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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. 

Beslutande Socialdemokraterna (s) 

Ordinarie ledamöter: Ulf Isaksson, Johan Lundgren, Lars Forsgren, Marcus Lundberg, 

Agneta Starefeldt, Gunilla Bäckström, Lena Karlsson och Bernt Vikström. 

Ersättare: Jessica Eriksson och Göte Renberg. 

Centerpartiet (c) 

Ordinarie ledamöter: Kristina Bäckström, Lennart Wigenstam och Martin Nilsson. 

Ersättare: Ann-Karin Sörmo. 

Vänsterpartiet (c) 

Ordinarie ledamöter: Amanda Granberg Högdahl, Britt-Inger Hedman och Ingrid Tagesdotter 

Sverigedemokraterna (sd) 

Ordinarie ledamöter: Peter Rydfjäll och Anna Saverstam. 

Moderaterna (m) 

Ordinarie ledamot: Lars Ralph. 

Liberalerna (l) 

Ordinarie ledamot: Jens Eliasson. 

Övriga närvarande Erika Resin, samhällsbyggnadskontoret   §§ 117-118 

Lena Ruth, kommunchef 

Liselott Sandström, sekreterare 

Utses att justera Martin Nilsson och Lars Forsgren 

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2022-11-23 kl. 16.00. 

plats och tid 

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer: 110-129 

Ordförande Ulf Isaksson 

Justerande Martin Nilsson Lars Forsgren 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag
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Planeringsstrategi för 

kommunens översikts- och 
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Kf § 119 Dnr 00248/2022 212 
 

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla 

kommunens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och 

hushållning med naturresurser och vara ett uttryck för de övergripande politiska 

målen i kommunen.  
 

Den första april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Syftet med 

ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara 

framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Översiktsplaneringen 

ges därmed en större politisk betydelse. I detta arbete ska planeringsstrategin 

vara det centrala nya verktyget. Kommunen ska ta anta en planeringsstrategi 

senast 24 månader efter det ordinarie valet 2022, dvs. senast den 11 september 

2024. 
 

Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall (eller 

har antagit en ny översiktsplan under detta intervall) anses översiktsplanen i sin 

helhet vara inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att detaljplaner 

måste handläggas med s.k. utökat planförfarande istället för det s.k. 

standardförfarandet. Det innebär också att andra myndigheter får göra egna 

bedömningar om hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis 

tillstånd enligt miljöbalken. Det medför även att översiktsplanen inte kan 

fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. 
 

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är 

aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 

översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana ändrade 

planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även 

eventuella fördjupningar och tillägg till planen. 
 

Inför kommunens arbete med planeringsstrategi ska Länsstyrelsen enligt  

3 kap. 26 § plan- och bygglagen (PBL), i ett underlag till kommunen redovisa 

sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 

översiktsplanens aktualitet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Planeringsstrategi för Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan 

fastställs. 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 208 2022-11-09 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren 

Förslag till planeringsstrategi 
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