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Arvidsjaurgalan 2021
Festligt och fullsatt på årets rekordgala.
Sid 4-5

Kultur och fritid
Kultur och fritid har en viktig roll att bidra till,
både i och utanför skolan.
Sid 5

Första fasen slutförd
Kommunen går vidare med sport- och
simhallsprojektet som beräknas stå färdigt
2024/2025..
Sid 10

Mina fyra första månader som kommunalråd
Hej allihopa. Som ni vet är jag ert nya
kommunalråd efter en lång tid inom
näringslivet som delägare av Forsgrens Bifynd AB i Abborrträsk. Jag
började mitt politiska uppdrag söndag
1/8 ute på Arvidsjaurs Flygplats med
att uppmärksamma Nordicas status
som oberoende flygbolag.
Mina första veckor i kommunalrådsstolen innehöll information, mycket
information… samtidigt som jag lärde
känna mina nya kollegor. Det finns
mycket att lära och jag är på god väg.
Höstens höjdpunkt var ändå det
hedersamma uppdraget att representera kommunen vid återinvigningen av
Norrlands Dragonregemente K4. Hela

Förklaringen till årets höga resultat ligger
främst i att kommunens skatteintäkter
återhämtar sig fortare efter pandemin vilket gör att årets utfall är 8,3 mnkr högre
än föregående år.
Verksamheternas nettokostnader
utvecklas positivt och är 5,5 mnkr lägre
än föregående år vilket främst beror på
ökade riktade statsbidrag på grund av

2021 har varit ett bra år för Arvidsjaurs kommun: K4 tillbaka, villatomter har börjat säljas, företagandet växer och det blåser överhuvudtaget positiva vindar i kommunen.

kommunen kommer att få positiva effekter av att K4 återfått sin regementsstatus.
Arvidsjaurs kommun är ett bra ställe
att bo på och jag kommer att arbeta för
att det ska bli ännu bättre. I vår kommun ska alla känna sig sedda, både
medborgare och företagare.
I allt vad jag gör så tänker jag; ”Vad
är det bästa för Arvidsjaurs kommun?”.
Nu närmar vi oss julhelgen. Jag
önskar er en God Jul och ett gott slut
på 2021, med förhoppning om ett ännu
bättre 2022!

Det är inte bara på samhället som det sker saker, även våra byar sjuder av aktiviteter. Den
digitala butiken i Moskosel är ett fint exempel på vad byakraft kan åstadkomma. Jag ser
fram emot 2022 och hoppas att utvecklingen fortsätter som den har varit under det gånga
året, och gärna att trenden med en minskande befolkning vänder.
Med det vill jag önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Lena Ruth, kommunchef

SE HIT!

– Uppmaning att
källsortera bättre

Lars Forsgren,
kommunstyrelsens ordförande

Delårsrapport
Kommunens resultat för periodens
januari till augusti visar ett positivt
resultat med 48,1 mnkr (2020-08-31,
37,8 mnkr).

2021 – bra år för Arvidsjaurs kommun

Covid19, samt effektiviseringar som verksamheterna har gjort.
Resultatet för delåret är 10,3 mnkr
högre än föregående år.
Kommunen har även erhållit 2,6 mnkr i
ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden jan – juli.
Prognosen för kommunens helårsresultat är 22,6 mnkr vilket motsvarar 4,8 %
av skatteintäkter och statsbidrag.
Delårsrapporten visar också att de
kommunala bolagen som ingår i Arvidsjaur kommunföretag AB har en prognos
på 3.3 mnkr för 2021.

Budget 2022
Kommunens mål- och resursplan
som har antagits av kommunfullmäktige den 21 juni har ett
positivt resultat med 7,7 mnkr.
Verksamhetens nettokostnad är
462,0 mnkr och det finansieras
med skatteintäkter och statsbidrag på 467,4 mnkr.
Investeringarna är planerade till
108,5 mnkr.

Kommunens resultat
perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 (exkl. interna poster)
Budget
Redovisat
Prognos
Prognos
Redovisat
Bokslut
Budgetavräkning tkr
2021 2021-08-31
för 2021
utfall mot 2020-08-31
2020
				
budget
						
Verksamhetens intäkter
163 123
104 041
166 512
3 389
99 733
159 994
Verksamhetens kostnader
-601 336
-358 239
-596 474
4 862
-360 998
-596 846
Avskrivningar
-21 013
-13 553
-20 528
485
-12 009
-17 853
Verksamhetens nettokostnader
-459 226
-267 750
-450 490
8 736
-273 274
-455 972
						
Skatteintäkter
307 059
213 778
317 729
10 670
205 529
307 776
Generella statsbidrag och utjämning
152 642
101 391
153 412
770
104 797
151 889
Verksamhetens resultat
475
47 419
20 651
20 176
37 052
4 226
						
Finansiella intäkter
2 364
756
2 129
-235
841
1 138
Finansiella kostnader
-384
-91
-150
235
-93
-144
Resultat efter finansiella poster
2 454
48 084
22 630
20 176
37 800
5 220
						
Extraordinära poster
0
0
0
0
0
0
Årets resultat/Prognos
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2 454

48 084

22 630

20 176

37 800

5 220

”Det är vi som levererar ren, bekväm och bekymmersfri värme till era hus” säger personalstyrkan och önskar alla God Jul och Gott Nytt År! Fr.v: Tomas Grahn, Lars Lindholm, Håkan
Lundberg, Ronny Lundberg, William Nyman och Jonas Wikberg. Inklippta bilder: Kennet
Bäcklund och Björn Lundberg. Foto Kent Norberg.

”Det är vi som värmer Arvidsjaur”
Arvidsjaurs Energi AB är ett helägt kommunbolag, uppdelat i två
affärsområden; fjärrvärme och industrihus.
– Fjärrvärme är tryggt och vi har bemanning dygnet runt, säger
driftschef William Nyman.
Tidigare, när luften från vedbrasorna låg
som smog över de centrala delarna av samhället och prover visade att vi hade sämre
luft än Hornsgatan i Stockholm, insåg
energibolaget att något behövde göras åt
utsläppen från villorna.
– Vi inledde därför en satsning på fjärrvärme, som är en miljövänlig, klimatsmart
och energieffektiv uppvärmningsform,
berättar Björn Lundberg, styrelseordförande
i Arvidsjaurs Energibolag AB tillika tillförordnad vd.
Från 2003 till i dag har stora satsningar
gjorts i produktionsanläggningar samt
omfattande ombyggnad av fjärrvärmenätet
i samhället. Luften har förbättrats markant
under dessa år.
För närvarande finns drygt 300 villakunder
och 100 större kunder som ex; K4, kommunen, Arvidsjaurhem, Lelu, Norrlands Bil,
med flera anslutna i nätverket.
Enligt driftschef William Nyman levereras
totalt 46 000 megawattimmar från anläggningen.

– Vi tar reda på rester från skogen typ
grenar, flis, spån samt eldar pellets och biobränsle och även torv från Saltmyran. Men
vi letar ständigt efter nya lokala entreprenörer som kan leverera biobränsle till oss.
William säger att alla investeringar och
satsningar har samma övergripande syfte –
att fasa ut oljan.
– Tanken är att erbjuda arvidsjaursborna
en klimatsmart uppvärmning som dessutom
är bra för luften.
• Inom affärsområde industrihus
förfogar bolaget över två industrihus och
två flerbostadshus.
• Totalt 6 anställda. Pensionsavgångar och
infasning av nyanställda pågår. (”Vi tycker
det är viktigt med en riktig överlämning
vid pensionsavgång. Därför har vi anställt
i god tid)
• Efter en lång process är man nu i färd
med att anställa ny vd.

Vi vill med detta rikta en uppmaning till mer källsortering samt rikta
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 som ägde rum
under oktober 2021 visade det sig
att ca 30% av avfallet i sopkärlen
är felsorterat. Dvs att vi hanterar,
transporterar samt skickar ca 30%
i onödan till förbränning. Största
delen av felsorterat hör till kategorin
förpackningar som står för ca 23,5,%.
Om förpackningar lämnas där de ska,
dvs vid de återvinningsstationer som
finns utspridda i kommunen så gynnar det i slutändan inte bara miljön
utan även din egen plånbok.
Andel felsorterat förpackningsmaterial:
• Villor tätort..................... 22,15%
• Flerfamiljshus tätort...... 24,89%
• Landsbygd...................... 24,01%
En kul nyhet är att Förpacknings och
tidningsinsamlingen AB etablerar en
ny ÅVS på Östra Skolgatan 2 vid stortorget, vilket gör att flertalet hushåll
får närmare till ÅVS.
Farligt avfall lämnas på ÅVC. Är
du osäker hur du ska sortera, gå in
på www.sopor.nu, www.ftiab.se eller
kontakta vår avfalls kundtjänst på
0960-156 07.
Felanmälan på återvinningsstationerna görs direkt till FTIAB 0200-880
311.
Kommuninfo
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SMS-tjänst vid
driftsstörningar

Pristagarna på
Arvidsjaurgalan
Årets Arvidsjaurbo/medborgare
Nils Van Der Poel
Årets butik
Moskosels digitala butik
Årets nyföretagare
Amandas underverk, Amanda Vikström

Malin och Daniel Nyström, mäklarfirman
”Husbutiken”, utsågs till Årets företagare 2021.

Moskosels digitala lanthandel utsågs till
Åres butik 2021.

Årets nyföretagare blev Amanda Vikström
och företaget ”Amandas underverk”.

Arvidsjaurgalan 2021:s huvudsponsor
var Sparbanken Nord.

Årets företagare
Husbutiken, Malin och Daniel Nyström
Årets ungdomsledarstipendium
Henrik Sundqvist

Bild på publik: Hög stämning och stort intresse för Arvidsjaurgalan 2021.

Rekordgala!
Arvidsjaurgalan 2021 kan sammanfattas med orden: Festligt och fullsatt!
Över 200 personer anslöt till årets glamourösa fest, där förtjänstfulla personer hyllas och prisas.
– Kanske är det pandemin som tyvärr medförde att fjolårets gala blev
inställd, som gjort att man vill ut och ha kul nu? För detta är en rekordgala,
konstaterar Sandra Leastander, hotell Laponia.
Kvällen inleddes traditionsenligt med mingel, fotografering och prisutdelningar inom olika kategorier. Både från företagarna och från kommunen. Rotary och Lions
delade ut stipendier. Konferencier var Åsa Ivarsdotter, som återigen skötte uppgiften med bravur och inte minst kryddat av en stor dos humor.

Årets ungdomsidrottspris
Molly Lindström
Årets ungdomskulturpris
Emma Reinholdsson
Årets kulturpris
Goncalo Marques
Arvidsjaurs näringslivsprofil
Medborgarna i Arvidsjaurs kommun
(för stöttning av lokala företag under
pandemin)
Lions ungdomsledarstipendium
Anna Jakobsson
Rotarys ungdomsstipendium
Elsa Eliasson, Alicia Hagström
och Ida Wallbäcks

Samisk förvaltning och nationella minoriteter
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.
• Lagen omfattar de nationalla minoriteterna samer,
sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar samt de
nationella minoritetsspråken ume-. lule-, pite-, nord- och
sydsamiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.
• 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.
• 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.

Kommunens pristagare på samma bild: Henrik Sundqvist, ungdomsledarstipendium, Molly Lindström, ungdomsidrottspris,
Emma Reinholdsson, ungdomskulturspris och Goncalo Marques, Årets kulturpristagare -21. Dessa flankeras av tv: Amanda G
Högdahl, kulturkoordinator och th kommunalrådet Lars Forsgren.
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Skriftligt informationsmaterial finns att hämta I foajén på Camp Gielas, Kommunhuset och Medborgarhuset. För mer information se www.minoritet.se.
Under 2022 planeras författarbesök av Mats Jonsson, Biejvieh 2022, samisk
språkvecka och andra arrangemang. Vi fortsätter med samiska seniorträffar på
Arvas och hoppas kunna hålla öppna samråd. Information om detta kan du hitta
på kommunens hemsida, Annons X-et och social medier.

VA-enheten använder sig av SMStjänst vid driftsstörningar. Via den kan
enheten gå ut och meddela personer,
som är folkbokförda och har en mobil
registrerad på adressen, driftstörningar
via SMS. Du kan själv lägga till ditt telefonnummer på olika adresser, ex om du
har en stuga i kommunen eller om du
har en telefon som inte är registrerad
på din folkbokförda adress.
Här kan du kontrollera, registrera
eller avregistrera dina uppgifter https://
www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Vattenoch-avlopp/sms-tjanst-for-driftstorning/.
Du hittar den även som snabblänk
längst ner på kommunens hemsida
under självservice.
Vi har nyss bytt leverantör av denna
tjänst och vill därför uppmana er som
tidigare anmält ert nummer manuellt
att gå in och kontrollera så att det följt
med i konverteringen. Även Arvidsjaur
stadsnät har nu anslutit sig till denna
tjänst.

Kommunfullmäktiges
sammanträden 2022
Sammanträdestid 13.00
Plats: Kommunalhuset
22 februari
26 april
20 juni
25 oktober – nya fullmäktige
29 november
6 december – valberedning
Dagordning med handlingar finns
tillgänglig en vecka före sammanträdet på www.arvidsjaur.se under
rubriken ”Anslagstavla”

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
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
Felanmälan:
Vatten och avlopp........070-640 40 81
Sophämtn./slamtömn.... 0960-156 07
Energibolaget............... 076-126 02 61
Via webbformuläret på kommunens
hemsida....... arvidsjaur.se/felanmalan
Kommunväxeln............... 0960-155 00

Kommuninfo
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Medan Bio
Medan bio är tillbaka efter pandemin. För
aktuellt program se www.arvidsjaur.se/
bio eller följ MedanBio på instagram och
facebook.

På G i Kulturskolan
Dans och teater i den virtuella världen
Mellanstadiegrupperna inom både dans
och teater jobbar med ett projekt som heter “Mitt Hemma” som är ett projekt med
stöd från Kulturrådet och i samverkan
med Arjeplogs kulturskola. Vi jobbar med
relationen till Arvidsjaur i dåtid, nutid och
framtid samt skapar korta filmscener som
kommer att bli ett kollage av personliga
tankar, kända berättelser och framtidsdrömmar. Publiken kommer att kunna
dyka in i denna virtuella värld genom
användning av VR-glasögon.

Ensam i Grupp
Gruppen högstadiet/gymnasiet, övar manus och förbereder kostym och rekvisita
för att om två veckors tid välkomna både
filmare och ljudtekniker till Arvidsjaur.
De kommer att jobba tillsammans med
oss för att skapa en film som kommer att
visas på bio 2022. Filmen ska innehålla
både dans, cirkus, bild och sång.
Biovisning Snövit
Förra årets hårda arbete med filmatiseringen av Snövit har nu denna termin visats för många nöjda elever och kommer
att snart komma ut med ett datum där
allmänheten får komma.
Utställning ”Jaget VS Världen”
Ung i en digital värld. En utställning
under december av förra årets filmprojekt, i samverkan med Jenny Schinkler,
danskonstnär från Luleå, med stöd från
Region Norrbotten.

Camp Gielas
öppettider under
julhelgen
24-26/12.................................. Stängt
27/12-10/1....................09.00-16.00
Lunchstängt............... 12.00-13.00
Vecka 2 börjar vi köra skoterleden
upp till Stenträsket (torsdagar). Se
upp för pistmaskinen!
Vecka 6 börjar vi köra kommunspåret (vid isladan, eljusen tänds),
pistas måndagar.
Vi har redan nu fantatstiska skidspår på Rymmarstadion för skate
(just nu) men vi drar för klassiskt så
snart det finns snö!

Centrumbadets
öppettider under
julhelgen

Kultur & fritid
Kultur och Fritid har en viktig roll i att bidra till att skapa en aktiv, intressant
och attraktiv boendekommun. Målsättningen är att bjuda in till ny kunskap,
perspektiv, kreativitet och debatt genom konst- och kulturevenemang. Både
i och utanför skolan, i egen regi och i samverkan med andra.
Kultur och fritids insatser främjar hälsa
och erbjuder delaktighet och sammanhang. Fritidssektorn ska uppmuntra till
bättre folkhälsa genom motionsmöjligheter och social stimulans.
Exempel på våra verksamheter är:
Fritidsgård, kulturskola, bibliotek, kulturarkiv, kultur i vården, offentlig konst,

badhus, motionsspår, idrottsanläggningar,
föreningsservice och föreningsstöd.
Även fornlämningar, kulturreservat och
naturområden räknas in i kulturområdet,
då som en del av kulturarvet. Kultur- och
fritidssektorn kan erbjuda minnen för livet
i form av stora som små evenemang som
sammantaget kan locka många besökare,

både från kommunens egna medborgare
och utifrån.
Föreningsservice
Arvidsjaurs kommun är unika i det att vi
erbjuder föreningar och studieförbund
konstadsfritt nyttjande av våra lokaler.
Det är vi glada och stolta över, och det är
glädjande att, efter en mörk tid av restriktioner och isolering nu bevittna igångsättning av allehanda föreningsaktiviteter.
Det märks av inte minst genom det stora
antal bokningar och besökande som under hösten samsats om Medborgarhusets
lokaler. Vi vill tacka alla aktiva föreningar
och föreningsaktiva medlemmar för ert
engagemang. Föreningarna är värdefulla
och tillför mycket till orten. Tack för att ni
finns och tack för visad hänsyn, tålamod
och flexibilitet kring bokningarna. Vi gläds
åt att så många återigen får möjlighet att
samlas kring sina intressen, det skapar
sammanhang, främjar hälsa och stärker
demokratin. Tack för det! God jul önskar
personalen på Kultur och fritid!

Aktuellt inom Kultur och fritid

I Medborgarhusets biomaskinrum har dessa herrar spenderat flera timmar. Kristoffer
Vesterberg (tv), använder ny digital teknik och på Björn Marklunds tid handlade det om
35 mm filmrullar.
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Kulturcrew
– gratis arrangörsutbildning för unga
Är du under 25 och vill arrangera något
kul för andra i din ålder? Kulturcrew
startar upp under vt22, vi lär oss genom
att göra och genom att samarbeta. Anmäl
intresse/idé till Amanda Granberg Högdahl via mail amanda.granberghogdahl@
arvidsjaur.se, sms 070-251 35 39 eller
Messenger.

23-25/12.................................. Stängt
26/12-8/1......................12.00-16.00

Prästberget
Vi jobbar för fullt för att kunna öppna
så snart det är vädermässigt möjligt.
Normala öppettider:
Tisdag-torsdag............... 18.00-20.30
Lördag-söndag...............10.00-14.00
Undomserbjudande – Åk & Bada
Elever på Fridhem och Sandbacka
erbjuds under vårterminen 2022
två provåk och två gratis bad.
Anmäl dig till personalen på plats.

Isladan
Allmänhetens åkning – För löpande
information och ordinarie öppettider
– följ Camp Gielas instagram och facebook.
Jullovstider:
Alla dagar.......................11.00-15.00
förutom julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.
Ps! Vi jobbar med en isyta utanför
isladan, mer info kommer när den
är redo att tas i bruk.

Kommuninfo
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Socialtjänsten informerar:
Äldreomsorgen
– framtid för många
Idag är arbetet inom vård- och omsorg
ett intressant, varierat och flexibelt
arbete.
– Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Margareta
Persdotter, äldreomsorgschef.
Vill du också vara med och göra
skillnad? Håll i så fall utkik, för under
februari månad börjar rekryteringen av
sommarvikarier.
– Vi hälsar såväl nya som tidigare
vikarier välkomna. Tillsammans är vi ett
starkt team med arbetsglädje, professionalism som känner oss stolta över
vårt uppdrag, säger Margareta.
Hon berättar att de har stärkt upp
verksamheten med en trygghetsvärdinna som utgår från Ringelsta. Värdinnan ska ge direkt service, trygghet och
hjälpa boende/kunder med diverse
frågor. Några av de dagliga arbetsuppgifterna för Trygghetsvärdinnan är att
visa trygghetslägenheter, förmedla bostadskontrakt, kvittera nycklar, namnbyten vid in- och utflyttning, samordna
sociala aktiviteter i samverkan med
Kultur i vården.
– Och inte minst dagliga värdefulla
samtal.

Personalens digitala
kompetens höjs inom
vård- och omsorg
Sedan ett par år har vård- och omsorg
påbörjat digitalisering, genom att
använda ipad och smarthphone vid
signering av medicin.
– Vi höjer personalens digitala kompetens i projektet Välfärdsteknologi via
Akademi i Norr, säger äldreomsorgschef
Margareta Persdotter.
Varje medarbetare få gå en egen
utbildning digitalt i olika steg och lära
sig om digitala verktyg och system.
Framtiden ger oss fler digitala lösningar
med fokus på att vård och omsorg av
vårdtagaren är mer personlig och behovsanpassad.
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Familjehem sökes

Familjerådgivning

Socialtjänsten behöver familjehem,
kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn, ungdomar och vuxna
(gäller enbart kontaktperson)i olika
åldrar och söker intresserade. Kan
det vara något för dig?

Nu erbjuder vi åter fysiska möten!
Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp i sina nära
relationer oavsett om man lever i en
parrelation eller ensam. Familjerådgivningen arbetar med relationsproblem och erbjuder samtal. Samtalen
sker under sekretess och ingen
dokumentation sker. Samtalen är
kostnadsfria.

I ett familjehem flyttar ett barn eller
en ungdom in och lever tillsammans
med familjen. Tiden kan variera från
några månader, något år eller tills
den unge blir vuxen. Familjehem är
vanliga familjer. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen
betydelse och det finns inga krav på
utbildning eller särskilda meriter.
Det som krävs är intresse, engagemang och stabila levnadsförhållanden. Familjehemmet är inte en
ersättning för barnets föräldrar
utan ett komplement. Därför är det
viktigt med ett bra samarbete mellan
barnets familj, familjehemmet och
socialtjänsten.
Att vara kontaktfamilj innebär att
ett barn eller en ungdom vistas hos
familjen, vanligen en eller två helger
per månad, umgås med familjen och
deltar i familjens aktiviteter.
En kontaktperson träffar barnet,
ungdomen eller den vuxne någon
eller några gånger per vecka för samtal eller andra aktiviteter beroende
på barnets, ungdomens eller den
vuxnes behov och önskemål.
Arvode och omkostnads ersättning
utgår. Vi erbjuder handledning/stöd
och utbildning.
För mer information kontakta familjestödjare Anna Lindblom, 0960-165
10 eller 070-342 78 18.

För information/tidsbeställning ring
familjerådgivare Solweig Öjebrandt,
072-564 57 60.

Vårdar du en närstående
och undrar vilket stöd
som finns?
Det finns många i kommunen som
vårdar och ger stöd till anhöriga
med sviktande hälsa. Att vårda eller
hjälpa en närstående kan vara svårt.
Har du funderat på vilken hjälp och
stöd det finns att få?
Det är via kontakt med kommunens biståndshandläggare som du
och dina närstående kan få information om vilken hjälp som finns, och
hur ni gör för att ansöka om hjälp.
Arvidsjaurs kommun har tre
biståndshandläggare som arbetar
inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna nås på vardagar på telefontid mellan 8.00-9.30.

Näringslivsstrateg Anne Enoksson och planingenjör Britta Lundgren. Foto Kent Norberg.

Nu gör vi verkstad

– av översikts- och tillväxtplanen 2020
Förra året tog ett enigt kommunfullmäktige en ny översikts- och tillväxtplan
för Arvidsjaurs kommun.
Planen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och
där formuleras också strategierna för en
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.
Åtgärder för den kommunala organisatio-

nen finns också utpekade för att främja
utvecklingen.
– Nu har arbetet börjat i att göra verkstad av de rekommendationer som planen
pekar ut. Vi kommer också årligen att följa

Biståndsenheten:
Emelie Sandberg.......... 0960-157 99
Marie Dahlgren............. 0960-157 95
Emma Wendt................ 0960-157 16

Arvidsjaurs flygplats samlar krafter
Flygplatsen är starkt beroende av intäkter från flygtrafiken vilket under
pandemin starkt påverkar flygplatsens ekonomi i likhet med flygindustrin.
Under hösten har det varit en snabb
återgång till den ordinarie omfattning av
reguljär flygtrafik som trafikplikten reglerar.
Denna trafik upphandlas av Trafikverket
som avtalar med flygbolaget. Flygplatsen i
sin tur tillhandahåller service och infrastruktur till flygbolaget.
Under pandemin tvingades flygplatsen
att anpassa verksamheten och en stor del

av personalstyrkan fick lämna företaget
under 2020. En stor förlust i kompetens
och erfarenhet samtidigt som bolaget
var tvunget att anpassa sig till de osäkra
framtidsförutsättningar som pandemin
förde med sig.
Idag bygger vi åter upp för att primärt
möta den vinter och högsäsong som nu
stundar samt för en hållbar organisation

upp hur vi arbetat för att nå målsättningarna, säger planingenjör Britta Lundgren.
Planen innehåller bland annat en
rekommendation om att utveckla företagsklimatet och fortsätta arbetet med att utveckla en modell för att förenkla kontakten
med kommunen och erforderliga myndigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen
och näringslivsenheten har utvecklat ett
arbetssätt som vi kallar för fokusmöten.
– Vi samlas kring en exploatör eller
förening med en utvecklingsidé, i syfte
att förenkla kontakten med kommunen
och erforderliga myndigheter. Målet är en
samlad dialog kring en aktörs utvecklingsplaner för att på så sätt skapa en smidig
process med information och tillståndsgivning.
Den som är intresserad av att diskutera
en idé kan kontakta någon på samhällsbyggnadsförvaltningen eller näringslivsenheten så bjuder vi in till ett möte.
– Vår ambition är att löpande följa
upp och utveckla denna modell för
bästa möjliga service, för alla spännande
utvecklingsidéer. Den som har idéer eller
tankar kring hur vi kan bli ännu bättre får
också gärna höra av sig, säger Britta.
Översikts- och tillväxtsplanen finns
tillgänglig på kommunens hemsida,
www.arvidsjaur.se/oversiktsplan.

för framtiden. Det gör även flygbolaget
Nordica som trafikerar den reguljära linjen,
som även de har utmaningar i den snabba
återgången.
Arbeta på en flygplats är strikt regelverksstyrt och för allt vi gör krävs specifik
kompetens, övning och dokumentation
där rutiner, kontroll och manualer är en
integrerad del av vår vardag. Att bygga upp
tar tid. Det händer alltid något oväntat
varje dag. Flexibilitet och förmåga för att
snabbt ställa om, är viktiga egenskaper.
Vintertid är vädret en ständig faktor som
påverkar allt.
Det är en liten bit kvar tills vår och Nordicas nya organisationer är helt uppbyggda
och inkörda, i postpandemins tider. Men
vi arbetar hårt komma framåt med det vid
flygplatsen. Det är en fantastisk personalstyrka som kämpar och som kommer
forma den nya organisationen.
Du vet väl att du kan boka din biljett
både hos Nordica och SAS? Vårt tips
är att alltid boka direkt hos flygbolaget,
speciellt om du ska vidare från/till
Arlanda. Nu väntar en intensiv vinter
med förhoppningsvis god återgång även
i chartertrafiken till och från Tyskland.
Varmt välkommen till din flygplats!
Carina Johnsson,
flygplatschef med personal
Kommuninfo
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Sport- och simhallsprojektet

Skolledigheter
Jullov............................23/12 - 11/1

Nu har första fasen i projektet slutförts. En programhandling samt en budgetbedömning har
tagits fram och ett beslut har fattats i kommunfullmäktige om vad anläggningen ska innehålla.
Nu går kommunen vidare med projekteringen. Beräknad kostnad för hela projektet är 200
miljoner.
Placering
Olika placeringar för den nya anläggningen har värderats.
Det slutliga valet blev i nära anslutning till det befintliga
Centrumbadet: Nära skolor och centrum, vilket även är fördelaktig för besöksnäringen.
Utformning av sim- och sporthall
Den nya sport- och simhallen har tagits fram på referensgruppsmöten. Behoven och önskemålen har anpassats för
att klara Arvidsjaurs kommuns ekonomiska förutsättningar.

Skolavslutning........................... 10/6

• Gemensam entréhall för simhall och sporthall. Entréhallen består av reception/kassa, servering och serveringsyta
med ca 20 sittplatser.

Bibliotekens
öppettider under
jul, nyår och
trettonhelgen

Utformningen kan sammanfattas i följande punkter:
• Motionsbassäng 25 m x 10,5 m, 4 banor á 2,5 m alternativt 5 banor á 2 m. Djup 120 – 370 cm

Programhandlingarna kan hittas på kommunens hemsida:
arvidsjaur.se/sporthall

• Multibassäng, 10 x 5 m, med lyftplan, ledad trappa, höjoch sänkbar mellanbotten, med ett djup på 0–1,8 m. Placeras i eget rum. Bassängen kan användas för exempelvis
babysim, vattengymnastik eller simundervisning.

Sportlov vecka 10................7 - 11/3
Påsklov vecka 15.............. 11 - 18/4
Kristi Himmelsfärd......... 27/5, 30/5

• Sporthallen har en spelplan 20 x 40 m. På ena långsidan
finns det extra utrymme för att få plats med 250 läktarplatser, på flexibla läktarsektioner. Samt en extra spelplan, 18
x 36 m, i förlängningen av den nya sporthallen.

• Det fanns inte ekonomiskt utrymme att bygga ett nytt
äventyrsbad. Det satsas istället på att möjliggöra för lek i
motionsbassängen med till exempel flytande lekutrustning
och klättervägg.

• En liten barnpool i lekfull utformning, storlek ca 25 m2, och
en varm bubbelpool 6-8 pers

Vårterminen startar onsdag 12/1.

Vad händer sen?
När systemhandlingarna är projekterade och en skarpare
kalkyl är framtagen ska det fattas ett nytt politiskt beslut
innan byggnationerna kan påbörjas. Byggnadsarbeten kan
eventuellt startas under 2022 och då kan den nya sport- och
simhallen stå färdig under år 2024/2025.

Simon Lin och Lovisa Olsson, är kommunens senaste tillskott på miljösidan.

Generationsväxling bland
miljöinspektörer – även i Arvidsjaur
Simon Lin och Lovisa Olsson, är miljökontorets senaste tillskott
på miljösidan:
– Det sker en generationsväxling nu bland miljöinspektörer i hela landet,
säger Simon, som snart hunnit jobba ett år i Arvidsjaurs kommun.
Han kommer ursprungligen från Perstorp i Skåne, men har de senaste åren
studerat i Lund.
Simon pratar inte vad man skulle
kalla ”grötig skånsk dialekt”.
– Nej, jag är rätt bra på att ställa
om dialekten beroende på var jag är.
När jag är i Perstorp låter det helt annorlunda än när jag är på jobbet här i
Arvidsjaur.

Hans huvudsakliga arbetsuppgifter
är livsmedel (50 %) och resten ansökningar för avlopp samt tobaks-/alkoholtillstånd.
När Simon inte jobbar gillar han att
spela brädspel eller att fiska i någon
älv. Vintertid blir det att pimpla.
– Trots att jag kommer från Skåne
gillar jag Arvidsjaur och snön.
Lovisa Olsson anställdes 4 oktober
2021 som miljöinspektör. Hon kommer
från Skellefteå och har studerat miljövetenskap på distans.
– Även jag gillar norra Sverige och
vill gärna bo och jobba här uppe, så när
jag såg att tjänsten i Arvidsjaur var ute,
sökte jag och fick den.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är
miljöfrågor och hälsoskydd, exempelvis
buller och miljöfarliga verksamheter.
Intressen är främst natur, friluftsliv och
fotografi.
Annika Lidström lämnar sitt jobb som
miljöinspektör efter 38 år i kommunens
tjänst.
– Det jag tar med sig är alla trevliga
människor jag mött genom åren. Inte
minst när det fanns flera bönder runt
om i kommunen, det var roligt att besöka dem.

Arvidsjaurs bibliotek
23/12........................... 12.00-16.00
27/12........................... 12.00-19.00
28-30/12...................... 12.00-16.00
3/1................................ 12.00-19.00
4/1................................ 12.00-16.00
5/1................................ 11.00-13.00
7/1................................ 12.00-16.00
8/1................................ 11.00-13.00
Glommersträsk bibliotek
29/12........................... 08.30-11.00
5/1................................ 08.30-11.00
Ordinarie öppettider
september-maj
Arvidsjaurs bibliotek
Måndag......................... 12.00-19.00
Tisdag........................... 12.00-16.00
Onsdag.......................... 12.00-16.00
Torsdag......................... 12.00-19.00
Fredag........................... 12.00-16.00
Lördag........................... 11.00-13.00
Glommersträsk bibliotek
Onsdag.......................... 08.30-11.00

Öppettider
ÅVC & Ånyo
ÅVC:s 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 har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag................. 10.30-16.30

Annika Lidström.
10

I

Kommuninfo

Kommuninfo

I

11

Information från näringslivsenheten:

”Vi har flyttat till Humlanhuset”
Om du som företagare funderar på att utveckla och investera i din verksamhet
kan näringslivsenheten hjälpa till att titta på olika möjligheter till finansiering.
– Hela enheten har flyttat till Humlanhuset. Vi har god kännedom om de
företagsstöd som finns tillgängliga, säger näringslivsstrateg Anne Enoksson,
och hälsar välkommen att titta in till gänget.
Upphandlingsenheten: Anna Renberg och
Jessica Lidström (Ann Engberg och Jonas
Lundstedt saknas på bild.)

Kära företagare
Eftersom offentliga upphandlingar innehåller en del formaliabestämmelser är det
värt att känna till grundläggande fakta
som underlättar anbudsgivandet betydligt,
och ökar chansen att få vara med och
konkurrera på lika villkor.
Offentlig upphandling är inte lätt. På
Upphandlingsenheten möter vi ständigt nya
utmaningar. En upphandling kan delas in i
två faser. I den första fasen finns en beställare som behöver köpa in en vara eller en
tjänst. Hur ska det genomföras, vad har vi
för uppskattad budget, kan en direktupphandling genomföras eller krävs annonsering, hur ska vi få till ett bra underlag och
vad kan man kräva av en leverantör just i
denna upphandling? I denna fas tror vi man
har mycket att vinna på att vara öppen och
ha en god dialog med potentiella anbudsgivare. Kommunikation inför en upphandling
tror vi också ger leverantörerna en chans att
påverka utformningen, vilket ger delaktighet
och uppmuntrar till att lämna anbud.
Jessica Lidström poängterar att när upphandlingen går in i fas två förändras spelplanen helt och hållet på grund av de bestämmelser som gäller, i Sverige, i EU och inom
Kommunen. Ett bra underlag ger leverantörerna god möjlighet att kunna lämna adekvata anbud och tävla på likvärdiga villkor.
För anbudsgivarna gäller det att noggrant sätta sig in i anbudsunderlaget. Alla
skall-krav måste vara uppfyllda. Liksom alla
nödvändiga dokument och all nödvändig
information som efterfrågas måste lämnas
in i samband med anbudslämnandet. Det
måste dessutom anges på det sätt som
efterfrågas. Vi kan tycka vad vi vill om det
formstyrda förfarandet, men det är så systemet är uppbyggt.
Om man som leverantör är osäker på Eavrop eller anbudslämning finns ett sätt att
komma förbi detta genom att delta i många
upphandlingar, och på så sätt skaffa sig
erfarenheter och kunskap. En annan möjlighet som få känner till är att lämna anbud
tillsammans med något annat företag, för
att på så vis uppfylla de krav som ställs.
Träning är, som i andra sammanhang, ett
framgångsrecept. Hör gärna av er, eller titta
in till oss om ni vill lära er mer.

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, säger Anne.
Frågorna kan handla om alltifrån
bygglov, miljöärenden, upphandlingar,
företagsstöd, rekrytering.
– Ja, nästan precis vad som helst…
   Via Lärcentrum görs kartläggningar av kompetensbehov. Tillsammans med kommunalförbundet
Akademi Norr verkar Lärcentrum för
att initiera, samordna och genomföra
utbildningar, kopplat till arbetsmarknadens behov - på kort och lång sikt.
Näringslivsenheten har också en
viktig roll i att tillsammans med kommunens förvaltningar och verksamheter arbeta för ett positivt näringslivsklimat.
Karina Lidén, projektmedarbetare i
NiAA (Näringsutveckling i Arvidsjaur/
Arjeplog):

– I projektet arrangeras aktiviteter till
företagare i båda kommunerna. Det kan
exempelvis röra sig om föreläsningar,
workshops inom en rad olika ämnen som
passar företagarnas önskemål.
Maria Nilsson, näringslivsutvecklare
tillika ansvarig för Lärcentrum:
– Jobbet handlar om att stötta studenter som pluggar på distans samt att kompetensutveckla och kompetensförsörja.
Såväl inom utbildning och näringsliv, för
att täcka de behov som finns.
Malin Johansson, projektmedarbetare i
BCD (Business Capacity Development):
– Min uppgift är att lokalt bidra till att
stärka konkurrenskraften för besöksnäringen i hela Swedish Lapland.
Karin Jonsson, webbutvecklare i projektet ”Flytta hit”:
– Marknadsföringsuppgifter med ny
webbsida, i syfte att skapa en positiv bild
av vår kommun och locka till inflyttning.
Varmt välkommen in till oss!
Telefon nr: 0960-155 00

I centrum. Näringslivsenheten flyttade in i Humlanhuset i september. ”Vi ville
få en samlad enhet och på det här viset blir vi mer tillgängliga för företagen”
säger näringslivsstrateg Anne Enoksson. Från vänster: Malin Johansson, Anne
Enoksson, Karina Lidén, Karin Jonsson och Maria Nilsson. Foto Kent Norberg.

