
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

ARVIDSJAUR

Så har vi arbetat i Arvidsjaur med  
service och samverkan på landsbygden!



DET HÄR ÄR 
ARVIDSJAUR.

Serviceplanen har tagit form 
via ett flertal träffar i byarna

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Det bor 6 234 invånare  
 varav ca 1 400 bor utanför  
 tätorten.
4Ytan är 6 126 km²
4Vinterdestination med   
	 flygplats
4Två	officiella	Service- 
	 punkter
430-talet	bygdeföreningar

Arbetet	har	varit	processin-
riktat	med	fokus	på	medska-
pande	dialoger.	Kommunen	är	
indelad	i	sex	bygdeområden.	
I	dessa	har	möten	arrange-
rats.	Träffarna	har	handlat	
om behoven av service och 
samverkan	med	inriktning-
en	för	samverkan	mellan	
byarörelsen	och	kommunen.		
Synpunkter	från	träffarna	har	
gett	underlag	till	innehållet	i	

nya	serviceplanen	men	också	
med	syfte	för	ett	kontinuer-
ligt	arbetssätt.

I kommunen 
finns	ett	nytt	
landsbygds-
råd med 
representanter	från	sex	
geografiska	bygdeområ-
den.	Kommunstyrelsens	
ordförande	leder	rådet	och	
oppositionen	har	en	invald	
representant.	Två	personer	
från	varje	bygdeområde	utses	
i	början	av	varje	ny	mandat-
period.	Landsbygdsansvarig	
kommunal	tjänsteperson	
samordnar	möten	och	ibland	
deltar	kommunchef.	Lands-
bygdsrådet	är	rådgivande	i	de	
frågor	som	rör	landsbygden,	
utvärderar	serviceplanen,	ord-
nar	landsbygdskonferens,	mm.	
Landsbygdsrådet	sammanträ-
der	minst	två	gånger	per	år.	
En	första	kommunal	service-
plan	för	byarna	i	kommunen	

är	antagen	i	kommunfullmäk-
tige.	Den	är	framtagen	i	sam-
arbetet	med	byaföreningar	
och	kommunala	förvaltningar.	
Landsbygdsrådet	har	påverkat	
innehållet	och	slutligen	
godkänt	planen	innan	beslut	i	
fullmäktige.	

Serviceplanen	syftar	till	att	
öka	engagemang,	förståelse	
och	kunskap	kring	service	
som	en	del	av	kommunens	
arbete	med	landsbygds-	
och	näringslivsutveckling.	

Även	att	tillgång	till	lokala	
servicen	vägs	in	i	kommunens	
långsiktiga	och	strategiska	
planering.	
Planen	är	ett	verktyg	som	ger	
handlingsberedskap	och	styr	



Det här är VÅR 
region.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Det	övergripande	målet	är	
att Norrbotten ska ha en 
god	servicenivå	så	att	det	
finns	förutsättningar	för	
människor	och	företag	att	
bo	och	verka	var	de	vill	i	
länet,	inom	rimliga	avstånd	
och	utifrån	realistiska	
förutsättningar.

Tre insatsområdena utmär-
ker	serviceprogrammet.	

Samverkan	mellan	aktörer	
och	skapa	mötesplatser.	

Stödja	ett	konkurrenskraf-
tigt	näringsliv.	

Det	deltagande	samhället	
för	att	skapa	en	attraktiv	
och	livskraftig	landsbygd.

4Norrbottens	län
414 kommuner
4250 460 invånare
4Länets	yta	är	98	911	km²

insatser	kring	användandet	
av	stödet	till	kommersiell	
service.	Förslag	på	åtgärder	
finns	beskrivna	i	planen.	Den	
ska	inspirera	till	samverkan	
över	sektorsgränser,	mellan	
lokal	och	kommunal	nivå.	
Detta	för	att	tillgängliggöra	
och	utveckla	servicen	och	
för	att	hitta	nya	samordnade,	
platsspecifika	och	otraditio-
nella	servicelösningar. 
 
Serviceplanen	speglar	
invånarnas	synpunkter	och	
behov	av	service	i	byarna.	En	
handlingsplan	är	kopplad	till	
serviceplanen.
Det	övergripande	målet	är	
att	säkerställa	att	lands-
bygden	har	tillgång	till	god	
service	inom	rimliga	avstånd.	
Servicenivån	ska	bidra	till	
att	fler	människor	vill	bo	
och	verka	på	landsbygden.	
Miljön	ska	vara	attraktiv	för	
boende,	fritid	och	bra	för	att	
driva	och	starta	företag.	Ett	
helhetstänkande	ska	prägla	

serviceplanen.
Två	officiella	servicepunkter	
finns	i	kommunen,	en	i	Glom-
mersträsk och en i Abborr-
träsk.	Båda	är	placerade	i	
byarnas	lanthandel.
I	Moskosel	4,5	mil	från	
centralorten	planeras	för	en	
ny	servicelösning	och	mö-
tesplats.	Processen	i	bygden	
startade	i	början	av	2018.	
En	lokal	utvecklingsplan	har	
tagits	fram	och	en	ekonomisk	
förening	har	startats.		Fören-
ingen	har	köpt	en	fastighet	
som	på	sikt	ska	bli	den	nya	
mötesplatsen.	Målet	är	att	
mötesplatsen	ska	innehålla	
digital	lanthandel,	service-
punkt,	café,	post	och	paket,	
kontanthantering,	digitala	
arbetsplatser,	mm.	Mötesplat-
sen	ska	stå	färdig	2021.
I de beskrivna aktiviteterna 
har	Hela	Sverige	ska	levas	
lokala	processledare	arrang-
erat,	bistått	och	medverkat.	
Stort	tack	till	byaförening- 
arna och Arvidsjaurs kommun.
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MÖJLIGHETER.
Landsbygdsrådet	i	Arvidsjaurs	
kommun	kan	bli	en	starkare	
plattform	för	landsbygdens	
frågor.	En	utvecklad	över-
enskommelse	mellan	lands-
bygdsrådet	och	kommunen	
avseende	uppgifter,	ansvar	och	
befogenheter	skulle	lyfta	den	
lokala	demokratin.	Landsbygds-
rådet	skulle	kunna	söka	medel	
som	rör	lokal	utveckling	och	
samverkan	tillsammans	med	
kommunen och andra aktörer. 
Rådet	och	byaföreningarna	
skulle	kunna	bli	en	samver-
kanspart	som	bidrar	med	
kompetens	och	engagemang	
i	kommunala	planeringspro-
cesser	kring	service	och	lokal	
utveckling.	Detta	gärna	med	en	
kommunalt	ansavrig	sam- 
ordnare som arbetar för  
landsbygdens	utveckling.

Den	lokala	kapaciteten	behöver	
stärkas	ytterligare.	Detta	till	
exempel	genom	att	utveckla	
en	operativ	kommunal	metod	
kring	att	söka	externa	medel	
för	lokal	utveckling	och	nya	
servicelösningar	på	landsbygden.

Nya	moderna	servicelösningar	
med	möjligheter	kring	digitali-
sering,	skulle	kunna	utvecklas	
i	de	tre	större	byarna	Glom-
mersträsk,	Abborrträsk	och	
Moskosel.	I	en	vidareutvecklad	
process	mellan	föreningar,	
entreprenörer	och	kommunen	
skulle	det	vara	fullt	möjligt.	
Med	lokala	utvecklingsplaner	
som	grund	för	kommunala	
strategier	och	fördjupade	
översiktsplaner	skulle	det	
möjliggöra	för	att	prova	nya	
lösningar	som	ger	trygghet	

och	förståelse	på	olika	nivåer.	
Saker	som	lokala	e-hälsorum,	
digital	lanthandel,	kommunala	
uppdrag,	post,	-	och	paketlös-
ningar,	digitala	arbetsplatser,	
mm,	skulle	utveckla	moderna	
servicepunkter	på	landsbygden.	
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