteå  
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

 Personec Utdata - Semesterlöneskuld 2 ggr/år  Skellefteå 

 Skatteförfrågan 1 ggr/år    Skellefteå  

 Skatteinläsning 1 ggr/år  Skellefteå 

 Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år   

     

2. Underhåll      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Tabell import      7-8 ggr/år   Skellefteå  

         

3. Support/Kommunikation      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Stöd till Systemförvaltare i Norsjö i mån av tid     

   - när det gäller frågor kring vissa situationer, Norsjö tar kontakt v.b.      Norsjö 

  Upprättande av driftschema/kalender 1 ggr/år   Skellefteå 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

Bilaga 4 Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Arvidsjaur 

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Arvidsjaur kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 
 
IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Teknisk miljö      

   Produkt   Antal    Huvudansvar  

 Server 2 st  Arvidsjaur 

 Databaser 6 st  Arvidsjaur 

  Lagring och backup 243 GB   Arvidsjaur 

2. 
 

Förvaltning      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 
Planering, upprättande av driftschema,  
förändringsgenomförande 3 tim/mån  Arvidsjaur 

        

3. Drift/support      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö   10 tim/mån  Arvidsjaur 

   Avstämning med specialister  1 tim/mån   Arvidsjaur 

 Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 
16 

  Arvidsjaur 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

 
  

  

 
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Drift      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 Bankfilsdag i bearbetningar 1 ggr/mån  Skellefteå 

  - Verkställan av lön      

 - Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank    

  - Arbetstidsjournal    

  - Personec Utdata - Semesterlöneskuld    

  - Konjunkturstatistik –SCB    

  - Sjuklönestatisk -SCB    

  - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik –SCB     

  Semesteromställning 3 ggr/år   Skellefteå  

 Skatteförfrågan 1 ggr/år    Skellefteå  

 Skatteinläsning 1 ggr/år  Skellefteå 

 Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år   

     

2. Underhåll      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Tabell import   7-8 ggr/år   Skellefteå  

         

3. Support/Kommunikation      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Stöd till Systemförvaltare i Arvidsjaur i mån av tid       

   - när det gäller frågor kring vissa situationer, Arvidsjaur tar kontakt v.b.      Arvidsjaur 

  Upprättande av driftschema/kalender  1 ggr/år  Skellefteå 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

Bilaga 5  Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Skellefteå 

 
Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 5 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning för Skellefteå kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 
 
SLA (Service Level Agreement)  
Nedan anger de servicenivåer som tillhandahålls för systemdrifttjänsten för Personec P och reglerar vilken tillgänglighet 
systemet ska ha hur lång tid det får gå innan felavhjälpning påbörjas samt hur snabbt felet ska vara åtgärdat.   

Servicenivå  Servicetid  Påbörjat inom  På plats  
Förväntad  
  
Åtgärdstid  

Standard  

7-17 Vardagar   
  
Mån-fre (ej  
  
helgdagar)  

Inom 3 dagar  -  

  
5 arbetsdagar  
  
(Inom servicetid)  
   
   

  
Servicefönster  
Planerade servicefönster för IT miljön ligger löpande över året och inträffar varje månad sista torsdagen mellan kl 18:00 
till fredag kl 06:00. Alla system anses då vara ur drift.  
Planerade driftstopp för Personec P planeras av från verksamheten utsedd systemförvaltare tillsammans med IT-
systemansvariga. 
  
IT-systemdrifttjänsten för personalsystemet Personec P  
Systemdrifttjänsten innehåller såväl tekniskt miljö som server, databaser, acceslösning etc samt de resurser och aktiviteter 
som ingår för att sköta om dessa. Inom systemdrifttjänsten planeras och utförs de vidmakthållande drift och 
underhållsaktiviteter som ingår exempelvis uppdateringar och helpdesk. Systemdrifttjänstens kostnader aggregeras 
utifrån tid och resursutnyttjande samt licenser och debiteras i efterskott årsvis.  
 

Från verksamheten utsedd systemförvaltare ansvar för Planering, upprättande av 
driftschema och förändringsgenomförande  
 
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P-Skellefteå till AMN 

 

 Drift 
 

     

 
Uttag nolltranslista 

Varje 
mån
ad 

  Verkställan av lön     ” 

 Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank     ” 

  Arbetstidsjournal     ” 

  Personec Utdata - Semesterlöneskuld     ” 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem förlängning 

 Konjunkturstatistik –SCB     ” 

  Sjuklönestatisk -SCB     ” 

 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik –SCB     ” 

 
Semesteromställning 

3 
ggr/å
r 

 
Skatteförfrågan 

1 
ggr/å
r 

  Skatteinläsning 1 ggr/år 

 
Kontrolluppgifter till SKV 

1 
ggr/å
r 

   

 
Underhåll 

 

  Tabell-import  7-8 ggr/år 

   

     

 
Support/Kommunikation 

 

     

  Stöd till Systemförvaltare i rep kommun i mån av tid  

  
 - när det gäller frågor kring vissa situationer, kontakt tas vid behov per mail eller 
telefon   

 

  Upprättande av driftschema/kalender  1 ggr/år 

   

     

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Kommunchef informerar

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Pågående större ärenden

Nya lokaler AF

Beslutsforum hos AF 28/9, därefter påbörjas 
avtalsskrivandet vilket beräknas vara klart i slutet av 
oktober.

Kompetensförsörjning

Svårighet att rekrytera är genomgående i alla 
verksamheter, även privata näringslivet och vissa av 
våra bolag signalerar problem.

Analys och aktivitetsplan under oktober.

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Kultur och Fritid

• Projekt snökanon påbörjat.

• Ny kultursekreterare rekryterad

• Många besökare i badhuset i sommar

• Rekrytering.. 
Ungdomssamordnartjänsten är 
fortfarande vakant.

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Samhällsbyggnads

• Lokalvården fungerar bra nu efter åtgärder, 
organisationen har stabiliserats.

• Ny miljöinspektör är rekryterad

• Svårt att hitta kompetens till vissa positioner, t ex 
mark- och exploateringshandläggare, chef 
vaktmästarorganisationen.

• Stort fokus på sport- och simhallsprojektet

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Stöd och Service

• Arvidsjaur är tilldelat 25 Ukrainska 
flyktingar, så här långt har vi tagit 
emot 9. Inga nya anvisningar i 
dagsläget.

• AME har flyttat till nya lokaler, viss 
oro i leden då det är helt 
projektfinansierat. En verksamhet 
som behöver ses över.

• Klart med bygglov för digitala skyltar

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Socialförvaltningen

• NK har tagit fram en gemensam plan mot suicid, lokal 
version för Arvidsjaurs kommun behöver göras 
övergripande för alla verksamheter.

• Rekrytering och bemanning…

• Ganska stora problem under sommaren 
bemanningsmässigt

• Inspirationsdag för all personal i december

• Renovering av Ringelsta ska påbörjas.

• Brandutbildning av all personal är genomförd

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



För- och grundskola

• Kompetensförsörjning är tuff i skolan, framförallt i 
Glommersträsk.

• Generell brist på förskollärare, specialpedagoger och 
lärare.

• Ekonomin är god men behov av att bli mer träffsäker i 
prognoserna tidigt på året.

• Elevhälsan ska samverka med BUP, detta fungerar dåligt 
då BUP inte fungerar som det ska.

• Nytt elevhälsosystem ska upphandlas.

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



Tack!

Arvidsjaurs kommun
Àrviesjávrien kommuvdna



VD-rapport AKAB  

 

Bolagen 

Arvidsjaurs energi AB:  

Ny VD, Anna Renberg tillträdde 1/9. 

Arbetet med den nya prismodellen fortskrider och förväntas vara klar i månadsskiftet 

augusti/september. Utskick till samtliga kunder kommer under september månad. Dessutom 

kommer en prisdialog att genomföras med alla större kunder. 

Bolaget har genomfört underhållsrevisioner av anläggningarna och verksamheten, utifrån 

det så har korrigerande åtgärder vidtagits. 

Det som AEAB jobbar på framåt är: 

• Nya kundanslutningar 

• Förebyggande underhåll och åtgärder för att öka effektiviteten och därmed 
lönsamhet och kapacitet 

• Utsläppsrätter: ännu inte klart om bolaget får ta del av fria sådana, ger osäkerhet om 
hur mycket och till vilket pris utsläppsrätter måste köpas in. 

• Planerar för omfattande renovering och utbyggnad av kontorslokaler vid HVC. 
Ekonomi 

Utfallet vid delårsbokslut visar på ett resultat med 56 tkr, bolaget lägger dock en prognos 

med -794 tkr per 221231  

Arvidsjaur Flygplats AB:  

Tidigare flygplatschef Ralf Lundberg har tagit över i VD rollen från 7/6. Detta är en övergångslösning 

och rekryteringsprocessen är påbörjad av styrelsen. 

Transportstyrelsen har genomfört två olika tillsyner, flygtrafikledning och flygplatsdriften. Det 

framkom ett antal brister som behöver åtgärdas. 

Den reguljära flygtrafiken har närmat sig normallägen, biltestnäringen visar också en svag 

återhämtning om något avvaktande. Försvarsmakten däremot visar intresse av att i allt högre grad 

nyttja flygplatsen och bolaget har en pågående dialog om utökat samarbete. 

Att rekrytera personal till flygplatsen har blivit svårare vilket också påverkar löneläget. Det pågår en 

upphandling av reguljärtrafik, ny operatör förväntas vara klar under mars 2023. Det som oroar är att 

anbudslämnare tillåts att själva välja vilka destinationer man ska flyga på. I föregående upphandling 

var linjen Gällivare – Arvidsjaur – Gällivare förutbestämd. Ekonomiskt får det stor påverkan om 

Arvidsjaur Flygplats är station för mellanlandning eller slutdestination eftersom flygbolaget betalar 

start och landningsavgift. 

Ekonomi 

Bolaget har under 2022 mottagit extra driftsstöd om 5 663 tkr som inte budgeterats, i kombination 

med det så har flygtrafiken gått avsevärt bättre vilket gör att flygplatsen vid delårsbokslut har ett 

resultat på 13 396 tkr. Det saknas prognos för helåret. 



Framåt: svårt att sia om framtiden då omvärlden är orolig, drivmedelspriser, energikris och krig kan 

komma att påverka all verksamhet negativt, såväl bolagets som kundernas. Landningsbanan kan 

komma att behöva åtgärdas inom en femårsperiod, en investering som beräknas till ca 25-30 mkr. 

Arvidsjaurhem AB:  

Efterfrågan på lägenheter har ökat under sommaren och hyresbortfallet ligger nu på en lägre 

nivå än under föregående år, dock är efterfrågan på affärslokaler svag. Underhåll inne i 

lägenheter har kommit igång igen efter pandemin och det hyresgäststyrda underhållet samt 

byte av vitvaror har påbörjats i ett flertal av företagets fastigheter. 

Bolaget ser positivt på framtiden då man sett en ökad efterfrågan av lägenheter som kopplas 

till nyetablering av regementet samt gymnasieutbildningar som lockar externa elever.  

Elpriser kommer inte att påverka bolaget kommande år då de bundit priserna för 2022-2023. 

Det har rekryterats en ny tekniker eftersom tidigare tekniker nu är fastighetschef. 

Bolaget planerar för en ändrad organisation för sin fastighetsskötsel och har flera pågående 

investeringsprojekt av vilka ett antal är under upphandling.  

Bolaget har kommit igång med regelbundna samverkansmöte med kommunens fastighetsavdelning 

och kommer att bjuda in övriga kommunala bolag till dessa träffar om intresse finns. 

Ekonomi 

Delårsrapporten visar på ett starkt resultat med ett utfall om 7 204 tkr, bolaget lägger en prognos för 

året om 9 259 tkr på sista raden. Bolaget har fortfarande låga räntekostnader men dessa förväntas 

öka. 

 

Bolagens VD:ar bjuds in till de utbildningar och chefsträffar som anordnas av kommunen. 

 

2022-09-19 

Lena Ruth                                                                                                                                  
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