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ARVIDSJAUR I TOPP!
Arvidsjaur har potential att vara Norrbottens bästa kommun att arbeta, bo och leva i. 

Ekonomin är en viktig grundförutsättning för att kunna nå målet. 
Arvidsjaur kommun har en god ekonomi. I budgetarbetet inför 
budget för åren 2023-2025 så har majoriteten lagt en budget 
som ger ett överskott på mellan knappt 20 miljoner 
till 26 miljoner 2025. 
Det innebär att det finns ett ekonomiskt utrymme på 
ca 15 miljoner årligen som inte fördelats ut i verksamheterna. 

Centerpartiet yrkade därför i Kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige  
den 20:e juni på ”politiska prioriteringar” utöver de i budgeten enligt nedan:
(Vårt förslag motsvarar ca 18-25 tjänster)

Aktivitet Belopp 2023 Belopp 2024 Belopp 2025
Nationaldagfirande/Medborgarceremoni 200 000  150 000 150 000
Utbildning/studiebesök Förtroendevalda 400 000 150 000 150 000
Personalförstärkning Grund- o förskola,  5 000 000 5 000 000 5 000 000
inkl Skolhälsovård 
Personalförstärkning Gymnasieskolan 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Personalförstärkning Socialtjänten område 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Kultur och fritid 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Folkhälsoprojekt 600 000 600 000 600 000
Kompetensutveckling personal 500 000  500 000 500 000
Höjning friskvårdspeng till 2 500 kr 2025 200 000 375 000  500 000
Totalt  12 900 000 12 775 000 12 900 000

Majoriteten (S) (V) röstade emot förslaget!

Foto på renen 1:a sidan Erik Lundberg
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Centerpartiets politik.
För Hela Arvidsjaurs Bästa

Arvidsjaur är en kommun med fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv i samklang med 
naturen. Försvarsmakten, rennäringen, fordons-, test-, event- och träindustrier samt 
besöksnäring är basen i vårt näringsliv. Flygplatsen är navet och har en avgörande roll för 
kommunens utveckling. 

Dagligen genomför personal inom kommunens alla områden ett utmärkt arbete med entusiasm 
för invånarnas bästa i fokus. Självklart finns det brister, men dessa beror sällan på personalen, 
utan på andra omständigheter, såsom arbetsmiljö, ekonomi och svårigheter att rekrytera. 
Civilsamhället har under flyktingkrisen och pandemin visat vilken kraft det finns när humanism 
och medmänsklighet får råda framför främlingsfientlighet. För detta känner vi stolthet. 
Centerpartiet ser två stora utmaningar i framtiden, kompetensförsörjningen och folkhälsan.
Centerpartiet i Arvidsjaur lyssnar på människor. Vi vill att fler ska kunna vara med och bidra till 
vårt gemensamma. Vi vill skapa ett attraktivt Arvidsjaur att leva, bo och utvecklas i. Vi vill skapa 
förutsättningar för både trygghet och tillväxt. Vår vision för kommunens innevånare bygger på 
politik som är långsiktigt hållbar. 
Vi vill att beslut ska fattas så nära dem som berörs och vi vill ge människor möjlighet att påver-
ka och bestämma över sin egen vardag.
Arvidsjaurs kommun ska genom samverkan med andra aktörer i samhället utveckla en långsik-
tig hållbar tillväxt, i samklang med naturens villkor, som genererar välstånd och trygghet.
Därför bär vårt valprogram namnet ”För Hela Arvidsjaurs Bästa”

Foto: Martin Nilsson



För Hela Arvidsjaurs Bästa
Demokratifrågorna är viktiga och genomsyrar all den politik vi pratar om.
Alla goda krafter ska bidra till utveckling av kommunen, vi arbetar tillsammans och driver en 
pragmatisk förändringspolitik och vi gör vårt bästa för kommunens medborgare. 
Vi vill att politiken i större omfattning årligen genomför flera medborgardialoger.
Dialoger som sker med polisen, arbetsförmedlingen, m fl, samt medborgarna.

När jobben blir fler och ekonomin växer lägger det grund för ett starkt Arvidsjaur som står på 
egna ben. Det är via jobben, inte minst i privat sektor, som våra välfärdsambitioner hålls uppe. 
När fler jobbar växer ekonomin. Det är så våra barn och ungdomar får en bra skola, sjukvården 
finns när och där den behövs och omsorgen om våra äldre fungerar och är av god kvalitet. 
Likvärdig skola, vård och omsorg oavsett var Du bor i kommunen är för oss en självklarhet.

Hela Arvidsjaurs kommun utvecklas och frodas. Det ska finnas kommunal service i våra mindre 
tätorter och företagen bli fler i hela kommunen. Vi har en levande landsbygd där turistföreta-
gare arbetar sida vid sida med tjänste- och tillverkande företag. Vi har ett gott samarbete med 
universitet och högskolor. Fler bidrar till närproducerat genom att inflyttning och generations-
skiften har skett i våra aktiva lantbruk. Fler lantbruksföretag har startats. Den gröna omställ-
ningen till 100 % förnybart har gett arbetstillfällen till hela kommunen. Inom den kommunala 
verksamheten har utbyggnad skett av elstolpar för laddning av kommunens elbilar.

Vår vision 
Arvidsjaurs kommun växer och utvecklas till det bästa stället för våra barn att växa upp i. 
Invånarna i Arvidsjaurs kommun ska känna sig trygga, sedda och lyssnade på.
Arvidsjaur har potential att vara Norrbottens bästa kommun att arbeta, bo och leva i. 
Med naturen utanför husknuten, ett rikt friluftsliv och ett brett utbud av olika arbetsgivare kan 
du enkelt skapa god balans mellan vardag och meningsfull fritid. Närheten och värmen mellan 
människorna i vår kommun är unik och välkomnande, den skapar trygghet och en fantastisk 
gemenskap. 
God omsorg och skola är grunden för detta, vi vill säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande i alla åldrar, folkhälsan måste med i agendan för kommunens bästa.
Vi vill stärka insatserna och förebygga risken att hamna i utanförskap, psykisk ohälsa eller 
missbruk genom ett mycket närmare samspel mellan skola och socialtjänst. 
Centerpartiets enträgna arbete för att lyfta civilsamhället och den ideella sektorns betydelse 
har burit frukt. Vi samarbetar över kommungränserna. Vi gör det frivilligt och vi har kul!
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Centerpartiets förslag på insatser 
som leder till visionen:

• Människor ska uppleva Arvidsjaurs kommun som en trygg och attraktiv ort att arbeta, 
 leva och bo i.
• Satsa på skolan, Arvidsjaur ska vara Norrbottens bästa grundskolekommun 
 senast år 2026.
• Satsa på ett ledarskapslyft.
• Skapa goda förutsättningar för jobbskaparna.
• Skapa arenor för gränsöverskridande utveckling.
• Gör det enklare att bygga och utveckla i hela kommunen.
• Arvidsjaurs kommun utvecklas som besöksmål alla årstider.  
• Fortsatt utbyggnad av bredband och fungerande mobiltäckning i hela kommunen.
• Landsbygdssäkra alla beslut genom att konsekvensanalyser görs.
• Använd våra lokala råvaror i större omfattning inom kommunens verksamheter. 
• Skapa möjligheter för utveckling av mindre och medelstora företag som förädlar och 
 producerar livsmedel så att de kan växa och bidra till ökad självförsörjningsgrad.
• En kommunal livsmedelstrategi med mål för självförsörjning tas fram.
• Fler lokala företag kan vara med vid upphanling av varor och tjänster i kommunal verksamhet
• Skapar en infrastruktur för fossilfria fordon inom kommunen.
• Främja välbefinnande i alla åldrar

Foto: Erik Lundberg



Trygghet och välfärd
En skola som rustar barn och unga med kunskaper och som ger alla barn möjlighet till en bra 
start i livet är grundläggande för oss. Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som be-
höver mer stöd. För att skapa likvärdiga livschanser är det viktigt med en skola som ger barn 
och unga kunskap och verktyg för livet. Att alla skall ges tillgång till utbildning av hög kvalitet - 
det är avgörande för jobben och Arvidsjaurs konkurrenskraft. Investeringar i kunskap rustar oss 
för framtiden. 
Insatser inom folkhälsoområde krävs på bred front, såväl för unga och gamla men även för de 
som är mitt i livet. 
Inom industrin vidtas förebyggande åtgärder för att minska kostnaderna för driftstopp. Samma 
tankesätt måste ske inom sjuk- och hälsovård. Förebyggande åtgärder är billigare än vård och 
omsorg men framförallt är det bättre ur ett mänskligt perspektiv.
Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, kan utföras av såväl privata som offentliga företag. 
Oaktat vem som utför välfärdstjänserna ska det ske tryggt och med öppenhet och tranparens
På så vis ökar vi kvaliteten och valfrihet i välfärden.
Människors rätt att välja vilken barnomsorg eller den person som ska hjälpa gamla föräldrar i 
säng på kvällen är för oss en självklarhet 
På samma sätt tycker vi att vårdpersonal ska ha rätt att välja en annan arbetsgivare än det 
offentliga om hen vill det, vi vill inte hålla dörrarna stängda för alternativet.
Vi värnar kvaliteten och valfriheten.



Centerpartiets politik för 
Hela Arvidsjaurs Bästa

Vi tar människors oro på allvar. Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och sedd. Därför 
öppnar vi upp för fler tankar och idéer så att alla kan bidra. Vi får fler som startar företag inom 
omsorgen och får en flexiblare organisation. 

I vår vision väljer man själv vilken mat som serveras på den tallrik som hemtjänsten levererar. 
Eller vad som serveras mig på mitt boende. Det ska vara möjligt att enkelt, kanske via en app se 
vad som kan beställas till min tallrik, vill jag ha soppa, kallskuret eller en god köttbit? Ett glas 
rött? Kanske kaffe och en gobit efter maten? Jag väljer själv om jag vill betala lite extra för att 
krydda min tillvaro. 
Maten tillagas inte nödvändigtvis i kommunens storkök, den kan lika gärna levereras från någon 
av våra lokala företagare.

Vi umgås mer över generationsgränserna. Ideella sektorn bidrar på ett aktivt sätt till att skapa 
mer gemenskap över gränserna genom att den sociala ekonomin spelar en större roll. 

Foto: Erik Lundberg



Centerpartiets förslag på insatser 
som leder till visionen:

• Fler händer i vården
• Fler vuxna i skolan, främst lärare och special lärare
• Öka införandet av ”Glesbygdsmedicin”, genom att använda mer digital teknik i vården. 
 Vilket innebär färre resor till hälsocentraler och sjukhus.
• Stärka stödet och de förebyggande tidiga insatserna både i individ-, 
 familje- och äldreomsorg.
• Stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst, så att ingen faller mellan stolarna.
• Ökad valfrihet inom äldreomsorgen, minska ensamhet med fokus på folkhälsan.
• Öka tillgången till geriatrisk kompetens i äldrevården. 
• Aktivt arbeta för att hitta lösningar på  personalbristen inom vården.
• Aktivt arbeta för att minska personalomsättning samt omsättning av 
 vårdpersonal hos våra äldre.
• Förstärka insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen.
• Stimulera till nya former av kontinuerliga utvärderingar och avstämningar i skolan.
• Lyfta pedagoger, lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare genom olika 
 fortbildningsinsatser och vidareutbildning
• Tillåt fjärrundervisning inom skolans ämnen och kurser.
• En entreprenöriell kunskapssyn ska genomsyra utbildningssystemet så att de som 
 har lätt för sig får utmaningar och stöd att utvecklas ytterligare.
• De praktiska gymnasieutbildningarnas status ska höjas.
• Främja mer fysisk aktivitet under skoltid.
• Minska lärarnas administrativa arbete.
• Samverkan med företag och organisationer på arbetsmarknaden skall vara ett 
 kontinuerligt inslag i skolans verksamheter på alla nivåer.
• Verka för ett frivilligt samarbete mellan kommuner för att underlätta skolskjuts över 
 kommungränsen.
• Öka ungas medvetenhet om betydelsen av friskvård och kost för ett hälsosamt liv.
• Öka flexibiliteten för att kunna starta gymnasieyrkesutbildningar.
• Tydliggöra kopplingen mellan skola och näringsliv.
• Ta fram en strategi för att behålla och möjliggöra undervisning utanför tätorten.
• Utveckla befintliga lekplatser och ny lekplatser, även utanför 50 skyltarna
• Nationaldagsfirande och välkomnande nya medborgare och innevånare genomförs
• Förstärkta insatser inom kultur och fritid



Vår vision
Arvidsjaur klättrar till topp 100 i Svenskt Näringslivs rankinglista om Sveriges bästa företagskli-
mat. Det handlar om att förstå företagarens vardag och vara lösningsfokuserad. 
Kontinuerliga dialoger och en tillmötesgående, lösningsfokuserad administration samarbetar 
bra med vårt lokala näringsliv. Allt fler börjar förstå vikten av att fler vill starta företag, och ef-
tersom allt fler gör det har attityden till företagare förändrats. Det är fint att driva företag och 
därmed bidra till kommunens gemensamma tillväxt. 
Allt fler företag får möjlighet att starta när kommunen beslutar sig för att fokusera på kärnverk-
samheterna. Vi har flera intraprenader - en offentlig verksamhet där de anställda har stor frihet 
men också stort ansvar och entreprenader i den offentliga sektorn. Kvaliteten på tjänsterna har 
ökat. Personalen upplever samtidigt att de har större möjligheter att påverka sin egen vardag.

Centerpartiets förslag på insatser 
som leder till visionen:

• Kommunen skall fullt ut fokusera på kärnverksamheterna. 
• Införa fler gemensamma arbetsgrupper där kommunens politiker och tjänstemän 
 samt företag har kontinuerliga träffar i syfte att få fler företag och fler arbetstillfällen.
• Öka kunskapen om offentlig upphandling och samarbetet med det lokala näringslivet.
• Behålla och utveckla en decentraliserad måltidsservice och organisation.
• Arbeta aktivt med hela verktygslådan som finns till buds för att minska utanförskapet.
• Öppna fler vägar till efterfrågad yrkeskompetens, genom såväl teoretiska som 
 praktiska yrkesutbildningar på gymnasie- och högskolenivå och med möjligheter 
 till vidareutbildning, också på distans.
• Förstärka fokus på jobbintroduktion för integrationen av nyanlända, med stöd 
 till de nätverk i civilsamhället som kan förmedla mer kunskap om jobbmöjligheter.
• Värna mark- och skogsägarnas äganderätt. 

Foto: Erik Lundberg



Jobben och Jobbskaparna
Centerpartiet satsar på jobbskaparna, de små företagen. Vi måste våga säga att man faktiskt 
behöver få några kronor över om man satsar all sin tid, hela sitt hjärta och allt sitt sparkapital 
för att få igång ett nytt växande företag. Vi måste våga säga att om inte entreprenörer får göra 
vinst så kommer vi alla att bli stora förlorare. Och om inte företagen finns så skapas heller inga 
jobb.

Det är därför vår politik för hela landet, Norrbotten och Arvidsjaur kommer att handla mer om 
sänkta kostnader än om bidrag. Mer om bredband och möjligheten till flexibilitet och att jobba 
hemifrån än om statliga ersättningsjobb, mer om en breddad arbetsmarknad än om sysselsätt-
ningsåtgärder. Mer om kvaliteten i välfärden än om vem som driver äldreboenden, skolor, för-
skolor och hälsocentraler.

Det handlar om att människor ska få välja själva. Vi måste ge hela Arvidsjaurs kommun kraft att 
växa och att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Det är en politik som skapar en 
trygg vardag och kraft åt varje människa.

Centerpartiets politik för 
Arvidsjaurs kommuns bästa: 

Fler jobb i kommunen handlar om 
att ge jobbskaparna/ företagarna 
möjlighet att växa och anställa fler. 
När Centerpartiets politik fick mer 
inflytande i Arvidsjaur kommun 
uppstod ett värderingsskifte. 

Centerpartiet fortsätter att bygga 
vidare på Arvidsjaurs styrkor och 
att skapa förutsättningar för en 
utveckling av  besöksnäringen alla 
årstider. 

Tystnaden, kylan, snön och isen 
tillsammans med storslagen natur, ljusa sommarnätter och eko- och kulturturism sysselsätter 
fler året runt. 
Vi arbetar aktivt med marknadsföring och uppsökande av nya företagsetableringar och bär 
namnet Arvidsjaur ut på internationella arenor. Det har gjort att fler väljer att stanna och att 
flytta till kommunen – från hela världen.

Centerpartiet vet att gräva där man står och därför har vi skapat ytterligare tillväxtpotential i de 
skogliga näringarna. Som ett historiskt skogslän finns god tillgång på både råvara och kunskap.

Foto: Erik Lundberg



DITT VAL GÖR SKILLNAD
I detta valprogram har Centerpartiet i Arvidsjaur berättat om hur vi vill utveckla Hela Arvidsjaur. 
Inga stora löften  utan en färdriktning, ett synsätt eller – om man så vill 
– en vision om det goda Arvidsjaur.  En vision som möter framtidens utmaningar avseende 
kompetensförsörjning och folkhälsa.

Samarbete mellan dig och mig och alla andra. Oavsett vem du är och var du bor. 
Det är ofta i vardagslivet, på jobbet, hemma, i de dagliga mötena som de goda idéerna föds. 
Idéer som kan fångas upp i medborgarsamtal runt om i kommunen. Samarbete med andra – 
främst små kommuner i inlandet. Inte i konkurrens utan tillsammans i gemenskap blir vi i 
inlandet starka.

Samarbete med dem som skapar jobben. Med entreprenörerna, med företagarna och med de 
unga så att de väljer att bli kvar, återkomma efter utbildningar och få fler att vilja flytta till 
kommunen.

Ett samarbete med den del av klotet som vi fått ansvar att förvalta och föra vidare till komman-
de generationer. En natur och en kultur att ta vara på och varsamt dela med andra.

Och inte minst: Ett politiskt samarbete kring den ekonomi som ska gå till vårt gemensamma 
bästa. Ett slut på politiskt revirtänkande som en kommun som Arvidsjaur inte har råd med. 

Politik kan vara ett verktyg i händerna på ”den som vet bäst” 
för att hålla allt kvar vid det gamla. 

Politik kan också vara en möjlighet att testa nya vägar, 
där alla är välkomna och allt är möjligt att diskutera och pröva. 

Vi i Centerpartiet håller på det senare!

Därför är valet den 11 september så viktigt.
Då bestämmer Du vägen för Hela Arvidsjaurs Bästa.

Arvidsjaur behöver förändring 
och ett nytt ledarskap!
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