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Digital lanthandel
Eva Granström och Britt-Inger Lindgren
är två av eldsjälarna som har skapat
Moskosels nya mötesplats ”Navet”.
Sid 3

Ny tandklinik
Jane Viklund har öppnat Inlandets tandklinik
i gamla Frälsningsarméns kyrka.
Sid 4

Film om naturens rötter
Magiska vyer filmade i Arvidsjaurs urskog
när Robin Eriksson Franzén gör film om
våra rötter till naturen.
Sista sidan

önskar Arvidsjaurs kommun
Ta det lugnt i sommar – dra inte på er smitta!

Stort tack till alla
Under sommaren lämnar jag mitt uppdrag
som kommunalråd och kommunstyrelsens
ordförande. Inför att anta denna utmaning
lovade jag att vara kvar i två år. Efter drygt
denna tid sker min avgång i sommar.
I skrivande stund pågår nomineringar till
nya kandidater. Vem det blir avgörs på Soci-

aldemokraternas medlemsmöte. Val av nytt
kommunalråd sker på kommunfullmäktige i
juni 2021.
Det har varit en mycket spännande tid. Vi
kan alla glädjas åt att K4 återuppstår som
regemente. Företagen i vår kommun blir så
många fler och investeringar sker. Byakraften blomstrar.
Och mitt i alltihopa drabbas världen av
en pandemi. Arvidsjaursborna har varit
fantastiskt duktiga på att hålla avstånd.
Under de senaste veckorna ser vi tyvärr en
ökad smittspridning som vi med alla medel
vill stoppa. Vaccinationerna pågår för fullt
och det borde betyda en lättnad. Ändå tror
många bedömare att livet inte återgår i sin
forna skepnad i framtiden.
Vi torde kunna umgås mera med nära och
kära, men resorna blir säkert färre och de
digitala mötena har kommit för att stanna.
Mitt huvudområde under denna tid har
varit ekonomi. Mycket hänger samman med
den. Det är ändå knepigt att få ihop det när
befolkningstalen minskar.
Den nya budgetmodellen ger en ny tydlighet över var politiken lägger sina prioriteringar. Skola, vård och omsorg är de största

Flygplatsens nutid och framtid
Få i Arvidsjaur och övriga världen har undgått att flygindustrin drabbats hårt av
pandemins effekter. Minskad rörlighet var en tidig, sen varaktig åtgärd för att
minimera smitta. Resultat av pandemins effekter efter nu 1,5 år är flygbolag och
flygoperatörer i konkurs eller i djupa ekonomiska svårigheter. Allt fler flygplatser
i Sverige och världen riskerar stängas för gott.
Arvidsjaur flygplats lämnade 2020 med
andan i halsen och arbetar nu hårt för att
komma igenom 2021 som visar dystra siffror trots många åtgärder. 2020 resulterade
i en nedgång på 75% i trafiken och 2021
ytterligare några procent sämre.
Det är tuffa tider för vår flygplats
Nu behöver vi se flygplatsen som den viktiga
samhällsfunktion den utgör. Tillgänglighet
och möjlighet till rörlighet för både näringsliv och invånare i regionen är vitalt för levande

Boka din nästa flygresa
på nordica.ee
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kommun och inland. Arbetstillfällen, etableringar, försvarsbeslut och tjänsteutbud
hade inte varit i den omfattning vi har idag
om inte flygplatsen funnits. Det är ett viktigt
budskap till staten i påverkansarbetet för
ökade stöd till regionala flygplatser som
drivs av landets flygplatser. Fler i våra nätverk behöver lyfta och trycka på!
Många regionala flygplatser har det
extremt svårt just nu
Vi kan dock notera att under januari-mars

verksamheterna och här läggs också det
mesta av pengarna.
Tack vare enorma insatser från hela förvaltningen har vi gått i mål med kostnadseffektiviseringar som gör att vi ser att en ny
sport- och simhall kan vara möjlig. Beslut
om detta kommer senare i höst.
Uppdraget som kommunalråd är mycket
lärorikt och intressant. Har man, som jag
har haft, kompetent personal som ger sitt
yttersta – ja, då kan man inte annat än att
vara nöjd.
Att kunna samarbeta och lita på varandra
är själva grundfundamentet för att kunna
utföra saker och ting.
Så stort tack...
...till er alla i personalen för era insatser och
klokskap.
...till vänner i politiken som vill föra kommunen framåt.
Tack till alla medborgare för att ni alla, var
och en, ”drar sitt strå till stacken” – till vår
kommun Arvidsjaur.
Sara Lundberg, kommunalråd

i år hade Arvidsjaur 10 794 passagerare
att jämföra med Gällivare 1490, Sundsvall
345, Linköping 983, Hemavan 2549….
Sveriges flygplatser står stilla eller blöder,
vissa nästan helt utan trafik som synes
Trafikplikten ger Arvidsjaur reguljär trafik
till Stockholm, just nu 5 dagar i veckan.
Tacksamt har vi idag en väl fungerande
flygoperatör i estländska Nordica som flyger
utan större hinder eller avbrott. Arvidsjaur är
en flygplats i drift med trafik till skillnad från
många andra. Nu gäller det att hålla ut.
Vi ska vara stolta över vår flygplats
I Arvidsjaur har vi en välskött anläggning
med dedikerad personal där allas kompetens och roll bidrar till säker daglig drift, igenom hela den tuffa period vi varit och är i.
Just nu återanställer vi nödvändiga
tjänster för att säkerställa att vi är redo
för kommande vintersäsong där vi tror på
stegvis återhämtning i både i inrikes- och
utrikestrafiken.
Vi hör förfrågningar från kontakter inom
testindustrin, vi lyssnar in trender och behov. Förhoppningsvis innebär också återtåg
av K4 ett stegvis ökat resande på olika sätt.
Flygplatsen får nya hyresgäster i form av
Sandbackaskolans flygteknikutbildning. En
naturlig del i flygplatsens utbud av tjänster.
Vi hoppas att det kan locka fler att förlägga
verksamhet vid eller på flygplatsen, vi
har mer att erbjuda än bara flygoperativa
tjänster.
Flygplatsen är en del av vår nutid och
framtid, en viktig faktor för utveckling och
möjligheter för Arvidsjaur med omnejd. Välkommen förbi när du vill testa vingarna!

Moskosel framtid:

”Rätt tid att
öppna digital
lanthandel”
December 2020 blev startskottet för en
digital lanthandel i Moskosel. Något som
visade sig vara rätt tidpunkt.
– Vi har en pandemi och folk känner sig
trygga att handla här, i och med att de kan
logga in sig när det passar dem bäst, säger
Eva Granström, en av eldsjälarna i styrelsen
för byns framtida utveckling.
I en by med 180 bofasta har lanthandeln
ändå 710 unika inloggningar.
– Det har verkligen gått bra. I början
fanns det väl en del skeptiker men även de
har insett att det går att fixa saker bara man
hjälps åt, säger Eva och fortsätter:
– Det finns många fritidshusägare runt
Moskosel och de är jätteglada för möjligheten att handla, efter 16 år utan affär.
I början befarade man att inloggningen
i butiken skulle bli ett problem. Men inte
det. 87 digitala ”taggar” är utdelade, andra
använder sig av e-legitimation via mobilen.
Äldsta kunderna tangerar 90-årsåldern.
Väl inloggad har besökaren hela 675 olika
artiklar att välja bland.

Eva Granström och Britt-Inger Lindgren är två av eldsjälarna i projektet som skapat en
samlingsplats i Moskosel ”Navet”, som innefattar en digital lanthandel. Foto Kent Norberg.
– Det är ett bra basutbud som vi valt att
lägga oss på, med 49 kvadratmeter butikslokal.
Men det finns bygglov på ytterligare 100
kvadratmeter?
– Stämmer. Det är något vi får fundera på
tids nog. Men först måste vi pusta ut och
njuta lite efter den här treåriga processen
från planering, flytten av huset ”Spånhålan”,
till nuvarande plats vid E-45:an, och att vi
äntligen mått målet med en digital lanthandel.
Hela huset som nu kallas ”Navet” förfogar
över 306 kvadratmeter yta. Under våren
skedde nästa steg, då ”eldsjälsgruppen”
öppnade ett snabbmatsställe, med Tina
Lidström i köket.
Britt-Inger Lindgren säger att de inte vill
stagnera utan fortsätta att utvecklas.
– Ingen av oss i styrelsen har någon
tidigare erfarenhet av sådan här arbete,
utan det har varit och är en fantastisk resa
för oss alla.

Tanken är att skapa en ”plattform” för unga
i byn att ta över och driva vidare.
– Under resans gång har vi haft bra lokalt
stöd men även stöd från Länsstyrelsen,
Hela Sverige ska leva, från kommunen,
andra byar, med flera.
Intresset för Moskosel har redan ökat
markant. I husannonserna står det inte
längre ”fritidshus” utan nu handlar det om
villor för fast boende. En gummiverkstad har
startats av Åke Renberg under våren.
– Det här har väckt byn till liv. Folk har
fått upp livsgnistan, man tror på byns
framtid och idéerna spirar! säger Eva och
berättar att de har bland annat tankstation, digital informationsskärm, ny hemsida
och bankomat samt är på gång att skapa
en gasoldepå, har sökt för att få paketutlämning, apotek och utlämningsställe för
Systembolaget.
Men det viktigaste i det hela är nog att
byn har fått en fin och central samlingsplats.
– Det är viktigt för sammanhållningen!
säger Britt-Inger och Eva.
Lanthandeln drivs som en ekonomisk
förening med cirka 100 medlemsandelar.
Besök gärna deras fina hemsida Moskosel
Framtid: www.moskosel.nu
Framgångsfaktorer: ”Förankring, hållit
fast vid vår vision, sociala medier som ökat
intresset och lokala entreprenörer”.
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Samisk information:

Samisk förvaltning och
nationella minoriteter
På grund av covid-19 har vårt arbete med öppna samråd, öppna samiska seniorträffar
och fysiska evenemang tillfälligt avstannat. Så fort det är möjligt startar vi om igen, då
sprider vi information via sociala medier, hemsidan och annonser.
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att vi som
kommun i samiska språkförvaltningsområdet har skyldighet att:
• Informera om de rättigheter som lagen innebär för de nationella minoriteterna.
• Árviesjávvrie kommuvdna måste ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete
• Samråd ska ge möjlighet till inflytande i frågor som berör för att kommunen ska
kunna beakta deras synpunkter i beslutsfattande.
• Äldre samer ska vid behov av omsorg erbjudas plats i äldreomsorg där
hela eller väsentliga delar erbjuds på samiska och beakta de äldres behov
att upprätthålla sin kulturella identitet.
Tandläkaren Jane och tandhygienisten
Madeleine. Foto Kent Norberg.

Jane startade Inlandets tandklinik
Tandläkaren Jane Viklund har precis öppnat en ny tandklinik i Arvidsjaur.
– Jag riktar mig till inlandsborna och
målet är att ha kommit igång när du läser
den här artikeln, säger Jane.
Hon kommer från Malå men har sedan flera
år rotat sig med sin familj i Arvidsjaur. I ett
decennium har Jane varit anställd på Folktandvården samt senaste året pendlat till
privatkliniken, Tandhuset kronan, i Älvsbyn,
där hon utvecklat den kirurgiska delen.
– Jag har alltid varit ambitiös i min yrkesroll och ständigt velat vidareutbilda mig.
På privatkliniken föddes idén om att
starta egen verksamhet. Flera kranskommuner står i dag helt utan tandläkare.
– Min verksamhet är en långsiktig
satsning för inlandet. Folk ska slippa lång
vårdkö och behöva köra till kusten för att få
kvalificerad tandläkarhjälp.
Efter att ha letat efter lämpliga lokaler
föll till slut valet på gamla Frälsningsarméns
kyrka. Där hyr hon en våning samt källarutrymme av byggherren Thomas Lindgren.
Men Jane har ritat lokalen själv
– Det ligger mycket arbete bakom planeringen av verksamheten eftersom det är många
regler och krav att ta hänsyn till.
Under vintern och våren har ombyggnationerna pågått. I skrivande stund är det
endast lite småfix kvar innan Jane kan börja
ta emot kunder.
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Hur känns det nu när du är ytterst nära att
kunna öppna?
– Det känns fantastiskt härligt är närma sig
målet. För du ska veta att jag ibland funderat över vad jag egentligen gett mig in i för
något. Men pappa Jonnie (Sigges el) har
bidragit med både elarbete och stöttning
genom hela resan.
Öppning skedde 17 maj.
– Jag har anställt en tandhygienist och extrapersonal. På sikt planerar jag att anställa
mer personal.
Jane tror att det kommer att kunna bli
bra.
– Läget är lagom centralt och lokalerna
tillräckligt stora för att rymma väntrum, tre

behandlingsrum, kunna handikappanpassa,
bygga förvaringsutrymmen i källaren samt
skapa parkeringsytor.
Hon understryker hon inte gör detta för att
konkurrera utan för att komplettera.
– Jag har valt att lägga priserna i nivå
med lokala tandvården, för jag vill inte konkurrera med dem. De gör ett bra jobb och
med den brist det är på tandvård bör det
finnas plats för oss alla.
För framtidens satsning är ett rum strålsäkrat för att kunna ta 3d-röntgen. Möjlighet
finns att utöka med ett fjärde behandlingsrum.
www.intk.se
10 maj, och Jane Viklund, framför
före detta Frälsningsarméns kyrka,
som under vintern och våren förvandlats till Inlandets tandklinik.
Foto Kent Norberg.

• Samiska barn ska erbjudas plats i förskola där hela eller väsentliga delar erbjuds
på samiska om föräldrarna begär det. Detta oavsett om samiska talas i hemmet.
• Lagen omfattar samer, sveriefinnar, tornedalingar, romer och judar samt de
nationella minoritetsspråken ume-, lule-, pite-, nord- och sydsamiska, finska,
meänkieli, romani chib och jiddish.
Skriftligt informationsmaterial finns att hämta i foajén på Braxenhuset, Camp Gielas,
Kommunhuset och Medborgarhuset. För mer information se www.arvidsjaur.se och
www.minoritet.se.

Alla har rätt till ett liv fritt från våld
Våld inom familjen förekommer i alla samhällsklasser och miljöer och kan vara svårt att upptäcka.
Våld mot vuxna i parrelationer är ett omfattande problem och våld mellan vuxna drabbar också barn.
Om du utsätts för våld av något slag har du rätt att få hjälp och stöd.
Våld kan se ut på många olika sätt; fysiskt
våld, psykiskt våld, sexuellt våld, materiellt
våld, ekonomiskt våld, försummelse, latent
våld.
I Arvidsjaur jobbar socialtjänst, polis,
hälsocentralen och kvinnojouren aktivt
tillsammans för att motverka våld, stötta
de som blivit utsatta för våld, likväl som de
som utövar våld och de som bevittnat våld.

Hit kan du vända dig:
• Socialtjänsten - via växel 0960-155 00,
fråga efter handläggare på Individ- och
familjeomsorgen. Du kan också göra en
orosanmälan via e-tjänsten som finns på
Arvidsjaur kommuns hemsida.
• Polisen - vid akuta ärenden ring 112.
Icke akuta ärenden ring 114 14. Polisen
kan du besöka på Östra kyrkogatan 1 i
Arvidsjaur

• Hera - kvinnojour i Arvidsjaur nås på mail
via hemsidan www.kvinnojourenhera.se.
På Heras hemsida finns flertalet länkar till
organisationer som erbjuder olika typer av
information och stöd.
• Hälsocentralen - Telefonnummer till akuttelefon 0960-575 01, jourverksamhet alla
dagar dygnet runt.
• Kvinnofridslinjen – det kanske är svårt
att vända sig direkt till en myndighet. Du
kan ringa 020-50 50 50, för att få råd och
stöd. Samtalet är kostnadsfritt och syns
inte på telefonräkningen.

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige
har upplevt våld i hemmet någon gång, fem
procent har gjort det ofta. Allt våld skadar
barn.
Bris finns för alla barn och ungdomar upp
till 18 år. Du är alltid anonym i kontakten
med Bris, så länge du själv vill.
Ring 116 111. Mail och chatt på Bris.se
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50 Öppet
vardagar 9-12.

• Välj att sluta – en telefonlinje för den
som vill få hjälp att ändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Även
denna linje är kostnadsfri och syns inte
på telefonräkningen. 020-555 666,
öppen mån, tis, tor kl 8.30-16.00.
Kommuninfo
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Nya chefer 2021
Lena Ruth, kommunchef, tillträdde tjänsten i mars.
– Det har nu gått några veckor sedan jag började mitt nya jobb
som kommunchef och jag kan bara konstatera att det är mycket
positivt som händer här i Arvidsjaur. Ny attraktiv utbildning på gymnasieskolan, sport- och simhallsprojektet har rullat igång. I byarna
händer det mycket och på näringslivssidan ser vi att det startar
många nya företag samt att investeringstakten är hög.
Det ger hopp för framtiden trots att befolkningen har minskat
under lång tid. Vårt jobb i de kommunala verksamheterna är att
tillhandahålla service och infrastruktur för alla som bor och vistas
här. Det är ett uppdrag som kan vara utmanande i en krympande
kommun. Men med gott samarbete över förvaltningsgränser och
med våra förtroendevalda går det bra och det är precis så det är i
Arvidsjaurs kommun.
Tyvärr slog pandemin till slut klorna i Arvidsjaur. Men tiden är
med oss, fler vaccineras och med värmen minskar smittspridningen.
Nu hoppas vi på en varm, solig sommar och tillräckligt med
vikarier i våra verksamheter, så att alla våra medarbetare får så
mycket semester som man önskar.

Linda Lindström, ny boendechef, Länsmansgården.
– Det känns helt fantastiskt att jag fick denna chans
som boendechef på Ekan och Bryggan, från och med
15 mars. Det är en provanställning på 6 månader,
så då får vi se vad som händer i september om jag
får grönt ljus till att fortsätta.

Erika Lundberg Jansson tillträdde tjänsten som ny rektor på
Tallbackaskolan F-3 i mars.
– Det känns riktigt, riktigt roligt och inspirerande!

Trevlig sommar!
Lena Ruth, kommunchef

Peter Öhman, socialchef, tillträdde tjänsten i mars.
– Jag har fått bra introduktion från avgående chefen Lena Ruth.
Enligt Peter har hon byggt upp ett system som blir en god grund
att stå på.
– Att jag jobbat som verksamhetschef vid hälsocentralen och haft
god relation till kommunen är självklart en fördel. Så det har jag
med mig. Däremot finns det andra delar jag behöver lära mig.
För närvarande försöker Peter sätta sig in i den dagliga verksamheten, där det blir flertalet besök på de olika arbetsplatserna.
Socialchef är ett stort område. Dessutom ett utsatt arbete med
stort ansvar. Inget som får dig att fundera lite extra på vad du
gett dig in i?
– Visst är det så. Men jag tror på att vara rak och ärlig. Det brukar
fungera bäst i längden, säger Peter.
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Ida Edin, ny rektor för Ringelskolan sedan början av januari.
– Eftersom jag jobbat som specialpedagog i 10 år ligger elevernas hälsa
och välmående högt på min prioriteringslista, säger Ida.

Åsa Granlund, ny städchef sedan 3 maj.
– Det känns suveränt, jag har blivit så
fantastiskt väl mottagen att jag pendlar
gärna mellan Piteå Långträsk och Arvidsjaurs kommun.
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Information från
näringslivsenheten

De lokala företagen och pandemin
I Arvidsjaurs kommun finns 1 100 företag registrerade varav ungefär hälften har minst
en anställd. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda.
Företagen i Arvidsjaurs kommun genererar
lite drygt 1 000 arbetstillfällen i kommunen,
vilket utgör omkring 35 procent av samtliga
jobb i kommunen. Under år 2020 har totalt
60 nya företag registrerats, varav 14 är
aktiebolag. Nästan hälften av företagen som
registrerades under år 2020 ägs eller leds av
en kvinna, vilket är litet av ett rekord.
Endast en konkurs finns registrerad under
året 2020, men vi har inte sett slutet på pandemin ännu. När pandemin bröt ut under tidig vår 2020 hade en stor del av många företags högsäsong nästan passerat. Sedan kom
sommaren och besökarna från grannlandet
Norge uteblev vilket påverkade framförallt
handeln i hög grad. Nu har vi precis passerat
en vinter till, där många företag har gått
miste om sin absoluta högsäsong. Det finns

en överhängande risk att vi förlorar företag
och därmed arbetstillfällen efter vägen. Hur
många beror alldeles på hur långvarig denna
kris blir. Det finns all anledning tro att år
2021 kommer att bli ett väldigt tufft år för
många.
Alla företag och branscher har påverkats av
pandemin, men i olika grad och på olika sätt.
Allra hårdast drabbade är företag inom
besöksnäring, handel, hotell och restaurang.
Utöver minskade kundunderlag handlar det
till exempel om inskränkningar i produktion,
fördyringar i allmänhet, minskad tillgänglighet i form av färre leveranser och transporter.
Vi vill uppmana våra medborgare att värna
om våra lokala företag och det kan vi bäst
göra genom att handla lokalt.

Om du som företagare funderar på att
utveckla och investera i din verksamhet kan vi hjälpa till att titta på olika
möjligheter till finansiering. Vi har god
kännedom om de företagsstöd som
finns tillgängliga. Bär du på en affärsidé som du önskar förverkliga kan du
få kostnadsfri rådgivning via Nyföretagarcentrum, som kommunen har nära
samarbete med.
Vi fungerar också som lots in till olika myndigheter. Frågorna kan handla
om alltifrån bygglov, miljöärenden, upphandlingar, företagsstöd, rekrytering
eller nästan precis vad som helst.
Via Lärcentrum gör vi kartläggningar
av kompetensbehov och tillsammans
med kommunalförbundet Akademi
Norr verkar vi för att initiera, samordna
och genomföra utbildningar kopplat till
arbetsmarknadens behov, på kort och
lång sikt.
Varmt välkommen till oss!

Ett annorlunda år för upphandlingsenheten
Det sista året har minsann varit ett annorlunda år för oss alla. Vi har alla känt
käpparna i hjulen, som satt stopp för utbildningar, planeringar och inbokade möten,
säger Jessica Lidström, Upphandlingsenheten.
Upphandlingsenheten arbetar för 6 kommuner i Norr- och Västerbottens inland. Under
året har vi blivit varse om hur viktiga våra
företagare och leverantörer är, och att vi
har avtal som fungerar. Vi strävar alltid mot
att ha bra kommunikation med beställare,
leverantörer och potentiella anbudsgivare
samt organisationer och människor som
är viktiga för kommunernas verksamheter.
Samt levande samhällen med välmående
företagare i våran egen kommun, men även
närliggande.
Nu är det viktigare än någonsin att den
offentliga sektorn faktiskt upphandlar sina
varor och tjänster, för att ge alla företag
samma chans att sälja varor eller tjänster
till oss. Det bidrar till ett rikt näringsliv i våra
kommuner och i Sverige.
Vi har påbörjat ett arbete inom Arvidsjaurs kommun och hoppas på att kunna
utbilda våra avtalsägare samt inköparna
under hösten 2021. Med syfte att öka
kunskapen inom våra befintliga avtal, för att
säkerställa att inköparna faktiskt avropar
från våra avtal och rätt varor/tjänster inom
avtalet. Vi kommer arbeta för att minska
inköparna så att endast dem med behov
har rätt att avropa från våra avtal.

Information
från Arvidsjaurs
kommun:
Information
från Arvidsjaurs
kommun:

Information
Nytt inlämningsställe
förfrån
kasserade
Nytt inlämningsställe
för kasserade
Arvidsjaurs
kommun
sprutor sprutor
och kanyler
är fr.o.m.
1fr.o.m.
maj 1 maj
och
kanyler
är
Nytt inlämningsställe för kasserade
KronansKronans
Apotek.
De
ska lämnas
sprutor och
kanyler är frånDe
och med
Apotek.
ska ilämnas i
1 maj Kronans Apotek. De ska lämnas
riskavfallsbehållare
som finnsatt attfinns att
i riskavfallsbehållare som finnssom
riskavfallsbehållare
hämta på apoteket.
hämta på
apoteket.
hämta
på apoteket.
Ovanstående
gäller privatpersoner,

Under året 2020 påbörjades 114 upphandlingar inom samarbetet. 85 av dessa
färdigställdes, där även avtal tecknades
med vinnande leverantörer. Fyrtio av dessa
avtal avser Arvidsjaurs kommun, vilket visar
att vår organisation är väldigt duktig på
att upphandla de varor och tjänster vi har
behov av.
På upphandlingsenheten hoppas vi, att
vi kunnat ge den service som efterfrågats
och vi är oerhört glada för de få, men ack
så givande fysiska och digitala möten som
genomförts under senaste året.
Den enda önskan vi har är att hösten
2021 bjuder på mer fysiska möten med
våra beställare, men främst med våra
leverantörer. Om du som leverantör och
potentiell anbudsgivare känner dig osäker
eller nyfiken på att lära dig mer om offentlig
upphandling, vill ha information om planerade upphandlingar eller kanske har behov
av en kort anbudsskola...?
Tveka då inte att höra av dig till oss. Boka
ett möte eller läs mer om upphandling på
www.arvidsjaur.se
Väl mött och trevlig sommar från oss alla
på upphandlingsenheten!

ej verksamheter.

(Ovanstående gäller privatpersoner, ej verksamheter.)
(Ovanstående gäller privatpersoner, ej verksamheter.)

Idag studerar ett sextiotal personer en akademisk utbildning via universitet eller högskola på distans från Arvidsjaur. Majoriteten av dessa har inriktat sig på utbildningar
inom läraryrket, följt av omvårdnad och programmering.
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Let´s Go-gruppen

Så här ansöker du om plats
i förskola och på fritids
Gå in på Arvidsjaurs hemsida och scrolla
ner till rubriken e-tjänster. Där finner du
blankett för ansökan om plats i förskola
och på fritids samt uppsägning av plats
i förskola och på fritids. Det finns även
blankett om ändring av vistelsetid samt
inkomstredovisning.
Fyll i aktuell blankett och signera med
bank-Id. Barnets samtliga vårdnadshavare ska signera blanketten.

Arvidsjaurs kommun är
i behov av fler gode män!
Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse,
maila till overformyndare@arvidsjaur.se

Information Arvidsjaurs Lärcentrum
Men de finns även de som studerar juridik,
språk, pedagogik, skoglig planering, ledarskap eller annat.
– Många av dessa sköter sig själva och
märks aldrig av, förutom då de ska skriva
tenta. En del behöver en annan typ av studiero än den i hemmet, låna teknisk utrustning eller bara få svar på frågor. Vi hjälper
självklart till med det, säger Maria Nilsson
ansvarig för Arvidsjaurs Lärcentrum.
Nytt sen 1,5 år tillbaka är möjligheten att
studera via Yrkeshögskolan på distans med
Arvidsjaurs kommun som sattelitort.
– Två YH-utbildningar startar till hösten
i Arvidsjaur: Specialistundersköterska och
energiingenjör, men fler valmöjligheter kommer troligtvis till kommunen inom några år,
säger Maria.

Vi är ledsna över att behöva meddela
att vi ställer in årets Let’s Go Arvidsjaur.
Vi ser fram emot att få träffa er alla
sommaren 2022.

KOMMUNINFO
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Telefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40
E-post: kommun@arvidsjaur.se
Hemsida: www.arvidsjaur.se
Besöksadress: Storgatan 13

Myndigheten för yrkeshögskolan visar i sin
senaste undersökning att hela nio av tio
som studerar vid en YH-utbildning får jobb.
Vill man veta mer om YH-utbildningarna
eller vårt Lärcentrum kan man klicka sig in
på kommunens hemsida: Utbildning/
Lärcentrum.

Ansvarig utgivare: Lena Ruth
Redaktör: Kent Norberg
Tryck/layout: Älvsby Tryck & Design AB
Söker du någon speciell inom
kommunens verksamhet? Skriv då:
förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

VISSTE DU ATT

det finns ett stort utbud av utbildningar
för dig som vill studera på distans:
470 olika universitets-/ högskoleprogram
3757 olika universitets-/ högskolekurser
2 olika YH-utbildningar
Jessica Lidström är en i personalstyrkan av upphandlare i Arvidsjaur som jobbar för sex
kommuner i Norr- och Västerbottens inland. Foto Kent Norberg.

Felanmälan:
Vatten och avlopp............070-640 40 81
Sophämtn./slamtömn. ...... 0960-156 07
Via webbformuläret på kommunens
hemsida.......... arvidsjaur.se/felanmalan
Kommunväxeln................... 0960-155 00
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Nu är sport- och simhallsprojektet igång!

Camp Gielas
sommartider

Nu har arbetet påbörjats med att utreda hur Arvidsjaurs nya simoch sporthall kan se ut och vad den ska innehålla.

Camp Gielas är öppet
12/7-8/8 alla dagar
kl. 08.00-19.00.

NCC Sverige AB vann den upphandling som
kommunen gjorde för att hitta en samarbetspartner som ska utföra utredningen av ny
sport- och simhall.
– Det känns bra att ha skrivit avtal med
en part som NCC. De har lång erfarenhet av
att bygga badhus och har en specialistgrupp
med gedigen kunskap och erfarenheter från
tidigare liknande projekt, säger fastighetschef
Sara Persson, Arvidsjaurs kommun.
Projektet är tänkt att utföras i tre faser, med
möjlighet att avbryta projektet när som helst
under fas 1och 2.

Centrumbadet
Allmänhetens bad i Centrumbadet
är stängt på grund av rådande pandemi. Kommunen kommer dock att
informera direkt via sociala medier
om verksamheten kan öppnas igen.

• Fas 1 utgör en utrednings-, program- och
kalkylfas. Utformning och placering utreds.
Preliminär tidplan och en preliminär budget
över projektets kostnader upprättas. Programhandlingarna ska sedan fastställas av
fullmäktige för att kunna gå vidare till fas 2.

Sommarens
öppettider
ÅVC & Ånyo
ÅVC ordinarie öppettider:
Måndag, torsdag..............09.00-19.00
Tisdag, onsdag................. 09.00-17.00
Fredag...............................09.00-13.00
OBS! ÅVC har öppet kl. 10.00-13.00
sista helgfria lördagen varje månad
ÅVC i Glommersträsk och Moskosel:
Helgfria måndagar........... 14.00-19.00
Ånyo ordinarie öppettider:
Måndag-fredag................. 10.30-16.30

Inför slamtömningssäsong 2021
Vi har märkt att många tunga betonglock bytts ut under året, vilket
underlättar för slamtömmaren. Stort tack till alla er!
Till säsongen 2021 önskar vi att ni fortsätter att byta till lätta brunnslock, ser över
er skyltning samt röjer sly runt slambrunnar
och trånga infartsvägar.
Utökad skyltning: När det gäller skyltning
vill vi gärna veta var slambilen ska köra in
på er gård samt var ni önskar att slambilen
ska parkera. Vi önskar alltså mer skyltning
än bara markering av brunnen. Det är svårt
för oss att bedöma bärighet på gräsbelagda
ytor. Slambilar kan väga upp till 26 ton och
kräver en tillfartsvägväg och uppställningsplats med bra bärighet. Vid osäkerhet om
bärighet drar föraren extraslang och då
tillkommer avgift för fastighetsägaren. Med
tydligare skyltning kan detta minimeras.

Slangdragning: När det gäller slangdragning
så blir det extra debitering ifall slang längre
än 15 meter måste användas. Om 15 meter
slang ska räcka måste avståndet mellan
slambilens uppställningsplats och slambrunnen vara kortare än så, eftersom
slangen ska räcka från lastbilens anslutningar och ända ner till botten av brunnen.
Röjning: Vid vissa infarter och brunnar kan
det ha växt igen en hel del. Röj bort sly och
ansa träd som brett ut sig efter färdvägen.
Slambilen måste ha en fri bredd på minst
3,5 meter och fri höjd på 4,5 meter.
Tack för att ni hjälper oss att hjälpa er.
Arvidsjaurs kommun, Avfallsenheten

Uppmaning till källsortering
Vi vill rikta en uppmaning till källsortering och ett tack till alla som källsorterar aktivt.
Samt påminna om att allt förpackningsmaterial som hamnar på återvinningsstationerna inte
belastar kommunens ekonomi, då dessa materialslag ligger under producentansvaret.
Det är alltså förpackningsproducenterna
som bekostar återvinningen av förpackningarna. Det är därför av stor vikt att förpackningarna hamnar rätt, både för miljön och
avfallstaxan.
Vid den senaste plockanalysen av hushållens sopor visade det sig att ca 30% av
avfallet i sopkärlen var felsorterat. Dvs att vi
hanterar, transporterar samt skickar ca 30%
i onödan till förbränning.
Största delen av felsorterat hör till
kategorin förpackningar, ca 25%. Om förpackningar lämnas där de ska, dvs vid de
återvinningsstationer som finns utspridda i
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kommunen gynnar det i slutändan inte bara
miljön utan även din egen plånbok. Farligt avfall
lämnas på ÅVC.
Är du osäker hur du ska sortera, gå in på
www.sopor.nu, www.ftiab.se eller kontakta vår kundtjänst på 0960-156 07. Felanmälan på återvinningsstationerna görs direkt till FTIAB 0200-88 03 11.

• Fas 2 utgör en projekterings- och kalkylfas.
Detaljprojektering startar. Produktionstidplan upprättas och en förfinad kalkyl över
projektets kostnader utarbetas. Dessa ska
också fastställas innan fas 3 kan påbörjas.
• Fas 3 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering samt byggnation och
drifttagande i enlighet med de handlingar
som tas fram under fas 2.

Årets resultat 2020
Arvidsjaurs kommun har en god ekonomi med
positiva resultat. Verksamheterna arbetar på
ett ansvarsfullt och bra sätt med att ta ansvar
för sin budget. Det som är bekymmersamt
med ekonomin är befolkningsminskningen
som ger lägre skatteintäkter och generella
statsbidrag. Det är väldigt ovanligt att en kommun har lägre skatteintäkter än året innan
men Arvidsjaur har 7,4 mnkr lägre skatteintäkter 2020 jämfört med 2019.

Första fasen har påbörjats
En politisk styrgrupp har bildats och i den
ingår Sara Lundberg, Marcus Lundberg och
Bjarne Hald. I projektgruppen ingår samhällsbyggnadschefen Åsa Andersson, fastighetschef Sara Persson och byggingenjör Henrik
Sundkvist.
Projektgruppen arbetar tillsammans med
NCC i en gemensam organisation och kommer
involvera andra stödresurser såsom verksamheter, drift m.m. De kommer även att sköta
kontakter med referensgrupper såsom skola,
föreningsliv och rådet för pensionärer och
funktionsvarierade.
Vad händer nu
Vi har påbörjat referensgruppsmöten med
föreningarna med flera, en arkitekt har börjat
med skisser på utformning och placering.
Utifrån dem tar vi fram kostnadskalkyler inför
den programhandlingen som är tänkt att vara
klar i höst.
Ärendet ska sedan upp till fullmäktige för
att besluta om man ska gå vidare.
I bästa fall skulle en ny sport- och simhall
kunna stå färdig under år 2024.

Utfallet av nettokostnaderna 2020
fördelar sig enligt nedan per nämnd:
Kommunstyrelsen..................................... 16,5%
Barn- och utbildningsnämnden................ 38,3%
Socialnämnden......................................... 44,7%
Miljö-bygg- och hälsoskyddsnämnden........ 0,4%
Störst positiv avvikelse mot budget visar
kommunstyrelsen med +6,6 mnkr. Största
överskotten har samhällsbyggnads, stödfunktionen, arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten som har en del projekt som ska
färdigställas 2021. Några verksamheter visar
Kommunen

2020

2019

2020

2019

159 512

153 982

253 428

267 494

-596 846

-570 332

-659 171

-654 690

-18 105

-17 853

-36 677

-36 780

3,4

-455 439

-434 203

-442 420

-423 976

5

307 776

315 116

307 776

315 116

151 889

125 360

151 889

125 360

4 226

6 273

17 245

16 500

1 138

1 426

384

670

Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Att tänka på när du besöker ÅVC

Finansiella kostnader

Sortera ditt avfall innan du kommer till ÅVC, då tar besöket kortare tid. Vi vill undvika köbildning och folksamlingar. Håll avstånd till såväl personal och besökare. Besök inte ÅVC
om du har förkylningssymtom. Har du bara förpackningar, besök en obemannad ÅVS.

Extraordinära poster

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Sammanställd
redovisning

6

-144

-248

-3 719

-3 864

5 220

7 451

13 910

13 306

0

0

0

0

5 220

7 451

13 910

13 306

Sommarens
vägarbeten i
samhället
I sommar kommer arbetet längs
Villavägen att fortsätta. Delen mellan
Storgatan och Domängatan samt
del av Prostgatan och Gamla Landsvägen ska slutföras, så att asfalt
kommer på plats.
Grävningar kommer att ske på
sträckan Domängatan – Prostgatan.
Projektet innebär att ledningar byts
ut och att vägen rustas upp. Vägen
smalnas av och förses med en
ordentlig gång- och cykelväg på ena
sidan, från Storgatan till Fjällströmsvägen.
Sommaren 2022 kommer nästa
etapp att påbörjas vilket innebär
asfaltering sträckan Domängatan
– Prostgatan och grävningsarbete
Prostgatan - Fjällströmsvägen.
Projektet delfinansieras genom medel
från Trafikverket.

mindre underskott hänförliga till pandemin.
Camp Gielas har haft ett år med mindre intäkter i avsaknad av norska gäster.
Barn- och Utbildningsnämnden har ett
överskott med 3,8 mnkr. Verksamheten har
under året börjat anpassa sin verksamhet
för att närma sig prislapparna för respektive
verksamheter.
Socialnämnden gör ett totalt överskott på
2,4 mnkr. Personalkostnader är 3 mnkr lägre
än budget, medan verksamhetskostnaderna
överskrids med 9,1 mnkr samt att intäkterna
är 8,5 mnkr högre än budgeterat.
Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden går
0,4 mnkr plus mot budget på grund av ökade
intäkter från bygglovsverksamheten och lägre
personalkostnader.
Under 2020 har kommunens befolkning
minskat med 75 personer, mätt från den 1
januari till den 31 december.
På grund av den befolkningsstruktur som
kommunen har kommer under överskådlig tid
betydligt fler kommunmedborgare att dö än
födas. Ska kommunens befolkning öka måste
det alltså ske genom inflyttning.
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Robin gör unik film i Arvidsjaurs fjällurskog
Jag heter Robin Eriksson Franzén och är
en fotograf som för 6 år sedan lämnade
allt jag visste och flyttade 100 mil norrut
för att följa min dröm, att fånga naturen i
Norrbotten.
För 4 år sedan inledde jag ett filmprojekt om
det vi människor håller på att förlora, våra
rötter till naturen. I allt högre grad skövlas
urskogarna ner, snart finns det ingen riktigt
gammelskog kvar.
Målet med filmen är att fånga alla magiska
ögonblick och förändringar som sker i den
orörda skogen, samtidigt som jag vill inspirera andra att värna om miljön och den lilla
fjällurskog som vi faktiskt har kvar.
Projektet är helt egenfinansierat, all min
tid läggs på den här filmen, som nu pågått
i snart över 3,5 års tid. Jag tältar året om
utomhus nästan en vecka åt gången och
sover även ute i bitande kyla på vintern. Allt
för att leva med naturen och inte missar de
magiska stunderna.
Till vardags jobbar jag på en fotobutik i
Piteå där jag har turen att ha ett väldigt bra
schema som gör att jag får mycket tid över till
det jag brinner för. Platsen som jag valde till
det här filmprojekt var från början en slump,
när jag sökte efter den närmaste fjällurskogen från Piteå sett. Det blev ett naturreservat
i Arvidsjaurs fjällurskog.
Filmen kommer heta Deep roots (Djupa
rötter) och handlar om naturen utan människans påverkan. Alla årstider och alla förändringar vi människor oftast inte ser med blotta
ögat. Den kommer att skildra allt mellan ljus
och mörker på ett poetiskt och djupt plan.
Den mörka stjärnhimlen vintertid, snösmältning, växande grönskan och midnattssolen på sommaren. Det kommer bli något
alldeles unikt.
Detta är något jag känner djupt inom
mig att jag mår bra av och det känns också
väldigt viktigt. Filmen beräknas ta 1–2 år till
innan det släpps för visningar för allmänheten.

