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10 Kommunfullmäktige inkl partistöd 
 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Utfall mot 

budget 

Personal  450 392 58 592 -48

Verksamhet 100 54 46 198 -7

Partistöd 711 712 -1 692 -2

            

Summa kostnader 1 261 1 158 103 1 482 -57

            

Intäkter 0 0 0 -78   

            

Netto 1 261 1 158 103 1 404 -57
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett 
politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten.  
Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommun-
fullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksam-
heterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara 
för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning 
och utser även styrelse i bolagen.  
 
Verksamhet 2012 
Kommunfullmäktige har haft fem sammanträden under 2012. Vid fullmäktigesammanträdet i 
april redovisades kommunens och bolagens årsbokslut. Vid sammanträdet i oktober 
fastställdes årsbudget och ramar för 2013. 
Kommunfullmäktige har beslutat om och utbetalar partistöd till de sex politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har utsett en beredning för mandatperioden, mål- och 
utvärderingsberedningen. Beredningens uppdrag består i att utforma övergripande mål för 
kommande treårsperioder.  
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Ekonomi 
Utfall mot budget visar på ett överskott på 103 tkr. 
 
Mandatfördelning 2011-2014 
 
Socialdemokraterna 15 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centern 8 mandat
Moderaterna 2 mandat
Folkpartiet 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
SUMMA 31 mandat
 
Ordförande: Eivor Sandström (s) 
1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 
2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 
 
Nyckeltal kommunfullmäktige 

 
  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 

   
 Sammanträden  5 5 6 6 5 6  
 Ärenden 179 212 193 139 162 174  
 Motioner 8 8 15 6 8 6  
 Medborgarförslag 19 22 19 9 21 17  
 Frågor o 
interpellationer 

4 6 4 0 5 0  

    
 Partistöd tkr 712 712 662 662 662 684  
 Kr/mandat 22 951 22 951 21 360 21 360 21 360 22 059  
 Kr/invånare 110 107 101 99 99 101  
        
	
Motioner 
2011-11-28 Högre badtemperatur vid Centrumbadet under fredagar – Marcus Lundberg, 

Johan Lundgren 
2012-02-27 Ungdomsfullmäktige – Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
2012-04-16 Ordinarie tjänstgöring för Arvidsjaurs nämndemän vid Luleå Tingsrätt - 

Sven-Olov Granlund (c) och Annika Öberg (m). 
2012-05-07 Uppmärksamma kommunens nyfödda – socialdemokraterna av 

Socialdemokraterna. 
2012-06-25 Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn - Leif Enberg 

(v) 
2012-06-25 Lekplats vid gamla badplatsen Nyborgstjärn - Leif Enberg (v) 
2012-10-29 Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga - 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
2012-10-29 Dialogträff mellan nämnders politiker och barn och ungdomar - 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
2012-11-26 Resereglemente för Arvidsjaurs kommun - Moderaternas fullmäktigegrupp 
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18 Valnämnd 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändring 

i tkr 

Personal  10 5 5 5 0

Verksamhet 0 4 - 4 0 -4

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0 

          

Summa kostnader 10 9 1 5 -4

          

Intäkter 0 0 0 0 0

          

Netto 10 9 1 5 -4

 
 
Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Under 2012 har 
ordförande, vice ordförande och sekreterare varit på utbildning i Luleå i mars. Syftet var 
utvärdering av förra valet och information från valmyndigheten.  
 
Vid två tillfällen under året har ny ordförande för Valnämnden utsetts. 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 
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17 Revision 
 

Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr   i 

% 

Personal  179 125 54 178 -30

Verksamhet 536 525 11 601 -13

            

Summa kostnader 715 650 65 779 -17

            

Intäkter -75 -95 20 -95 0

            

Netto 640 555 85 684 -19
 
Verksamhet  
 
Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar: 
 
1. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
2. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
3. Är den interna kontrollen tillräcklig. 
4. Är räkenskaperna rättvisande. 
 
 Granskningar redovisade för 2012: 
 Kommunens externa informationsverksamhet. 
 Hur kommunstyrelse, nämnder och dess verksamheter tillämpar reglemente för intern 

kontroll. 
 Kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd. 
 Kommunens delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31. 
 Gemensam nämnd för drift av personalsystems ansvarsutövning 2012. 
 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens övergripande ansvarsutövande år 2012. 
 Kommunstyrelsens övergripande ansvarsutövande år 2012. 
 Socialnämndens övergripande ansvarsutövande år 2012. 
 Barn- och utbildningsnämndens övergripande ansvarsutövande år 2012. 
 Kommunens fond och tio stiftelser. 
 Lekmannarevision av Kommunens bolag:  Målstyrning och resultat med tillräcklig 

intern kontroll.  
 
 
Roger Lundberg 
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117 Överförmyndare 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr   

i % 

Personal  920 818 102 796 3

Verksamhet 110 128 -16 151 -15

            

Summa kostnader 1030 946 86 948 0

            

Intäkter -660 -493 -167 -574 -14

            

Netto 370 453 -81 373 21
 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 70-tal personer registrerade 
för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten 
om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren 
utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade 
vårdnadshavare. Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur 20 ensamkommande flyktingbarn, varav 19 har fått 
permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 50 -60 
flyktingbarn. Volymen har ökat från ca 10 till 20 barn per år som uppehåller sig på boendet 
vid samma tid, vilket har ökat arbetsbördan för överförmyndaren.  
 
Överförmyndaren har genomförd en heldagsutbildning för goda män/förvaltare med inhyrd 
föreläsare. Arrangemanget genomfördes i Arvidsjaur. Överförmyndaren i Sorsele deltog 
med sina goda män. Utbildningen blev mycket uppskattat av deltagarna. 
 
Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF § 24)  för att motsvara 
ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. 
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Ekonomi 
Volymen för ensamkommande barn har fördubblats under året, men dessa kostnader 
eftersöks från Migrationsverket, vilket tar ut den ökade kostnaden. Beslut i överklagande 
mot Migrationsverket är avgjort och Arvidsjaurs Kommun har fått utbetald kostnader för 
tolkning och hyrbilar för goda män från alla tidigare perioder. 
Det har varit en ökning av svåra godmanskap/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att 
kunna rekrytera ställföreträdare. Detta har påverkat ekonomin negativt. Tyvärr är detta en 
trend som håller i sig och detta påverkar ekonomin framöver.  
 
Framtid 
Politiska diskussioner om ökning av antal ensamkommande flyktingbarn till 30 per år, vilket 
ytterligare kommer att öka arbetsbelastningen för överförmyndaren. Svårt att rekrytera nya 
goda män. 
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr. i 

% 

Personal  1 321 1 648 -327 1 704 -3

Verksamhet 5 507 7 562 -2 055 5 609 35

Bidrag till koncernen 0 168 -168 0 

            

Summa kostnader 6 828 9 378 -2 550 7 313 28

            

Intäkter -550 -644 94 -1 064  -39

           

Netto 6 278 8 734 -2 456 6 249 40
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär 
att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att 

främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen 
 Byggnads och anläggningsverksamhet 
 Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och 

parkmark/grönområden. 
 Kommunens centrala informationsverksamhet 
 Upphandling 
 Konsumentfrågor 
 Måltidsverksamhet 
 IT-verksamheten 
 Högskoleverksamhet 
 Flyktingmottagning 
 Bostadsanpassning 
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Verksamhet  
 

 
Kommunstyrelsen 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 

 Sammanträden 8 9 9 9 9 9  
 Ärenden § 284 290 294 279 311 315  

 
Demokrati och Information 
För att medborgarna ska kunna vara med och påverka krävs tillgång till information och 
kanaler för dialog. En medborgarundersökning har gjorts som visar att kommunmed-
borgarna i stort sett är nöjda med kommunens verksamhet. Man ansåg dock att möjligheten 
att påverka kunde vara bättre. 
Informationen till kommunmedborgarna sker via informationsblad och via kommunens 
hemsida.  
 
Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens Kvalité i 
Korthet (KKiK) via Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna kan använda 
informationen från KKiK till att jämföra sig med sig själva och andra över tid genom ett 
fyrtiotal olika mått inom fem områden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande. Tidigare resultat finns 
presenterade på kommunens hemsida:  
 
Syftet med KKiK är bland annat att politiker och kommunmedborgarna ska kunna få veta 
vilken kvalité kommunens service håller, att det ska underlätta en dialog omkring detta samt 
att måtten ska användas som en viktig del i styrning och verksamhetsutveckling.  
 
Markförsörjning och exploatering  
Ny lagstiftning öppnar möjligheter till strandnära bebyggelse inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen. Arbete med att hitta lämpliga områden pågår.  
 
Trafikförsörjning 
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft. Norrbottens län har 
inrättat en kollektivtrafikansvarig myndighet, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. 
Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får en tydligare strategisk roll jämfört med 
tidigare.  
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya lagen öppnar även upp 
kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional 
kollektivtrafik. 
 
Den nya lagen är anpassad till EU:s regelverk där kollektivtrafik har definierats som en 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är enligt 
kollektivtrafiklagen behörig myndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt 
kollektivtrafikförordningens bestämmelser. 
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Civil beredskap 
Kommunen får statsbidrag för att utföra sin del av den civila beredskapen. I uppdraget ingår 
att hålla personal, göra planer och öva minst en gång per mandatperiod. En ny 
krisberedskapsplan har antagits under året. 
 
Samiskt förvaltningsområde 
I januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Därigenom 
blev Arvidsjaurs kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara 
och stärka samiskan inom kommunen. Det innebär bland annat att medborgarna har rätt att 
använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till 
förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till 
språkkunnig personal. 
 
Intresseföretag och gemensamma nämner 
 
Samverkan med andra myndigheter 
Arvidsjaurs kommun samverkar med Skellefteå kommun i en gemensam nämnd för drift av 
personalsystem. Kommunen delar, köper/säljer också tjänster med Arjeplog, Malå och 
Sorsele kommuner, som t ex växelfunktion, gemensam server för VA-debitering, 
räddningschef och konsumentverksamhet.  Kommunen har också sålt tillfälliga tjänster inom 
social verksamhet. 
 
Kommunalförbund 
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr. 
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, 
Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Norsjö och Åsele har gått samman i ett 
kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall 
tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande 
kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. 
 
Ekonomi 
Resultatet för 2012 är ett underskott på – 2 456 tkr. Verksamheterna för Bostadsanpassning, 
Lokal landsbygdstrafik och Bidrag till enskilt VA uppvisar totalt ett underskott med  
-1 497 tkr. Utbetalda medel för strukturåtgärder är 230 tkr högre än budgeterat. Stöd till 
koncernen var nollbudgeterat men har ett utfall på 238 tkr varav förlusttäckningsgarantin till 
Trafikskolan uppgick till 168 tkr. 
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  Årsbudget 

2012
Redovisning 2012 Utfall mot budget

    

Kommunstyrelsen 1 819 2 169 -350
Föreningsbidrag 0 41 -41
Förl pens.förm förtr.valda 0 26 -26
Allmänna utredningar 50 0 50
Strukturåtgärder 800 1 030 -230
Fysisk planering 215 320 -105
Nenet Stadsnät/luminora 0 101 -101
Industrimark 6 5 1
Allmän markreserv -70 -119 49
Strukturella insatser 0 11 -11
Näringslivsstöd 0 78 -78
Stöd till koncernen 0 238 -238
Exploateringsverksamhet 0 -28 28
Bostadsmark 63 53 10
Bostadsanpassning 800 1 161 -361
Bidrag till vägar 715 750 -35
Bidrag till gårdsbelysning 15 3 12
Lokal landsbygdstrafik 1 840 2 613 -773
Bidrag till enskilt va 25 388 -363
Civilt försvar 0 -106 106

Totaler 6 278 8 734 -2 456
    

 
Strukturåtgärder 
Anslaget används när kommunstyrelsen har lämnat medfinansieringsbeslut för projekt där 
någon annan är projektägare. Förvaltningarna svarar själva för finansiering av de projekt där 
de är projektägare. Under 2012 har 1 030 tkr. 
 
Luminora IT 
Kommunstyrelsen har beslutat att medverka i IT Norrbottens projekt Luminora i ett antal år. 
Dessa projekt ska inte belasta stadsnätets kunder.  
 
Fysisk planering 
I fysisk planering ingår kostnader för stadsplaner med 269 tkr och 78 tkr för kostnader för 
GIS.  . 
 
Bostadsmark 
Inga tomter har sålts under 2012.  
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Bidrag till vägar belysning mm 
Kommunfullmäktiges nya regler om bidrag till enskilda vägar har minskat kommunens 
kostnad från 789 tkr till 622 tkr för 2011 men har åter stigit och uppgår för 2012 till 750 tkr. 
En ansökning om belysning har beviljats. 
Arton ansökningar om bidrag till enskilt VA har beviljats ( 4 st 2011). Kostnaden har stigit 
från 96 tkr 2011 till 388 tkr för 2012. 
 
Lokal landsbygdstrafik 
Bruttokostnaden från Länstrafiken för 2012 var 2 300 tkr. Dessutom har kommunen fått en 
kostnad för slutregleringen av 2011 med 210 tkr.  
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Arvidsjaurs kommun har påbörjat en process där mål- och resultatstyrning står mer i fokus 
än tidigare. Detta uttrycks bland annat genom de övergripande målen som antogs av 
fullmäktige 2011-11-28. (Kf § 196) Under 2012 har därför arbetet med att bygga upp en 
organisation för och kunskap om detta arbete varit intensivt. För att styrningen ska vara 
effektiv och meningsfull måste arbets- och rapporterings-processen harmonisera med själva 
organisationen och dess andra styrsystem. För att komma dit är det erfarenhetsmässigt från 
andra kommuner en ganska lång startsträcka. Kommunstyrelsen har antagit 17 olika 
verksamhetsmål. Dessa är i sin natur väldigt olika. I vissa fall handlar det om längre 
processer och projekt som egentligen bara når måluppfyllelse en enda gång; när arbetet är 
slutfört. Där har förslag på nyckeltal som illustrerar delmål tagits fram för att det ska vara 
möjligt att följa processen och se att det går åt rätt håll. I andra fall handlar det om nya 
arbetssätt och sätt att förhålla sig till saker och ting. Dessa mål kan vara svåra att hitta 
objektiva mått till.  
 
Det är först när mål och nyckeltal testas i praktiken det går att veta om de fungerar, om 
definitionerna behöver specificeras eller om de behöver göras om helt och hållet. I många 
fall kan antalet eller definitionen på nyckeltal behöva justeras. Det är just detta som hänt 
under 2012. Som helhet är kommunstyrelsens målarbete i full gång och många av 
verkställighetsgrupperna har gjort ett gediget arbete där de även införlivar samverkan mellan 
olika aktörer och antar ett kontinuerligt förbättringsarbete även i mål som inte talar direkt 
om detta. Det får ses som en multiplikatoreffekt. Orsaker till avvikelser har till största delen 
varit mänskliga eller beror på att ett mål måste vänta tills ett annat är uppfyllt innan det går 
att börja arbeta med det.  
 
 
Jerry Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 

Målrapport Bokslut 2012 – Kommunstyrelsen 
 

 
Övergripande mål: 

Ks 
verksamhetsmål:

 
Nyckeltal: 

 
Måluppfyllelse: 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolkningsutveckling 

och tillväxt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen ska 
arbeta för en god 
infrastruktur för ökad 
attraktivitet 

 
2012 : Fastställa 
vilka som inte har 
bredband i 
kommunen; 
Boende, företag, 
områden. 
 
 
 
 

 Verksamhetsmål på 
årsbasis framtagna.  
(2013: Fastställa plan 
för hur dessa ska få 
tillgång till bredband. 
2014: Tillsammans 
med operatörer bygga 
ut 
bredbandstäckningen 
utan att behöva 
finansiera med 
skattemedel. ) 

Mål 2012: 
Kommunkoncernen 
ska verka för fler 
billiga flygresor för 
att motverka 
konkurrerande 
flygplatser  vilken 
används av många 
som ska till/från 
Arvidsjaur. 
 

  
Arbete pågår. 

 
 
 
Skapa långsiktigt 
hållbara relationer 
med nya och 
befintliga företag 

 
 
Mål 2012: 
Handlingsplan för 
målperioden 
framtagen. 
 
 

 Mål 2013: 
Deltagande i Insikt 
för mätbarhet inom 
potentiella 
förbättringsområden i 
målet, förslag till 
förbättringsåtgärder 
samt informations-
spridning. (Arbetet 
sker i samverkan med 
ungdomar på 
Sandbacka.) 

 
 
 
Arvidsjaurs 
kommun ska 
uppfattas som en 
långsiktigt bra och 
utvecklande 
arbetsgivare. 

Mål 2012: 
Handlingsprogram 
för målperioden 
framtagen. 
 
 

 Verksamhetsmålet 
ligger på 
koncernledningsnivå. 
Personalpolitiska 
handlingsprogrammet 
är under revidering 
för att, där det är 
möjligt, få med hela 
koncernen i 
programmet och 
skapa ett levande 
dokument. Arbetet är 
slutfört och 
dokumentet väntar på 
politisk behandling. 

Revidering av 
personalpolitiskt 
handlingsprogram 
för ett levande 
dokument och för 
harmonisering ur 
ett 
koncernperspektiv. 

 



 

Övergripande mål: Ks 
verksamhetsmål:

Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolkningsutveckling 

och tillväxt (forts.) 

 
 
 
Arvidsjaur ska vara 
Lapplands mest 
attraktiva kommun 
att bo i. 

Mål 2012: 
Nyckeltal 
framtaget för 
målperioden. 
 

  
 
 
 
 

 
Mål 2015: 
Arvidsjaur ska ha 
bästa ranking i 
Lappland enligt 
Fokus mätning 
2015 

 Mätningen bygger på 44 
variabler uppdelade på 
fem områden. Mätningen 
presenteras varje år i 
maj, uppföljning av 
målet sker i 
tertialbokslut per 
augusti. 

 
 
 
 
 
 
 
Välkomna och 
säkerställa att 
nyinflyttade blir en 
delaktig resurs i 
Arvidsjaurs 
kommun 
 

Mål 2012: 
Handlingsprogram 
för målperioden 
framtaget. 

 Gruppen har inväntat 
rekrytering av ny 
inflyttningsoch 
integrationssamordnare. 

 
100% av de som 
är 18 år eller äldre 
och som flyttade 
in för två år sedan 
skall vara i arbete 
eller utbildning. 
 

  
Gruppen har haft 
inledande träffar med 
den nyrekryterade 
inflyttnings och 
integrationssamordnaren. 
Egen undersökning: 
Mätningen sker i 
november årligen. 
 

Svarsfrekvensen 
på enkäten till 
nyinflyttade skall 
vara 70 % (2013) 
och 80% (2014). 
 

 Egen undersökning: 
Mätning görs i november 
varje år. 

 
 
 
 
 
 
 
Barns och 
ungdomars vilja och 
önskemål ska 
särskilt beaktas. 

Mål 2012:  
Mål och 
handlingsprogram 
för perioden 
framtaget. 
 
 

 Förslag på långsiktigt 
verksamhetsmål: 
Fungerande 
ungdomsinflytande 
påverkar 
samhällsutvecklingen i 
positiv riktning. 

Kontaktpersoner 
presenterade på 
UNG - portalen. 
 

 Kommunens olika 
verksamheter har valt 
kontaktpersoner särskilt 
för barn och ungdomar. 

Besök 
elevmatsalar 
några gånger per 
termin. 
 

 Kontaktpersoner och 
politiker från de olika 
nämnderna. 

Samtal med 
fikatvå onsdagar 
per termin för 
barn och 
ungdomar. 

 Politiker bjuder in. I 
camp Gielas cafeteria 
och vid Öppen scen i 
Medborgarhusets foajé. 



 

Övergripande 
mål: 

Ks 
verksamhetsmål: 

Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 

och 
effektivitet 

 
 
 
 
 
 
All verksamhet i 
kommunen ska 
präglas av 
professionalism, 
glädje och respekt 

 
 
 
 
 
 
 
All personal ska ha 
spelat kommunens 
värdegrundsspel via 
APT. 

 Utvärderingen visar 
att Tillväxtenheten, 
Arvidsjaurhem, 
Personal- och 
löneenheten och 
Socialnämndens 
verksamheter har 
aktivit arbetat med 
värdegrunden 
genom att bl.a. 
spelat 
värdegrundsspelet. I 
övriga förvaltningar 
har målet inte 
uppnåtts/rapportören 
saknar underlag. 

 
 
 
Kontinuerligt 
förbättringsarbete av 
arbetssätt, metoder 
och 
informationsteknik 

Målet bryts ner och förs 
ut på enhetsnivå inom 
KS. 
 

 Koncernledningen 
har arbetat med att 
definiera och 
diskutera målet 
översiktligt. Målet 
saknar 
verkställighetsgrupp; 
behandlas på 
enhetsnivå i KS. Två 
övergripande 
fokusområden har 
dock tagits fram.  
 

Fokus 1: 
Verksamhetssystem 
(ekonomi och e-tjänster 
i första hand.) 
 

 

Fokus 2: Optimerat 
användande av 
befintliga 
verksamhetssystem. 

 

 
 
Öka antalet 
sektorsövergripande 
projekt/samverkan 
över kommungräns/ 
förvaltningar/bolag 

 
 
Minst ett 
påbörjat/genomfört 
samverkansprojekt 
2012. 

 
 

Ett flertal projekt av 
denna typ har startat. 
Inom koncernen är 
många av KS mål av 
denna karaktär ex 
inom infrastruktur, 
attraktion mm. 
Bildandet av en 
koncernledning med 
regelbundna träffar 
är ett av många 
exempel. 
 

En levande 
omvärldsanalys 

  

 
 

Ingen uppgift 

Fungerande Intranet 
som ska öka intern 
dialog, delaktighet 
och transperens 

Fungerande Intranet 
som ska öka intern 
dialog, delaktighet och 
transperens 

 
 
 

 

Målsättningen är att 
intranät ska finnas, 
fungera och leva vid 
bokslut 2013. 
Potentiellt verktyg 
som kommunen 
redan betalar för har 
identifierats och 
presenterats.    

 



 
Övergripande 

mål: 
Ks 

verksamhetsmål: 
Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: 

 Gemensamma 
projekt/samarbeten, 
PPP-lösningar 
 

  

 

Ingen uppgift 

 
Livslångt lärande 

Kompetenskartläggning 
 
 
 

 Arbetet påbörjas 
enligt ny plan under 
våren 2013.  

Återkommande 
grundutbildning för nya 
chefer 
 

 Utbildningen har 
utförts enligt plan. 
XX deltagande. 

Återkommande 
tematräffar för chefer 
inrättade. 

 En träff under 
hösten 2012.  

 



 
Övergripande 

mål: 
Ks 

verksamhetsmål: 
Nyckeltal: Måluppfyllelse: Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöhänsyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systematiskt 
förebyggande 
arbetsmiljöarbete. 
Delaktighet och 
dialog genom 
arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal 

Mål 2012: 
Handlingsplan för 
målperioden har tagit 
fram 
 

  

Medarbetarenkät har 
genomförts 
 

 Resultatet ska 
analyseras för att 
kunna användas i 
redovisningen på ett 
mer detaljerat sätt.  

Plan för tematräff för 
chefer följs 
 

 En träff under 
hösten 2012 har 
genomförts, 
ytterligare träffar 
planeras årligen. 

Arbetstagarna ökar sina 
anspråk på 
friskvårdsbidraget 
 
 

 32 % har utnyttjat 
friskvårdsbidraget 
under 2012, jämfört 
med 27 % år 2011. 

Andelen förebyggande 
ärenden överstiger 
andelen 
sjukskrivningsärenden 
 

 Mäts årligen. 
Förebyggande 
arbete är nyckeln 
till låga sjuktal.  

Övergripande 
samverksangrupp enligt 
plan. 
 

 Behandlar 
arbetsmiljöfrågor. 

Integrerad 
skyddsombudsutbildnin
g för chefer och 
skyddsombud 

 Planerad 
tillsammans med 
företagshälsovården
. Genomförande 
under 2013. 

 
 
Att personalens 
sjuktal skall 
fortsättningsvis ligga 
under länets och 
rikets medeltal 

 
 
 
Personalens sjuktal ska 
ligga under länets och 
rikets medeltal. 

 Resultat för 2011. 
(mäts under 2012) 
Arvidsjaur 5,0 
Riket: 5,1 
Länet: 5,2 
Förebyggande 
arbetet motverka 
korttidsfrånvaro 
intensifieras 
tillsammans med A-
hälsan. 

Miljöbeaktande vid 
investeringar 

  
 
 
 

Bygger på att 
Lokala Agenda 21 
revideras. 

EUs miljömål och 
Agenda 21 ska ligga 
till grund för 
kommunens 
miljöarbete. 

Ta fram lokala 
miljömål. 

 
 

Arbetet pågår. 
Målet är uppfyllt 
när nya lokala 
miljömål finns 
beslutade. 

 



 
 

 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
Se kommentarsfältet 
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284 Bostadsanpassningsbidrag 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljade år 2012 
96 st, till en kostnad av 1 787 544:-.  
 
Bokförd kostnad för 2012 
Utbetalt 1 160 579:-. 
 
Redogörelse för år 2012 
Utfallet överskred budget med cirka ca 45 %. Prognosen från 2012-09-10, tydde på att 
budgeten skulle överskridas med 500 000 kr. Totalt inkom 86 st ansökningar av 
bostadsanpassningsbidrag under år 2012. Fördelningen av de beviljade bidragen under år 
2012 på belopp av olika storlek ser ut enligt tabell nedan (Tabell 1). Fördelningen av 
beviljade bostadsanpassningsbidragen under år 2012 baserat på bidragsmottagarens ålder 
redogörs i tabell 2. Vanligaste anpassningsåtgärden i bostäder under 2012 var tröskelbyte, 
montering av spistimer och ramper. 
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2012 på belopp av olika storlek. 
Mindre än 1 000 kr 18 st 20 000 - 49 999 kr 14 st 
1 000 - 4 999 kr 31 st 50 000 - 99 999 kr 12 st 
5 000 - 19 999 kr 19 st 100 000 kr eller mer 2 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2012 baserat på 
bidragsmottagarens ålder. 
Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal 
bidrag: 32 st 

Antal 
bidrag: 43 st 

Antal 
bidrag: 21 st 

Belopp: 1 171 600 
kr 

Belopp: 
552 444 kr 

Belopp: 
63 500 kr 

 
Händelser av betydelse 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att 
flertalet större anpassningar från år 2011 har blivit slutförda år 2012 har budgeten 
överskridits. Totalt har 10 köksombyggnationer blivit gjorda och köksombyggnader är 
kostsamma åtgärder.  
I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. År 2012 har 101 
beslut blivit tagna. 5 st beslut har avslagit ansökan om bostads-anpassningsbidrag. 
 
Framtiden 
442 000 kr är uppbokade på 2013 års budget, för beviljade bostadsanpassningar från år 2012 
som ännu inte har blivit slutförda.  
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den 
funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, får ökad självständighet, kan 
använda sina hjälpmedel och får bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. 
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Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hemrehabilitering  
- möjlighet till hemsjukvård   
- barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma 
- ökad självständighet och minskat hjälpbehov  
 
Måluppfyllelse. 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
 
Erika Resin 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 14 (86) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 

 
Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis  för år 2012. 
 

 
Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt. 
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Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt. 
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Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade 
 
Vad ges bidrag till? 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska 
användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta 
sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur 
bostaden. 
Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Olika funktionshinder 
Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få 
bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden till exempel vid 
nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis psykisk utvecklingsstörning. 
 
Standardhöjning 
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag 
lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det 
innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 
 
Vem kan få bidrag 
Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres- 
eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs 
fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt 
med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig 
med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 
 
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan 
även den bostaden anpassas. 
 
Information 
Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen 
kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. 
 
Ansökan 
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information 
om vilka andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans 
med ansökan. 
 
I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller 
någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat 
åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete 
med till exempel arbetsterapeut. 
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Beslut 
Kommunen beslutar om bidraget. 
 
Utbetalning 
Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt 
allteftersom de blir färdiga. 
 
Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus… 
 Bredare dörrar 
 Bortagning av trösklar 
 Ändring eller komplettering av badrumsutrustning 
 Termostatblandare. Kran med specialvred 
 Specialanpassade skåp, främst i kök 
 Bänkspis med separat ugn 
 Utbyte av golv- och väggmaterial 
 Lyftanordningar 
 
… och utomhus 
 Ramper 
 Utvidgat entréplan  
 Räcken och ledstänger 
 Hårdgöring av gångväg 
 Automatisk garageöppnare 
 
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det 
ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. 
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700 Ledningsfunktionen 
 

Tkr   2012 2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr 

 i % 

Personal  939 1 097 -158 1 041 5

Verksamhet 481 447 34 548 -18

Internhyra, kapitalkostn     0     

            

Summa kostnader 1 420 1 544 -124 1 589 -3

            

Intäkter -50 -193 143 -60 222

Summa intäkter -50 -193 143 -60 222

            

            

Netto 1 370 1 351 19 1 529 -12
 
Verksamhet  
Ledningsfunktionen består numera av kommunchefen. Ledningsfunktionen arbetar med 
kommunövergripande frågor där samordning av förvaltningar och bolag samt strategiska 
utvecklingsfrågor är grunden. En ledningsgrupp och en koncernledningsgrupp arbetar på 
uppdrag av ledningsfunktionen. Kommunchef är också ansvarig utgivare av publikationer i 
form av Webb och informationsblad 
 
Händelser av betydelse 
I koncernledningen har aktivt arbetat med att få verkstad i de av kommunstyrelsen beslutade 
målen. Arbetet bygger på ett sektorsövergripande arbetssätt där olika förvaltningar och 
bolag gemensamt jobbar mot beslutade mål.  
 
Under året har ledningsfunktionen arbetat med att få tillstånd en utökad samverkan inom 
SAMSA (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele). Tillsammans med kommunchefer i 
Sorsele och Arjeplog har arbetsgrupper skapats för att se på områden att utveckla 
samarbeten inom. Frågan om gemensam nämnd har behandlats av särskild politisk 
arbetsgrupp. 
 
Koncernledningen som startades upp i slutet av 2011 har under året träffats kontinuerligt. 
Några av effekterna är ökad samordning vad gäller upphandling och samsyn vad gäller 
personalpolitik. Under 2012 har ett informationsblad från koncernledningen börjat 
distribueras till samtliga anställda inom kommunkoncernen. 
 
Ledningsgruppen har under 2012 träffats regelbundet och ett mer sektorsövergripande 
arbetssätt har skapats. 
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Ledningsfunktionen har under året varit aktiv i flera av de fastighetsfrågor som aktualiserats, 
där flytten och brandstationen särskilt kan nämnas. Förberedelse av försäljningen av 
kvarteret Skogen är en annan. 
 
Under 2012 har utvecklingsprojektet papperslösa möten i ekonomiutskottet påbörjats. Detta 
skall utvärderas under våren 2013. 
 
Ekonomi 
Resultatet ligger väldigt nära budget. Ökade lönekostnader pareras med högre intäkter från 
koncernen. 
 
Personal 
Ledningsfunktionen utgörs av kommunchef 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Ledningsfunktionen är rapportansvarig för två av kommunstyrelsens mål: 1 Kontinuerligt 
förbättringsarbete och 2 Öka antalet sektorsövergripande projekt, samverkan över 
kommungräns/förvaltning/bolag. Här kan konstateras att vad gäller nr 1 har inte målet 
uppfyllts medan däremot nr 2 har goda resultat. 
 
Framtiden 
Arbetet med koncernsamordning kommer att fortsätta. Utveckling av de kommunala målen 
samt uppföljning av dessa är prioriterat under 2013. Sektorsövergripande budget- och 
planeringsprocess och effektivisering av hela kommunala verksamheten är prioriterat under 
2013 där kommunjämförande metodik i form av nyckeltal utvecklas. Samverkan med andra 
kommuner fortsatt prioriterat. Samordning av lokaler och omflyttningar av verksamheter för 
bättre resursutnyttjande och möjliggörande av minskning av det totala beståndet fortsätter. 
 
 
Johnny Högberg 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr   2012 2011   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  2 380 2 313 67 2 779 -17

Verksamhet 2 682 2 330 352 2 125 10

            

            

Summa kostnader 5 061 4 643 419 4 903 -5

            

Intäkter -3 166 -2 844 -323 -3 069 -7

            

            

Netto 1 895 1 799 96 1 835 -2
 
 
Ekonomi 
Personalenheten har underutnyttjat totala budgeten med 96 tkr.  
 
Verksamheten 
Följande verksamhetsområden ingår under Personalenheten: 
 
Personalplanering och förhandling 
Lönerevision 2012 är genomförd trots att de centrala avtalen blev klara vid olika datum detta 
år, allt från början av maj till början av oktober. Utfallet blev på mellan 2,6 - 4,2% för de 
olika arbetstagarorganisationerna. Arbetet tillsammans med övriga i koncernledningen vad 
gäller Ks nya mål är påbörjat. I övrigt ges dagligt stöd till chefer i vår organisation, behovet 
av vårt stöd har de senaste två åren ökat. Förmodligen pga. att vi nyrekryterat en del nya 
chefer de senaste åren.  
 
Vid årets start hade kommunen 696 tillsvidareanställda. 
Vid årets slut hade kommunen 685 tillsvidareanställda. 
 
Facklig verksamhet 
Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga 
förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under 
arbetstid och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga 
uppdraget. 
 
Då den fackliga verksamheten är så avtals- och lagreglerad har vi mycket små möjligheter 
att påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts 
0,65 % av den totala lönesumman.  
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Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller 
överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. 
Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och 
den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065. 
 
Personalvård 
Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet 
vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra 
medicinska områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler 
medarbetare. All friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är 
förlagd till fritid. Friskvårdspengen uppgår till 250: -/termin. Nyttjandet av friskvårdsstödet 
ökar. Under 2012 har 220 medarbetare (32%) nyttjat möjligheten till friskvårdsstöd, vilket är 
betydligt fler än målet för 2012. Vi kommer att fortsätta uppmuntra våra medarbetare att 
nyttja friskvårdsstödet. Uppsatt mål till 2014 är att 35% av våra medarbetare nyttjar 
friskvårdsstödet. Ett mål som vi redan nu ser är i behov av att revideras och höja till 40-45%. 
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovården, A-Hälsan, har under 2012 utgjort en opartisk rådgivande expertresurs i 
det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs har i år till största delen 
användas till all forma av rehabiliteringsarbete, men tillgång till akuta insatser har också 
funnits. Företagshälsovården ska årligen beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar 
i våra arbetstagares arbetsmiljö. A-Hälsan har anpassat sin kompetens till vårt behov. 
Samarbetet med A-hälsan fungerar mycket bra. 
 
A-Hälsan har indelat sin verksamhetstid i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen står till 
vårt förfogande när vi behöver akutinsatser samt stöd i arbetet med arbetsgrupper. Den fasta 
delen gör vi beställning på för varje år. Den fasta beställningen omfattar även alla 
lagstadgade och obligatoriska åtgärder. Även åldersrelaterade hälsokontroller genomförs nu 
mer årligen. 
 
För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala 
lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, 
under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. 
Företagshälsovården utför även tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra 
anställda. 
 
Arbetsmiljöverksamhet 
Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor 
fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för 
information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Respektive förvaltnings samverkansgrupp är 
ansvarig för hur arbetsmiljöarbetet inom egen förvaltning. Under 2012 har vi arbetat för att 
komma igång med ny intern skyddsombudsutbildning för både chefer och skyddsombud, 
detta ska genomföras under 2013. 
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Rehabiliteringsverksamhet 
Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete pga. 
orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina 
arbetsuppgifter skall, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt 
ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras.  
 
Vårt arbetssätt innebär snabbare åtgärder och insatser än tidigare. Med detta arbetssätt så har 
sjuktalen sänkts avsevärt. Under 2012 har det förebyggande arbetet ökat mot tidigare år. Av 
de aktuella rehabiliteringsärendena är 60% förebyggande och 40% sjukfall. Under 2012 har 
den totala sjukfrånvaron varit 4,95 %. Jämföresetal med länet och riket i övrigt är i 
skrivande stund inte levererade av SKL för år 2012. 
 
Personalutveckling/Chefsutbildning 
Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. 
Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Nyhet för i år har varit att sammankalla 
alla chefer till tematräff under en eftermiddag i samverkan med företagshälsovården. 
Tematräffen innehöll information från personal- och löneenheten samt föreläsning om 
”känsliga personalsamtal”. Dagen blev mycket uppskattad och är något vi kommer att 
fortsätta med under 2013 i syfte att säkerställa kompetensen hos våra chefer. Den årligen 
återkommande interna chefsutbildning för nya chefer (inkl. ny VD för A-hem) är också 
genomförd samt en kursdag i ämnet ”Kreativ och professionell retorik” för alla chefer. 
 
Händelser av betydelse 
Ny personalchef rekryterades till 1 februari och ny personalkonsulent började i mitten av 
april. 
Personalenhetens uppbyggda kompertens är sårbar då endast två personer finns i 
organisationen för att ge stöd ut till våra drygt 50 chefer och i ovanstående 
verksamhetsområden. I ett försök till att motverka sårbarheten har vi därför under 2012 
upprättat ett närmare samarbete med lönechefen. 
 
Personal 
Två personer har arbetat vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och 
personalchef Ulrica Lundgren. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Se separat målredovisning på övergripande nivå. 
 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2013: 

 Genomförande av Skyddsombudsutbildning 
 Fortsatt aktivt deltagande i målarbetet både koncernövergripande och på 

verksamhetsnivå 
 Fortsatt arbete med kompetensutveckling för våra chefer (ca 50 st.) 
 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla 

de låga sjuktalen. 
Ulrica Lundgren 
Personalchef 
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71 Serviceenheten 
 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr  
i % 

            

Personal  3 025 3 056 -31 2 849 7 

Verksamhet 2 840 2 066 774 2 277 -9 

Internhyra mm     0   0 

            

Summa kostnader 5 865 5 121 743 5 126 0 

            

Intäkter -2 010 -1285 -725 -1 491 10 

            

Netto 3 855 3836 -18 3 635 -4 
 
Ekonomi 
Under året har enhetens kostnader minskats avsevärt tack vare nya avtal vad gäller telefoni 
och kaffeautomater samt enhetens egna ständiga förbättringsarbete. Effekterna av det nya 
telefoniavtalet påverkar dock även andra enheters resultat eftersom dessa kostnader förs 
vidare på respektive abonnent. Det visar sig i en motsvarande minskning för enhetens 
intäkter för året varför nettoresultatet på enhetsnivå inte påverkas. Dock växer alltjämt det 
totala antalet anknytningar i kommunen och eftersom det är den kostnadsdrivande faktorn i 
växelns gemensamma fasta kostnader är det en viktig aspekt i kostnadsutvecklingen. 
Medvetna besparingar har genomförts bland annat genom beslutet att inte förlänga 
leasingavtalen för kopieringsmaskinerna så länge de fungerar, ökad avtalstrohet och nya 
rutiner vad gäller utlämning av kontorsmateriel. Det sista väntas under 2013 få full utväxling 
och innebära en stor besparing relativt sett. Konsumentrådgivningen, som nu återigen köps 
från Arjeplog, har dock blivit dyrare.  
 
Budget för samisk förvaltning ligger inom enheten under eget ansvar. 2012 års statsbidrag 
har använts enligt plan. Dock finns ett överskott från tidigare år kvar (ca 350 000 sek), och 
detta förs därför över till budget för 2013. 
 
Verksamheten 
Konsumentrådgivning köps numera återigen av Arjeplog. Ansvaret för Arvidsjaurs 
deltagande i projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ligger på enheten. Sedan 2010 
är Arvidsjaur samisk förvaltningskommun. Koordinatorn jobbar heltid med att underlätta 
implementeringen av lagstiftning i den kommunala verksamheten och främja revitalisering 
av språk och kultur.  
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Händelser av betydelse  
Växelsamverkan mellan 4-kom är i en avgörande fas när infrastruktur har köpts ut och 
kommungemensam samverkan och avtal med underleverantörer ska omförhandlas. 
Medborgardialog kring kvarteret Skogens framtida användning har genomförts. Under året 
har både en medarbetar- och en medborgarenkät genomförts. Resultatet presenteras under 
våren 2013.  
 
Personal  
Serviceenheten består av kansliet med 3 tjänster och reception/växel med 1,75 årsarbetare. 
Vidare ligger även information och samisk koordination med 1,0 tjänster vardera under 
enheten. Totalt jobbar 7 personer på enheten. Personalsamverkan med löneenheten har under 
året inneburit besparingar på ett övergripande kommunalt plan även om det betyder en viss 
kostnadsökning för just Serviceenheten. Dock är 25 % tjänst i växeln och receptionen vakant 
sedan augusti. Bemanningen på hela enheten, men i synnerhet vad gäller växel och 
reception, är mycket sårbar med stor grad av individuell specialisering, divergerade 
uppgifter och hög arbetsbelastning. Enheten jobbar aktivt med kunskapsspridning och 
utarbetande av skriftliga rutiner och mallar för ökad säkerhet. Dock är det inte tillräckligt i 
ett längre perspektiv. Någon form av kommunintern personal-samverkan krävs. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska mätningar av tillgänglighet och bemötande vara 
periodiskt återkommande men inte årliga. Ingen mätning har därför gjorts under 2012. Dock 
har mätning via KKiK gjorts av en samverkanskommun vad gäller tillgänglighet. En viss del 
av det resultatet, som var mycket gott, gäller även vår växelfunktion.  
 
Hemsidan har förbättrats marginellt under året. Dock har omvärldens krav och övriga 
kommuners kvalitet ökat så att Arvidsjaur jämförelsevis halkar efter. Det finns två 
huvudsakliga anledningar. Det ena är aspekter som räknas som kvalitet nationellt sett men 
som Arvidsjaur tagit aktiva beslut om att inte införa, antingen för att det inte finns resurser 
eller för att det inte bedöms relevant för kommunen. Det andra är tekniska begränsningar. 
Frågan behandlas strategiskt i webbstyrgruppen. 
 
En kommunövergripande insats för att främja kvalité i utredningar, yttranden och underlag 
med genomförande under januari 2013 förbereddes under året. Målet är en mer effektiv 
beredningsprocess och insatsen är integrerad mellan politiker och tjänstemän från tre 
kommuner, vilket såväl som ökad kvalitet också innebär mellankommunal samverkan. 
 
Framtiden 
Enheten är helt beroende av internt och externt servicebehov samt vad som följer av 
lagändringar och politiska beslut. Inget utrymme för ytterligare rationaliseringar eller 
utökande av uppdraget finns inom dessa ramar utöver fortsatt fokus på ständiga förbättringar 
vad gäller kvalitet, effektivitet och ekonomiskt hållbara lösningar. 
 
 
Ann Engberg 
Utredare och chef, Serviceenheten. 
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72 Ekonomi 
 

Tkr   2012   2011   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  3 839 3 613 226 3 666 -1

Verksamhet 2 230 2 228 2 2 351 -5

            

Summa kostnader 6 069 5 841 228 6 017 -3

            

Intäkter -1 445 -1 430 -16 -1 549 -8

            

Netto 4 624 4 412 212 4 469 -1
 
Ekonomi 
Verksamheten gav ett överskott på 212 tkr. Överskottet beror på personal som ej varit i 
tjänst och inte ersatts fullt ut. 
 
Verksamheten 
Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen 
och i enlighet med god redovisningssed, bevaka att kommunen bedriver en god ekonomisk 
hushållning.  Enheten skall förse förvaltningar och allmänhet med aktuell statistik avseende 
befolkningsförändringar, näringsliv mm.  
Rapporteringen skall utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för 
politiker och verksamhetsansvariga.  
 
Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglemente och med iakt-
tagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. 
Enheten ska medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner för 
uppföljning och ekonomisk analys utvecklas. 
 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror samt kommunens ekonomiska redovisning och 
uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med 
ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första 
hand till kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, 
Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT)   
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Personal 
Enheten består av 8 årsarbetare inklusive två tjänster som upphandlare. Sedan i juni har en 
upphandlare varit tjänstledig för att prova på annat arbete och vikarie har inte varit tillsatt. 
Tjänsten är sedan årsskiftet vakant och rekrytering pågår. 
Personalsammansättningen på ekonomienheten har i stort sett bestått av samma personer 
sedan slutet av 1970-talet. Sedan drygt tre år tillbaka har pensionsavgångar inneburit att 
nästan samtliga tjänster innehas av ny personal. Det kommer att ta ett tag innan den 
erfarenhet som har försvunnit har byggts upp igen. 
 
Händelser av betydelse 
Förlusten av kommunens ekonomichef har starkt påverkat arbetet på enheten. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Ekonomiavdelningens mål sammanfaller med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk 
hushållning. Enhetens uppgift är att bevaka måluppfyllelsen.  
Arbetet med att bryta ned verksamhetsmålen för ekonomienheten kommer att påbörjas när 
den nya ekonomichefen är på plats. 
En stor del av kommunens skattemedel används till leverantörsbetalningar. Ekonomiavdel-
ningen hanterar dessa betalningar.  Ca 20 000 fakturor betalas från enheten per år, och 
ungefär lika många skickas ut. 
 
Framtiden 
Kommande år kommer ekonomienheten behöva jobba mycket med att utveckla rutiner och 
arbetssätt för att effektivisera administrationen, förbättra ekonomistyrningen och minska på 
arbetsbelastningen. Eftersom utvecklingsarbete och löpande arbete pågår parallellt kommer 
detta att ta tid och kräva resurser samtidigt som nyrekryterad personal behöver få tid på sig 
att växa in i sina arbetsuppgifter. 
 
 
Ulrika Hallnor 
Tillförordnad ekonomichef 
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731 Löner 
 
Tkr 2012   2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  2 199 2 109 91 2 018 4 

Verksamhet 927 924 3 936 -1 

            

Summa kostnader 3 126 3 032 94 2 954 3 

            

Intäkter -223 -243 20 -214   

            

Netto 2 903 2 790 113 2 740 2 
 
Ekonomi 
Ser man på verksamheten så har vi gått plus i år genom att vi har haft en person som har 
varit sjukskriven under en längre period där vi inte har kunnat fylla upp med vikarier fullt ut, 
vi har även lånat ut en löneassistent som vikarie i växeln. 
 
Verksamheten 
Lönebearbetning 
 
Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT 
samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning.  
De flesta av våra anställda har självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss 
frånvaro och extra tid.  
 
Pensionshantering 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med 
KPA, vilka genomför utbetalningarna.  
Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP som är förvaltare. 
 
Övrigt stöd som utgår från löneenheten 
Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om statsbidrag för personer förutom 
praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. 
Vi sköter även all annonsering av kommunens samtliga anställningar och sammanställer 
inkomna ansökningar som skickas till den som har annonserat. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 28 (86) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Händelser av betydelse 
Vi har köpt in ett rekryteringsverktyg, HR-support, som vi tror ska vara till hjälp för våra 
chefer när man annonserar efter ny personal. Man kan här själv följa dag för dag vilka som 
söker tjänsten och även göra urval på ett enkelt sätt. Det minskar även arbetet hos oss vad 
gäller annonser och hantering av inkomna ansökningar. 
Vi har även börjat att samarbete mellan Personalchef och Lönechef med avtalstolkning, 
lönesättningar, vissa förhandlingar, lönekartläggning mm. Detta för att vi inte ska vara så 
sårbara om någon är borta. 
 
Personal 
En lönechef, tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning, en av löneassistenterna 
har vikarierat 25% i receptionen fram tom 2012-08-31. En person är löneassistent 50% och 
50% systemansvarig. En av löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
”All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid”, är den målsättning som finns för 
löneavdelningens arbete vad avser lönebearbetning. Det finns orsaker som ibland gör att det 
inte alltid blir så. Dessa undantag är dock mycket begränsade och korrigeras vid kommande 
löneutbetalning. 
 
Framtiden 
I september kommer två personer att gå utbildning för systemansvariga som gäller 
uppbyggnad av tabellverk och SQL frågor mm.  
From 2013 är det taget ett beslut i Ledningsgruppen som trycker på den enskildes ansvar och 
att det innebär att vi inte kommer att gå in och rätta i lika stor utsträckning som tidigare.  
Oro finns för framtiden vad gäller att inte återtillsätta en tjänst hos oss där vi har haft en 
pensionsavgång. I dagsläget finns inget beslut om att detta ska ske. Jag har gjort en 
tjänsteskrivelse om möjliga åtgärder och konsekvenser om ett sådant beslut fattas. Dessutom 
har förfrågan kommit från A-hem om att vi ska ta över deras löneutbetalningar, de har i 
dagsläget 3 centrala avtal som vi inte har idag ( Fastigo K, Fastigo F och Måleriavtalet ). 
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
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761 IT-Enheten 
 
 
Tkr 2012   2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  3 356 3 044 312 3 014 1 

Verksamhet 2 977 3 777 -800 3 282 15 

       

Summa kostnader 6 333 6 821 -488 6 296 8 

       

Intäkter - 1 367 -1 448 81 -1 397 4 

       

Netto 4 966 5 373 -407 4 899 10 
 
Verksamhet 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av 
kommunbolagens och andra närliggande kommuners behov av IT-tjänster. 
 
Händelser av betydelser 
- Under året har ny IT-chef internrekryterats. 
- Vi har infört funktionen ”Säker-DNS” *1, som ska skydda våra Internetresurser 

(www.arvidsjaur.se t.ex.) från att förfalskas och missbrukar 
- Vi har utökat kommunens Internetkapacitet, till bibehållen kostnad. 
- Vi har påbörjat övergången från Windows XP till Windows 7 på tidiga leasingdatorer. 
 
Ekonomi 
Underskottet på verksamhet beror på övergången till leasing av datorer, där debitering av 
datorerna släpar. Detta kommer att jämna ut sig under leasingperioden. Detta har redovisats 
för ekonomiutskottet.  
Under första halvåret har kommunchefen fungerat som IT-chef vilket förklarar överskottet 
på kostnadsslaget personal. 
 
Personal 
IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd  
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Kundnöjdhet: Ingen undersökning genomförd. 
Arbetsbelastning: 111st datorer per årsarbetare på IT-enheten 
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Framtiden 
- Fler externa kunder, kommuner är på gång in under 2013 vilket skulle öka intäkterna 

ytterligare. Ökat samarbete med bland annat de kommunala bolagen har påbörjats och 
kommer att fortsätta under 2013. 

- Baserat på direktiv från regeringens digitala agenda *2, behöver vi genomföra ett antal 
åtgärder, som kommer att kräva både personella resurser och påverka stora delar av vår 
befintliga IT-infrastruktur: 

- I samverkan med IT Norrbotten kommer vi dels att byta ut alla våra IP-adresser *3, och 
dels att införa IPV6 *4, adresser på våra Internetresurser.  

- Vi måste även byta brandvägg för att kunna hantera ovanstående förändringar, höja 
prestandan samt möta en ökad efterfrågan på extern åtkomst till kommunens 
verksamhetssystem. 

 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
 
 
Noter 
1 DNS-SEC, eller ”Säker DNS”, införandet av IPV6, m fl. tekniska specifikationer ingår i 
regeringens direktiv i den digitala agendan, där det stipuleras att Sverige och Sveriges offentliga 
sektor ska vara världsledande inom IT och framtagandet av värdeskapande digitala tjänster. Säker 
DNS ska förhindra att Internet resurser ”kidnappas” och/eller missbrukas. Som exempel, man ska 
alltid kunna lita på att www.arvidsjaur.se är vår kommuns hemsida, ingen förfalskad version. 
 
2 Se fotnot nr 1. 
 
3 Alla datorer och internet anslutna enheter måste ha en egen, unik IP-adress.  För att kunna byta 
Internetleverantör, till den Internetleverantör IT Norrbotten har upphandlat, måste vi byta IPV4 
adresser till en adress serie som IT Norrbotten tillhandahåller. Det ger oss möjlighet att sänka 
kostnaden för Internetanslutningen med ca 40%. 
 
4 Antalet IP-adresser i världen är begränsat. Inga nya adresser delas längre ut vare sig i Asien eller i 
Europa. Dessa adresser, kallade IPV4 (Version 4) kommer att existera inom överskådlig framtid. 
Men om vi vill kunna kommunicera med alla nya datorer som ständigt tillkommer i omvärlden måste 
vi även stödja IPV6 adresser, IP Version 6.  
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74 Tillväxtenheten totalt 
 
Tkr 2012   2011 

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  19 277 20 120 -843 18 144 11

Verksamhet 8 369 10 395 -2 026 12 488 -17

Internhyra, kapitalkostnader 1 489 1 489 0 1 423 5

            

Summa kostnader 29 136 32 005 -2 869 32 055 0

            

Intäkter -21 466 -26 092 4 625 -30 363 -14

            

Netto 7 669 5 913 1 757 1 692 249
 
741 Näringsliv, turistbyrå och lärcentra 
(nedanstående siffror ingår i tillväxtenheten totalt) 
 
Tkr 2012   2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 
Personal  3 723 3 520 204 3 699 -5
Verksamhet 2 675 2 997 -322 5 136 -42
Internhya, kapitalkostnader 89 89 0 65   
            
Summa kostnader 6 487 6 605 -118 8 900 -26
            
Intäkter -2 744 -2 818 74 -5 411 -48
            
Netto 3 743 3 787 -44 3 489 9
 
Verksamhet 
Tillväxtenhetens verksamhet består av Näringsliv, Turistbyrå, Lärcentrum , 
Arbetsmarknadsenheten samt projekt som vi äger eller där vi är partners. Gamla 
utvecklingsenheten bestod av Näringsliv, Turistbyrå och Lärcentrum . Verksamheten har 
under året bland annat bestått av att se över möjligheten att flytta Arbetsmarknadsenheten, 
Näringsliv samt Lärcentrum till ABC huset och brandstationen. En konsult togs in för att 
besvara på frågan om vi ryms i lokalerna och medarbetarna gavs möjlighet att medverka 
med ingångsvärden i konsekvensanalysen. Svaret skall levereras i början av 2013. 
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Händelser av betydelse 
 
Näringsliv 
Ett år med många starta eget ärenden. Träindustrin och transportnäringen har haft det tungt 
under hösten och prognosen pekar på en fortsatt jobbig vår, vilket kan härledas till 
långkonjunktur en som drabbat den europeiska exportmarknaden. Företagsbesök/rådgivning 
samt regelbundna frukostträffar fortgår. Sedan våren medverkar Tillväxtenheten i 
Företagarna och Svensk Handels styrelse i Arvidsjaur.  Inför kommande programperiod förs 
en dialog mellan Almi och Norrbottens kommuner om utveckling av projekt 
Entreprenörscentrum. Inom handeln har det riksomfattande företaget Expert gått i konkurs. 
Två av de tidigare anställda har startat upp en hemelektronikbutik i Arvidsjaur. Bristen av 
affärslokaler samtidigt som det fortfarande låga marknadsvärdet på lokaler gör det svårt för 
företagen att få låna pengar till nybyggnationer. Sveaskogs affärsmodell upplevs av såväl 
föreningsliv som näringsidkare som hinder i verksamhetsutvecklingen, men även 
läkarproblematiken i Norrlands inland. Lagen om strandskydd är ytterligare en utmaning för 
Arvidsjaurs Kommun och ett hinder för ett flertal etableringar varje år. 
 
Under hösten har fyra träffar genomförts i samverkan med medborgare, tjänstemän och 
politiker i syfte att fånga upp Kommunens utmaningar. Tillväxtenheten och Tekniska/miljö 
arbetas det för att skapa en gemensam översikts och tillväxtplan. Under året har vi haft ett 
flertal träffar med Invest in Norrbotten, vilket gett insikt och kunskap i vilka krav som ställs 
i en global konkurrenssituation och hur andra regioner arbetar med investeringsfrämjande 
arbete, men även hur vi själva måste agera för att lyckas i framtiden. Iglotell är ett bra 
exempel.  
 
Turistbyrån 
Arvidsjaur har synts i artiklar i svenska och utländska fiskemagasin under våren.  Många av 
de inflyttade tyskarna startar upp turistföretag och vi ser en klar trend att fler turistiska 
investeringar och etablering sker ute i byarna. Utvecklingsarbete samt att säkra kvalitén på 
lederna genom att medverka till samverkan mellan näringsliv och föreningsliv fortgår. 
Destinationsorganisationen Gold of Lapland är intresserade av ett närmare samarbete med 
bl.a. Arvidsjaurs Flygplats. Infrastrukturfrågor för turism är på väg att föras upp på 
dagordningen på ett helt annat sätt än tidigare, både regionalt och nationellt.  Övrig se 
näringsliv 
 
Lärcentrum 
Inför höstterminen så har 57 personer blivit antagna till fristående kurser på distans. De läser 
bland annat ekonomi, juridik, pedagogik och olika kurser inom vård och omsorg. 3 personer 
blivit antagna på distansbaserade program mot Universitet och högskola. De kommer att läsa 
Beteendevetareprogrammet samt Förskollärarprogrammet. Trenden går mot att allt fler läser 
kurser och kurspaket på distans i stället för hela program samtidigt uttrycker näringslivet och 
offentlig verksamhet önskan om än mer utbildningar på hemmaplan. Kommunens personal 
har börjat använda sig av videokonferensen för möten på distans för att spara in pengar på 
resor.  
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Inom arbetsmarknadsenheten ser vi ett ökat utbildningsbehov för målgruppen +20 som inte 
har möjlighet att vara inskrivna på gymnasiet. Via KIN projektet (Kompetens Integration 
Norrland) i Akademi Norr, fungerar lärcentrum som en lokal koordinator för 
kompetensutveckling för anställda som i sitt arbete utgör flyktingars första kontakter. 
Projektet har varit mycket uppskattat och vi har haft många representanter vid varje 
aktivitet. Projektet avslutas vid årsskiftet.  
 
Projekt 
 
Tanzaniaprojektet Under hösten byttes projektledare för Tanzaniaprojektet. Projektet har 
blivit uppmärksammat av ICLD. Projektet avslutas 2013.  
 
Harsh Weather Testing Network (Harsh Net) Projektet avslutas 2013 och har hittills uppfyllt 
sina målsättningar. 
 
Ekonomi 
Budgeterade vattenregleringsmedlen uteblev under 2012 med -750 då pengarna redan var 
intecknade. Under 2012 år har vi medvetet minska verksamhetens kostnader för att möta 
upp de minskade intäkterna fram till den nya programperioden hösten 2014 samt att 
säkerställa turistbyråpersonal som kommer tillbaka från tjänstledighet 2013 och med 
koppling till Polcirkeln . Vi kan konstatera att det proaktiva arbetet till besparingar har 
minimerat det negativa resultatet. Ytterligare en faktor är minskade personalkostnader som 
härrör till förskjuten rekrytering/tjänsteköp samt ökat lönebidrag (2013 finns ej lönebidraget 
mer).  Del av budgeterat bidrag om 230 från Arvidsjaurs kommun till kommunförbund är ej 
utbetalt under innevarande år vilket också har påverkar resultatet i rätt riktning. Kopplat till 
en gammal uppgörelse mellan IT och Utvecklingsenheten delades en lönekostnad vilket ej 
var känt. Av de 200 It kostnaderna var endast 71budgeterat . Sammantaget och med detta 
som utgångspunkt är vi stolta att endast leverera ett negativt resultat om - 44 
 
Personal 
Under 2012 har vi format gemensamma arbetsplatsträffar för Tillväxtenheten. 
Arbetsbelastningen är och ser ut att fortsätta att vara väldigt hög, bland annat på grund av 
det ökade antalet/mängd interna och externa uppdrag. Under juni månad flyttade Lärcentrum 
flyttade ner  all sin verksamhet till Idéums lokaler i väntan på att genomföra konceptet en 
dörr in. Från 1/2 har näringslivskontoret ny näringslivsutvecklare/Eusamordnare på deltid 
och heltid från den 1/5. Turistbyråns bemanning består av två heltidstjänster och 
sommarpersonal. Turistbyråföreståndaren är idag tjänstledig 60 % för arbete inom projekt 
Polcirkeln, likaså Turistbyråassistenten med tjänstledighet på 30 % fram till 20121231. Chef 
för lärcentrum bytte till annan tjänst inom kommunen. Tjänsten ändrades till 
utbildningssamordnare och nyrekrytering skedde under december.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Enligt UC gav året 63 företagsregistreringar mot 28 st 2011. Kommunens mål ligger på 15 
företag per år. Av de 63 företagen har Entreprenörscentrum bistått med stöd och hjälp till 24 
företag. Företagen har ökat sin investeringsvilja. 2011 beviljade länsstyrelsen 2 miljoner i 
bidrag (inom utvalda branscher) mot 6 miljoner 2012 .  
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Tillväxtenheten och Tekniska/miljö fortsätter att träffas cirka två till tre gånger per år i syfte 
att höja servicegraden för våra gemensamma kunder. 
 
Besöksnäringens beläggningsstatistik för 2012 i Arvidsjaur har ej kommit från SCB ännu. 
För Arjeplog och Arvidsjaur tillsammans 12 månader t.o.m. oktober kan dock konstateras en 
ökning på +5%.  Regionen uppvisar motsvarande period ett resultat på +5% på helårsbasis, 
riket + - 0%. Undersökningen TEM 2011, som kom under 2012, visar bl.a. på 137.378 
kommersiella gästnätter, en omsättning av 165 miljoner kronor samt 134 
helårsarbetstillfällen inom besöksnäringen i Arvidsjaur. 
 
Framtid 
Nedan presenteras ett axpolock av framtida fokusområden. 
 
Näringsliv 

 Befintliga företag: Fokus på att stötta befintliga företag till ökad tillväxt och utveckling 
samt vara en dörröppnare in i kommunen och mot myndigheter. 

 Starta eget: Att i samverkan med Almi/entreprenörscentrum, Arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan m.fl. säkerställa kvalitén i starta eget processen. 

 Investeringar & Etableringar: Aktivt medverka i en lärandeprocess kring 
investeringsfrämjande arbete  

 Landsbygdsutveckling: Ett 22 månaders landsbygdsprojekt startades upp under december 
månad och där näringslivs och företagsamhet är ett viktigt ben att stå på 

 EU-samordning: Fokus på att förbereda sig inför den nya programperioden så att vi står 
redo med nya friska idéer och strategiskt viktiga partners att samverka med. 

 Regional samverkansforum: Utveckla arbetsformer mellan militära och civila 
verksamheter samt skapa mervärden för samhället och näringslivet. Fördjupat samarbete 
mellan Armens Jägarbataljon och vår Inflyttning och integrationssamordnare med syfte 
att få soldaterna att känna sig hemma i kommunen samt skriva sig här. 

 Flygutveckling: Målsättning att hitta finansiering till en heltid 
affärsutvecklare/projektledare 

Lärcentrum  

 Verka för en tydlig identitet, fysiskt och konceptmässigt. Lärcentrums roll inom 
kommunen och samhället skall vara välkänd och väldefinierad. 

 I samverkan med näringslivet, skolan, akademi norr och andra strategiska partners 
säkerställa utbildningsbehov för målgruppen +20 som inte har möjlighet att vara 
inskrivna på gymnasiet.  

 Utbildningssamordnare kommer tillsammans med näringslivsutvecklare att jobba för att 
få igång en utbildningsserie mot handeln  
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Turistbyrå 

 I samverkan med verksamheten näringsliv verka för att få genomfartsresenären att stanna 
till för att uppleva och konsumera i vår kommun.  

 Tillväxtenheten kommer att göra en översyn om möjlighet till samlokalisering mellan 
Turistinformationen och annan service inom kommunen. Syftet är att skapa ett samlat nav 
runt information och service för alla våra målgrupper.  

 Även en översyn över Kommunerna Arvidsjaur och Arjeplogs gemensamma turistprojekt 
Polcirkeln kommer att ske under 2013. 

 Ett 22 månaders landsbygdsprojekt startades upp under december och där turismen är ett 
viktigt ben att stå på  

 
En dörr in –  
 Arbetet fortgår i samverkan med medarbetarna att hitta en långsiktig hållbar lösning för 

flytt av verksamheterna 
 
 
Ann-Kristine Vinka 
Tillväxtchef 
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744 Arbetsmarknadsenheten 
(nedanstående siffror ingår i tillväxtenheten totalt) 
 
Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 
Personal  15 554 16 601 -1 047 14 445 15
Verksamhet 5 694 7 398 -1 704 7 352 1
Lokaler, kapkostn 1 400 1 400 0 1 358 3
            
Summa kostnader 22 648 25 399 -2 751 23 155 10
            
Intäkter -18 722 -23 274 4 552 -24 951 -7
            
Netto 3 926 2 126 1 801 -1 796 -218
 
Verksamhet  
Tillväxtenhetens verksamhet består av Näringsliv, Turistbyrå, Lärcentrum, 
Arbetsmarknadsenheten (AME) samt projekt som vi äger eller där vi är partners.  
 
Följande verksamheter ingår i Arbetsmarknadsenheten med tillhörande 
huvuduppdrag/uppgifter: 
 

 Verksamhet 038. Eu samordning: Samordning av Eu projekt, b.l.a Projekt Norrsken 
tillsammans med Piteå Kommun.  
 

 Offentligt skyddade arbetet (OSA): Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning 
(Soc) och Arbetsförmedlingen (Af) samverkar, där personer med olika handikapp erbjuds 
anställning inom kommunen.  8 heltidsanställningar. 
 

 Feriearbetande ungdomar: Administration, utbildning och fördelning av 
kommunens/föreningars sommarjobb till ungdomar. 
 

 Idéum: Centrum för enheten. Innehållande bl a administration, verksamheter som 
snickeri, kök, cafeteria, konferens, projekt. Kaos styrka (samhällsnära tjänster), samt 
utbildning. Avtal med Af. Uppdrag mot näringsliv, föreningar, kommunala förvaltningar. 
 

 Flyktingmottagning: Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om 
ett mottagande av ca 10 personer. 
 

 Ensamkommande barn: Kommunens mottagande av minderåriga flyktingbarn. 
Verksamheten är fördelad på 2 olika boenden (Kråkan, Korpen) samt Utslussen  med 
träningsboende innan 18 + verksamheten tar över med lägenheter på samhället. Avtal 
med Migrationsverket om totalt 20 boendeplatser. 
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 Ungdomar/In: Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag från 

organisationer från Tyskland, England, Italien, Portugal och Ungern.  
 

 Ungdomar /Ut: Sändande av ungdomar för praktik och utbildning ut i Europa, i 
samarbete med Sandbackaskolan. 
 

 Integaration/Inflyttningssammordning: Samordning av det totala Inflyttning/ 
Integration ansvaret inom Arvidsjaur kommun. 
 

 Instegsjobb: Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar 
inskrivna vid SFI; ns slutfas erbjuds anställning inom kommunen, 4 helårs tjänster. 
Verkar studie och yrkesvägledande bl.a. 

 
Händelser av betydelse 
 

 Norrsken: Socialfondsprojetet Norrsken tillsammans med Piteå kommun, når absoluta 
kulmen med 34 st. inskrivna som mest under året under en och samma tidpunkt, med 
mycket goda resultat. Av de som upprättat en handlingsplan har 94 % gått till jobb och 
studier. Vilket innebär stor påverkan på kommunens försörjningsstöd och köpkraft 
kopplat till målgruppen. Resultatet har väckt stor uppmärksamhet både nationellt och 
internationellt med bland annat en inbjudan från Europa kommissionen i Bryssel om att 
hålla en föreläsning om metodik och resultat. Projektledare från Piteå och Arvidsjaur har 
representerat projektet vid detta tillfälle. 

 

 Vittjåkksprojektet: I samarbete med Arvidsjaurs Orienteringsklubb och Länsstyrelsen har 
avslutats. Bland annat har 15 km slingan spångats och gjorts tillgänglig även sommartid 
samt uppdatering av orienteringskartan på Vittjåkk har skett. Ett 20 tal ungdomar från 
AME, s olika verksamheter har deltagit.  
 

 Ungdomar/In: Att erbjuda ungdomar från Europa möjlighet att förlägga sin praktik i 
Arvidsjaur fortsätter att öka. Antalet ungdomar har aldrig varit större och som  resultat 
har ett tiotal före detta deltagare bosatt sig i Arvidsjaur och skrivit sig här.  

 

 Flyktingmottagningen: Integrationsarbetet har varit mycket lyckat.  Andelen personer 
som går mot jobb och utbildning har ökat, främst kopplat mot omsorg och det skogliga 
området. Utförlig ekonomisk analys bifogas med årsredovisningen.  
 

 Integrationssamordnare/Inflyttningsamordnare: Rekrytering av tjänst är slutförd. 
Arbetet inleds med ett gediget bakgrundsmaterial från försöksperioden som stöd. Att 
arbeta för att ytterligare öka integrationen samt att få befolkningskurvan att åter peka 
uppåt. Som samverkanspartners kan nämnas; Flyktingmottagningen, Ensamkommande 
Flykting barn, Svenska Kyrkan, Skolan, Kultur och Fritid, Armens jägarbataljon, 
Arvidsjaurs föreningssamverkan, Svensk Handel och Företagarna. 

 

 Ensamkommande flyktingbarn: KIN (Kompetens Integration Norrland) projekt med 
Akademi Norr som huvudman avslutades under året. Stort deltagande av medarbetare 
från boendena och Gode män i utbildningsinslagen. Planläggning av en tjänst som 
ekonomisk handläggare kopplat mot bla. Migrationsverket  har inletts. Utvärderingen 
visar med stor tydlighet att behovet kopplat för hela koncernen är stort och ekonomiskt 
fördelaktigt för alla inblandade (Socialförvaltning, Barn och ungdom samt 
Tillväxtenheten.) 
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Ekonomi 
Utfallet för året visar på ett överskott på 1,8 milj. På kostnadssidan kan konstateras att 
personalkostnaderna ökat främst på grund av de rekryteringar som gjorts inom boendena för 
att komma till rätta med den undertalighet på personalsidan som rått. Likaså har 
verksamhetskostnaderna ökat i förhållande till budget. Orsaken går att finna att Projekt 
Norrsken varit i sin absolut aktivaste fas under året och att andelen uppdrag inom Idéum och 
Ung/In ökat betydlig över plan. 
På intäktssidan så påverkar fortfarande utfasningen ur gamla etableringsreformen inom 
flyktingmottagningen resultatet negativt, med minskade schablonersättningar om -1 milj. 
vilket innebär ett negativt resultat för den verksamheten om -219´.  
 
Personal 
 

 Ensamkommande flyktingbarn: Utjämning av undertalighet +2 tjänster 
 Instegsjobb: Lägre personalrekrytering än prognos 
 OSA: Lägre personalrekrytering än prognos  
 Feriearbeten: Utnyttjar ej budgeterade medel pga. återbud och mindre årskullar. 
 
Måluppfyllelse och kvalité inklusive nyckeltal 
 
Arbetsmarknadsenheten         
  2012  2011   

Verksamhet Årsarb Personer Årsarb Personer 
Af 1 54  1  40 
Flykt (praktik) 17   21 
Soc (praktik) 38   20 
Ensamkomm 18 25 16  24 
Flyktingmott 1 9  1  10 
Ung/In 3 103 3 66 
Ferie arb 97  98 
Övriga* 10 48 10 52 
Summa 33 391 31 331 
*Frivård,  övriga projekt.mm 
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Framtiden: 
 

 Sammanslagningen av enheten till en Tillväxtenhet, med fullt kompetens- och 
resursutnyttjande kommer att fortgå under 2013  

 Integration/ Inflyttningssamordning tar ordentlig form, en av enhetens viktigaste uppdrag 
 Implementering av Projekt Norrsken samt inlämnande av förlängningsansökan 
 Fortsatt arbete på att lösa den akuta lokalsituationen inom Ensamkommande (Kråkan) 
 Uppnå obruten vårdkedja tillsammans med socialförvaltning, vilket innebär b.l. a 

möjlighet till att eftersöka viss del av försörjningsstödet. 
 Utökning av verksamheterna Utsluss och 18 +.  
 Nya och fler uppdrag kopplat mot Arbetsförmedling genom utökade avtal 
 Fortsatt hög efterfrågan av enhetens kompetens inom Ungd/In. Avtal för 2013 klart.  
 Politiskt beslut om eventuell utökning av verksamheterna flyktingmottagning och 

ensamkommande flyktingbarn 
 Ordentlig struktur upparbetning av kommunens totala eftersöksarbete kopplat mot 

Migrationsverket  i samarbete med Soc, Bun och Arbetsmarknadsenheten. 
 
 
Bengt Norén 
Chef Arbetsmarknadsenheten 
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Ekonomisk redovisning av flyktingverksamheten 
 

Ansvar

74400 Enhetschef Bengt Norén Jan 12 ‐ Mån 13 12 Jan 11‐mån 13 11

Årsbudget Redovisat Redovisat

Verksamhet

74100 Flyktingmottagning 7.4 219.7 ‐392.7

Slag

33 Bidrag m.m ‐1 637.0 ‐1 158.0 ‐2 184.8

40 Personalkostnader 398.3 521.3 339.1

41 Personalomkostnader 161.1 205.7 136.8

42 Fastigheter o inventarier 5.0 0.0 10.7

43 Anläggningsmaterial 10.0 6.6 0.2

44 Övrigt material 10.0 6.7 13.8

45 Tjänster 10.0 5.5 28.1

46 Övriga tjänster 1.050.0 526.2 547.0

47 Bidrag m.m 0.0 99.4 713.5

48 Skatter,försäkringar m.m 0.0 6.2 2.9

Totaler 7.4 219.7 ‐392.7

Transaktionsöversikt 2012

Slag Text  Belopp

33 Bidrag m.m Migrationsverket* ‐1 158.0

40 Personalkostnader Lön Personec  521.3

41 Personalomkostnader Po pålägg 205.7

42 Fastigheter o inventarier Fast & Inv 0.0

43 Anläggningsmaterial Div. anlägg. matr. 6.6

44 Övrigt material Servera 4.7

44 Övrigt material Diverse 2.0

45 Tjänster Telia 4

45 Tjänster Diverse 1.5

46 Övriga tjänster BOU 326,0

46 Övriga tjänster A‐Hem 77,6

46 Övriga tjänster Leasing 60.0

46 Övriga tjänster Semantix tolk 37.0

46 Övriga tjänster Riksbyggen 10.0

46 Övriga tjänster  Diverse 15.6

47 Bidrag m.m Introduktions Ersättningar 99.4

48 Skatter,försäkringar m.m  Diverse 6.2

Totaler 219.7

 
*= Avser: Schablonersättning Barn, vuxen g.a reformen 
 Etableringsersättning 
 Grundersättning 
 
Kommentarer 
Bidrag från Migrationsverket har minskat med 1,026´milj från 2011 till 2012.  
Bidragsminskningen fortsätter under 2013 pga konsekvenserna av nya etableringsreformen. 
(Arbetsförmedling huvudman) 
Budgeterad minskning av tjänstgöringsgrad för 2013 för flyktingsekreterare och arbetsledning 
Förordningsförändring under 2013, möjlighet till eftersök på vissa hyror. 
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77 KOSTENHETEN 
 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  9 446 9 162 284 8 550 7

Verksamhet 8 706 9 995 -1 289 10 818 -8
Internhyra och 
kapitalkostnader 1 075 1 075 0 1 005 7

            

Summa kostnader 19 227 20 233 -1 005 20 373 -1

            

Intäkter -6 927 -7 728 801 -7 310 6

            

Netto 12 300 12 505 -205 13 063 -4
 
Verksamhet 
 
Hemsidan 
Under kommun/politik, Förvaltningar, Stödfunktionen och Kostenheten. Har gjort en 
indelning av måltider inom förskola och skola samt en för måltider inom vård och omsorg. 
Här beskriver jag vårt verksamhetsområde, vad som styr, hur vi arbetar och vi jobbar med 
måluppfyllelse. 
 
Klockarbackeskolans Restaurang i Moskose 
Elevenkät kost och måltid 2013 finns länkade vid matsedel. Dessa enkäter ligger ute ett år 
och sammanställs sedan så resultatet kan delges i årsrapporten. 
 
Parkskolans Restaurang i Glommersträsk: 
Elevenkät kost och måltid 2013 finns länkade vid matsedel. 
 
Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan:  
 
Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan 
Elevenkät kost och måltid 2013 finns länkade vid matsedel. 
 
Restaurang Spiskroken på Ringelsta servicehus 
A-hem önskade att lastkajen skulle betalas omgående och den betalas av årets 
investeringsbudget. Maten till flygskolans elever togs från Ringelsta under hösten. 
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Ekonomi 
Kostenheten redovisade 2012 ett resultat som är ca 560 tkr lägre än redovisat resultat för 
2011 och budget för 2012 överskreds med 205 tkr.  
 
Intäkter 
I jämförelse med 2011 så ökade intäkterna med ca 420 tkr och detta genererar högre 
verksamhetskostnader. Den största ökningen är portioner till ÄO (Äldreomsorgen) och man 
kan se att Spiskroken tagit igen försäljningstappet för 2011, då vi hade ombyggnationerna 
och hunnit ikapp och om 2010 års kassa försäljning. Gläntan har mer intern försäljning och 
fler äter och betalar för maten så som på Ringelbiten. Ringelbiten har minskad extern 
fakturering och det är ju inget vi ska hålla på med heller. 
 
Restaurang Spiskroken, Ringelsta 
  2012 2011 2010 
Kassa 218,2 146,7 216,7 
Borgen 16,3 6,2 2,6 
Lärkan 19,2 10,1 8,9 
A-service 9,7 9,2 7 
Förs int 190,2 120,4 87 
Div förs 246 248,7 264,9 
ÄO 6408,3 6040,3 5849,1

Total 7107,9 6581,6 6436,2
 
Restaurang Gläntan, Sandbackaskolan 
  2012 2011 2010
Kassa 44,5 43,8 13,5 
Intern F 85 120 72,6 
Total 129,5 163,8 86,1 
 
Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan 
  2012 2011 2010 
Kassa 35,9 33 26,2 
Intern F 55,7 130,8 71 
Extern F 51,3 59,5 102,6
Total 142,9 223,3 199,8
 
Personal 
Kostnaderna ökade med ca 600, varav en tjänst som gått till avslut.  
Vaktmästare är en viktig del av vår verksamhet som idag används från vaktmästare från 
fastighet och verksamhet. Det finns inte budgeterat på kostenheten och inga pengar 
överfördes vid bildningen av enheten.  
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Verksamhet 
Kostnaderna har minskat med 823 tkr i jämförelse med 2011 och ligger 1,2 miljoner över 
budget för 2012. Ökad försäljning, prisökningar på livsmedel och mejerivaror samt en något 
snålt tilltagen budget för 2012. Vissa större inköp ligger på verksamheten och vi har 
färdigställt större projekt som serveringslinjerna. 
 
Personal 
22 anställda inkl kostchef.  
 
Sjukfrånvaron i % av arbetstid 
Period 2012 2011 2010 2009
jan-
april 13 16 14   
maj-aug 8 15 13   
sept-dec 4   20   
Året  7 12 14 14 

 

Långtidssjukfrånvaron står för 66% av sjukfrånvaron för perioden och kvinnorna står för 
99% av sjukfrånvaron. 
 
Måluppfyllelse, kvalitet och nyckeltal 
 
Kostpolicy 
Bygger upp grunden via hemsidan och när det börjar stå färdigt ska det skrivas ned i en 
skriftlig form som kan tas av politiken. Gruppen Hälsosam kommer att vara bollplank och 
redovisning kommer löpande att ske där. 
 
Ekologiska livsmedel 
9 % av de totala livsmedelsinköpen utgörs av ekologiska livsmedel. Varav kaffet står för 
57% och MSC märkt fisk för 35 %.  
 
Avtalstrohet:  
Produkt Summa tkr Kr/kg Avtalstrohet Kostnad för inköp utan för 

avtal, tkr 
Kaffe 477 89 84 49 
Ska fylla på med fler produkter. 
 
Mjölkstöd EU: : 
Produkt 2012 2011 2010 2009 
Mjölk  46,0 62,3 70,3 
Nat yoghurt och fil  9,0 11,3 10,3 
Ost  19,8 16,6 22,0 
Total 50 74,8 90,2 102,6

 
Säker mat 
Har tagit fram kompetens och löneutvecklingsplan för ekonomibiträde samt 
kock/kokerskor. Restaurangchef på Restaurang Spiskroken har gått utbildning i mat, näring 
och måltidsmiljö inom äldreomsorgen för att komma in i de speciella behoven som finns 
där.   
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Genomför framöver årliga interna utbildningar i specialkost.  
Årlig revision av egenkontrollen visar att vi jobbar på bra med avvikelser och vi upplever 
att åtgärder många gånger stannar upp då vi behöver extern hjälp. Flera medarbetare har 
under året gått HACCP (riskanalys av kritiska kontrollpunkter)utbildning. 
 
God mat 
Upplever mindre klagomål. Inga mätningar via enkät gjord för 2012, för 2013 finns 
elevenkät ute för 3 enheter. Dessa ligger ute ett helt åt för att sedan sammanställas och 
redovisas i årsrapporten. Enkäter ska upprättas för resterande enheter och då i första hand för 
brukarna och sedan för personal och anhöriga. Jobbar vidare med inspiration och kreativitet, 
där leverantörernas mässor är viktiga. 
 
Måltidsmiljö 
Ny serveringslinje upprättad på Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan, oc h ny 
serveringslinje färdigställd på Restaurang Spiskroken på Ringelsta. Jobbar vidare på goda 
kundrelationer och ett gott bemötande. 
 
Näringsriktig mat 
Informerar på hemsidan vad som gäller enligt lagar och rekommendationer, hur det ser ut i 
dag och hur vi ska arbeta framåt inom de områden vi inte når ändå fram idag. Allt enligt 
framtagna riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för näringsriktiga måltider i den 
obligatoriska skolan. 
Gemensam grundmatsedel för att möta föräldrars önskemål om samma typ av mat om man 
har barn på flera ställen och för att styra upp utbudet mot rekommendationerna.  
 
Mindre matsvinn 
Delar av personalen har gått en utbildning om mindre matsvinn.  
 
Lokal matkultur och årstider ska återspeglas 
Samisk månad i februari, viltskav och älgrätter under hösten. 
 
Lagad mat från grunden 
Ska titta på hur jag kan mäta detta. Vi lagar många av rätterna själva och ställer krav enligt 
SNR på det som är färdigproducerat. 
 
Framtid 
Fortsatt arbete med nyckeltal och målarbete. 
Informationsmaterial om mindre matsvinn kommer att visas i matsalarna under våren. 
Kartlägga hur det vi gör och serverar möter ställda krav. 
Matilda (kostdataprogram): Fortsatt arbete. 
Ser över bemanning och organisation vid avgångar. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 45 (86) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Tekniska exkl VA och Avfall 
 
 
Tkr  2012  2011 

Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget 

Redovisat 2011 

Personal  10 275 10 520 -245 9 529 
Verksamhet 12 419 13 896 -1 477 13 692

 
Summa kostnader          22 694 24 416 -1 722 23 221

 
Intäkter -11 301 -13 716 2 415 -11 561 

 
 

Netto 11 393 10 700 693 11 660
 

Kronor per invånare 1 645  1 785

 
Verksamheten 
 
Arbetet med en ny översiktsplan pågår.  
Vår GIS-utveckling är god och vi har hög kompetens för att vara en liten kommun.  
Vi har mot ersättning hjälpt Arjeplogs kommun med både GIS-konvertering och GIS-kartor 
för deras översiktsplanearbete. 
 
Camp Gielas har ökat antalet gästnätter för sjunde året i rad.  Sedan 2005 när man hade 
25.000 gästnätter har de ökat med 156 %. 
Totalt hade Camp Gielas 64.000 gästnätter år 2012.  
Största delen av ökningen består av husbilar/husvagnar vilka inte lämnar lika mycket pengar 
på campingen som stuggäster. Däremot lämnar de lika mycket pengar på samhället som 
stuggästerna. 
 
Badplatsen och båthamnen med sina fina grillplatser förbättras något varje år och har blivit 
ett populärt utflyktsmål.  
 
Vi har byggt färdigt den mycket uppskattade GC-vägen utefter Järnvägsgatan. Vi fick 50 % 
finansiering av Trafikverket. 
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Vi har en pågående skräpjuridisk tvist med Sveaskog. De har skrivit till oss och bett oss att, 
på kommunens bekostnad, städa upp efter nedskräpningar på ett flertal platser på deras 
marker. De har hänvisat till lagstiftning på området. Vår tolkning av samma lagstiftning är 
att vi inte behöver städa upp åt dem. Saken kommer sannolikt att avgöras i någon rättslig 
instans under 2013. Förlorar vi tvisten kan det bli kostsamt om vi på Sveaskogs anmaning 
tvingas städa upp all nedskräpning på deras mycket omfattande markinnehav. 
 
Fastighets-, VA- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har fått många förfrågningar från olika företag om möjligheter och tillstånd till diverse 
arealkrävande verksamheter inom test- och besöksnäringen och våra planeringsresurser har 
arbetat intensivt med dessa frågor. 
 
Ekonomi 
Ledningsfunktionen går 340 bättre än budget främst tack vare engångsintäkter från bland 
annat Länsstyrelsen. 
Gatuenheten går 70 tkr sämre än budget. 
Parkenheten går 180 tkr bättre än budget på grund av engångsintäkter från skogsgallringar. 
Gielas går enligt budget. Då ska man ha i åtanke att man ändå använt väldigt stora summor 
till nödvändigt underhåll av Campinganläggningen. 
Badet går cirka en kvarts miljon bättre än budget huvudsakligen beroende på att man 
minskat personalkostnaderna och att driften blivit mycket billigare än ett normalår. 
Totalt går tekniska 700 tkr bättre än budget. 
 
Personal  
Tekniska chefen har under året fungerat som VD för Arvidsjaurs Energibolag AB. 
Vår personal har, mot ersättning, utfört en del GIS-tjänster åt Arjeplog. 
Vi har under året sålt 25 % gatuingenjör till Arjeplogs kommun. 
Sjuktalen på tekniska var 3,64 % .  
Parkchefen Leif Ståhl gick i pension i december och ersattes av Erika Harr. 
Fastighetschefen Gunder Hägg gick i pension i september och ersattes av Sara Persson. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,3 (4,3 året innan). 
Sommarenkäten bland turisterna gav betyget 4,3 (4,4 året innan). 
Badet lyckades med sin målsättning på 100 % simkunnighet i årskurs tre (100 % året innan). 
Badets aprilenkät gav 4,0 (4,4 år 2010). 
Det har gjorts anonyma enkäter om den psykosociala arbetsmiljön på de flesta av enheterna. 
Enkäterna visar i allmänhet att goda förhållanden råder och att personalen trivs med och 
utvecklas i sina arbeten. 
Den stora kommunövergripande medarbetarenkäten visar samma sak. 
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Framtiden 
Vi upplever ett allt större exploateringstryck inom olika grenar av test- och besöksnäringen 
och ser att det, trots att vi bor i norrlands inland, ofta är svårt hitta markarealer för dessa 
tänkta satsningar. Vi bör därför satsa omfattande inom den kommunala 
planeringsverksamheten för att underlätta skapandet av dessa arealkrävande verksamheter. 
 
Kommunerna har fått ett större ansvar för att inventera, undersöka och riskbedöma 
förorenade områden såsom till exempel gamla deponier vilka det finns väldigt många av ute 
i byarna. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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60 Ledningsfunktion 
 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget 

Redovisat 2011

Personal  1 203    1 255      -55             1 299   
Verksamhet 500       563      -63              1 111  
Internhyror, 
kapitalkostnader 

50               50    0                   52   

  
Summa kostnader 1 753       1 868     -115             2 462  

  
Intäkter -10          -467 457               -897 
  

  
Netto              1 743     1 401      342              1 565  

  
Kronor per invånare         215  239
 
 
Verksamhet 
Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter och dylikt har 
vi arbetat med översiktsplanen, väldigt många detaljplaneärenden samt kart- och GIS-
utveckling. 
Vi genomför också de flesta av kommunens investeringsobjekt. 
Vi har mot ersättning hjälpt Arjeplog med GIS-utveckling. 
 
Händelser av betydelse 
Det har varit stor efterfrågan på mark- och sjöarealer i närheten av Arvidsjaurs samhälle från 
test- och turistnäringarna. Det är dock svårt hitta arealer på grund av många motstående 
intressen. 
 
Ekonomi 
Intäktsbudgeten är kraftigt överskriden: 
Vi har fått en engångsintäkt från Länsstyrelsen på en kvarts miljon kr för under åren 
hopsamlat administrativt arbete med Lidströms såg. Energibolaget har betalat cirka 100 tkr i 
ersättning för VD-funktionen. 
Vi har haft engångsintäkter från Arjeplogs kommun för GIS-utvecklingsarbete. 
 
Personal 
Sjuktalen är nära 0. 
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Framtiden 
Det pågående översiktsplanearbetet med dess olika tillägg är ett omfattande och viktigt 
projekt. Vi bör använda våra planeringsresurser till att möjliggöra för arealkrävande 
verksamheter att kunna etablera sig på ett snabbt och smidigt sätt. 
 
 
Heikki Kairento  
Teknisk chef 
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61 Fastigheter 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot 

budget 

Redovisat 2011

Personal  7 865 7 918 -53 7 666
Verksamhet 13 321 13 477 -156 13 076
Internhyror, kap kostn    10 430 10 430 0 10 502 
  
Summa kostnader 31 616 31 825 -209 31 244

  
Intäkter -2 690 -2 882  

192 
-3 483

Internhyror -28 087 -28 087  
0 

-27 647

    
  

Summa Intäkter -30 777 -30 969 192 -31 131
  

Netto  839                856 -17 113
  
Kronor per invånare 132  -17
 
Verksamhet 
 
Allmänt 
Fastighetsavdelningen svarar för att förvalta kommunens egna fastigheter, byggnader och 
tillhörande tomtmark. D.v.s. drift, underhåll, lokalvård. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, 
förskolor, fritidslokaler, förvaltningsbyggnader samt några lokaler för extern uthyrning t.ex. 
polishus, veterinärstation, torggrill, taxi. Totalt fastighetsbestånd är ca 51 000 kvm 
bruttoarea. 
De flesta lokaler är uthyrda. Brittgården, en del av Industrihus 4 samt en lokal vid 
veterinärstationen (fd Bofinken förskola) är hyreslediga i nuläget. 
 
Fastighetsavdelningen svarar också för energieffektiviseringsprojektet. 
Ett bidrag på 280 tkr har beviljats av Statens Energimyndighet år 2012 för arbete med 
energieffektivisering av bland annat kommunens fastigheter. Som motprestation skall 
fastighetsavdelningen årligen visa en nulägesanalys, handlingsplan och åtgärder som ger 
väsentliga energibesparingar. Sparkravet är 20 % av 2009 års energiförbrukning inklusive 
transporter innan år 2020. 
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Händelser av betydelse 
Energi- och klimatrådgivningen är överförd från fastighetskontoret till tjänst på 
miljökontoret och fastighetschefstjänsten och driftingenjörstjänsten har slagits ihop till en 
chefstjänst. 
Städenheten har från januari utökat städområde med ishallen. Näringslivscenter har sagt 
ifrån sig sin lokalvård från och med september på Humlan 
 
Nytt hyresavtal med polisen är klart för tre år framåt. 
2012 har varit ett normalår enligt SMHI:s statistik över graddagar. 2011 var ca 12 % 
varmare än ett normalår.  
 
Energieffektiviseringsåtgärder har utförts enligt nedan: 

 Ny behovsstyrt ventilationssystem samt tillläggsisolering vind på Sandbackaskolan 
Hus B.  

 Byte av termostater och termostatventiler på Kråkan 3, Sandbackaskolan och 
Tallbackaskolan.  

 Injusteringar av värmesystemet på Centrumbadet. 
 
Enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats med att bl.a bygga om RWC på medborgarhuset samt 
på utebadet. 

 
En liten del av det eftersatta behovet av planerat underhåll har utförts under året. Bland 
annat har följande utförts:  

 Utbyte av förmultnade el-ledningar i delar av Kråkan 3 (f.d. brandstation) 
 Utbyte entréparti på Centrumbadet. 
 Förstärkning betongbalk under simbassäng på Centrumbadet. 
 Utvändig ommålning av fd Bofinken förskola samt Ringelvallen inkl. förråd  
 Renovering träfasad (sydfasaden) på Skogsbackens förskola 
 Invändig ommålning på Ringelvallen, Brandstation Glommersträsk och 

Fridhemsskolan. 
 Byte hydraulolja 3 st hissar i kommunhuset. 
 Ommålning och tapetsering konferensrum Månljuset och Solstrålen.  
 Nytt akustiktak i konferensrum Månljuset. 
 Reparation av tak och montering av rasskydd på Sandbacka 
 Montering rasskydd på skolan i Glommersträsk 
 Slipning och lackning av golv på Galaxen, Medborgarhuset 

 
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna blev ca 53 tkr mer än budgeterat beroende på att städenheten har ett 
underskott på personalkostnaderna med -135,7 tkr på grund av kostnader för den 
städpersonal som löstes ut med 6 månadslöner och att fastighetskontoret har 82,3 tkr mer än 
budgeterat på grund av en långtidssjukskrivning. 
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Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna blev ca 157 tkr mer än budgeterat på grund av 82 tkr mer i skatt 
och försäkringar samt oplanerat byte av hydraulolja på hissarna i kommunhuset på 46 tkr 
samt inköp av ny brandlarmcentral på Ringelskolan som gick sönder på grund av åskan. 
 
Några större energibesparingseffekter på grund av de investeringar som gjorts enligt 
energieffektiviseringsprojektet har inte hunnit visa sig ännu då åtgärderna färdigställdes 
under sista delen av året.  
 
Intäkter 
Intäkterna är ca 192 tkr mer än budgeterat.  
Externa hyresintäkter minskade med ca 100 tkr bla. på grund av att polisen minskat sina 
ytor. 
Ett bidrag på 280 tkr för energirådgivning budgeterades för 2012 men eftersom 
verksamheten från och med juli överförts till miljökontoret har därför bara 140 tkr erhållits 
till fastighet och resten har tillfallit miljöenheten. 
Energieffektiviseringsbidrag på 495 tkr för 2011 och 2012 var ej budgeterat. 
Städenheten har förlorat ca 26 tkr i externa städintäkter då Näringslivscenter sagt upp sin 
lokalvård på Humlan Men en ökad intern lokalvård med bland annat mer allergistäd har lett 
till ökade städintäkter med totalt ca 47 tkr mot budgeterat.  
 
Personal 
En ny fastighetschef har från rekryterats från september då den tidigare gått i förtida 
pension. Energi och klimatrådgivaruppgifterna har övergått till miljökontoret. 
En ny fastighetsskötare i Moskosel har rekryterats från den 1 maj då den tidigare gått i 
förtida pension. Tjänsten är dock neddragen från heltid till 75 % då kommunens 
fastighetsbestånd har minskat. 
 
På städenheten har tre tillsvidare anställningar gjorts. En på 56,25% efter en uppsägning, 
samt 100% och 50% efter att två anställda har lösts ut från sina tjänster.  
Två arbetsskadeanmälningar har gjorts under år 2012 inom städenheten, ett ryggskott och en 
vridning av ett knä.  
Sjukfrånvaron för städpersonal var 7 % varav 0,65 % 60 dagar eller fler. 
Sjukfrånvaro för fastighetskontoret var 9,8 % varav 86,3% var 60 dagar eller fler.  
 
Framtiden 
En lokalresursplanering tillsammans med de kommunala bolagen ska påbörjas under 2013 i 
syfte att möjliggöra ett effektivare och mer långsiktigt hållbart lokalutnyttjande inom 
kommunen och leda till en förbättring av kommunens totala ekonomi. 
 
Ett avtal ska tecknas med SOS Alarm och investeringar måste göras för att säkra 
förmedlingen av brandlarmen. En inventering av alla larmanläggningar ska göras för att 
kartlägga vilka investeringar som är nödvändiga eftersom det är mycket gamla installationer. 
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Stora underhållsbördor har skjutits på framtiden i många år och vi står även inför 
reinvesteringar av bl.a nya ventilationsaggregat på ett flertal ställen. Bristande underhåll kan 
leda till arbetsmiljöproblem och till dyrare akuta felavhjälpande åtgärder.  
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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62 Gator och vägar 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 2011

Personal  1 203 1 184      19           1 118  
Verksamhet 6 007  6 089      -82          5 934 
Internhyror, kapitalkostnader 2 005  2 005     0           1 749 
Administration 
 
Summa kostnader 9 215  9 278      -63         8 801      
 
Intäkter -1 811      -1 805  -6 -1 852

 
Netto 7 404  7 474 -69 6 949

 
Kronor per invånare       1 149 1 064
   
Verksamhet 
 
Vedgård 
Vi har grusat upp delar av infarterna, Fler platser blir lediga. 
 
Barmarksunderhåll 
I Sommar har vi asfalttoppat ett antal delsträckor. Byggandet av första och andra etappen av GC-
vägen efter järnvägsgatan är klart bortsett från att vissa anmärkningar måste åtgärdas.  
 
Vinterväghållning 
Förhållandevis lite plogskador detta år. Vi har dock under våren sett stora tjällyftningar på vissa 
gator. Skogsgatan har blivit ännu sämre så vi har rivit beläggningen vid en fjärrvärmegrävning 
och justerat med grus. Gamla-Landsvägen, öst om Fjällströmsvägen, har också lyft mycket av 
tjälen. Dessa lyftningar gick tillbaka till stor del när tjälen for. 
 
Hösten har varit lite besvärlig med mycket regn sedan snön kom vilket gjorde att vi fått sanda 
mycket mer än normalt. Vi har även plogat rätt mycket i december månad (10 ggr) 
 
Offentlig renhållning. 
Normala städinsatser i samhället har utförts, samt ett antal rastplatser. Vi har ännu inte  hört 
något från den överklagan vi gjort till Länsstyrelsen över Miljö & byggnämndens föreläggande 
om städning av Sveaskogs mark vid Mattisberget. Anledningen var att det har kommit fler krav 
från dem om skräp på deras marker. Nedskräpningen vid Mattisberget är väldigt ensligt beläget 
och vi anser att vi inte är, enligt lagen, tvingade att städa där. Svea Skog hävdar däremot att vi är 
skyldiga att städa all mar där allemansrätten. 
 
Offentlig belysning 
Lampbyten och enkla kabelfel i normal omfattning har åtgärdats. Samt att vi har markförlagt 
delar av belysningskabeln i Akkavare i samband med att Vattenfall markförlagt sina kablar där 
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Händelser av betydelse 
Vi har byggt en ny GC-väg efter Järnvägsgatan där vi fått 50 % i medfinansiering av 
Trafikverket. 
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna är något lägre mot föregående år och mot budget .  
 
Verksamhet 
Vi backar på snöröjningen och går plus på belysningen. Totalt gör vi ett minusresultat på ca 70 
tkr. 
 
Kapitalkostnader 
Har ökat bl.a. för GC-väginvesteringen. 
 
Intäkter 
Enligt budget 
 
Personal 
Inom gatuverksamheten finns två traktorförare. 
 
Framtiden 
Förhoppningsvis får vi ytterligare medfinansiering av Trafikverket så att vi kan bygga rondeller i 
korsningarna Järnvägsgatan/Västlundavägen och Järnvägsgatan/Skillnadsgatan  
Vi måste byta ut kvarvarande kvicksilverarmaturer eftersom det inte går att köpa lampor till dem 
fr.o.m. 2015. 
 
 
Mårten Enoksson  
Gatuchef 
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63 Parker och anläggningar 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 2011

Personal  1 720 1 909             -189 1 625
Verksamhet      1 372 1 895              -523 1 626
Internhyror, kap kostn 921 921                  0 950

 
Summa kostnader            4 013            4 725 -712            4 201    

 
Intäkter -1 862 -2 750             888 -1 423

 

Netto 2 151 1 975            176 2 778
 

Kronor per invånare 303 425
 
Verksamhet  
 
Park 
Verksamhetens bedrivs ej fullt ut under årets första del. Det är från och med maj till oktober 
som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställdes 
under denna period. Året 2012 har bestått av löpande skötsel och drift av verksamheten som 
innefattas av enheten samt planering för kommande månader. Under 2012 har enheten skött 
Arvidsjaurhems grönytor. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Årets föreningsbidrag till föreningarna är utbetalda. Under året har Ringelhallens armaturer bytts 
ut på grund av ej funktionsdugliga armaturer. 
 
Skog 
Under året har en avverkning i Renudden utförts. 
 
Händelser av betydelse  
Det togs beslut att ta ca 8 m av Johannaparken för att flytta torgplatserna som låg på torgytan för 
att inte inskränka på logistiken. Dessa torgplatser är påbörjade och färdigställt 2012 
 
Ekonomi  
Personalkostnaderna har överskridit. Under 2012 har 596 tkr erhållits i bidrag för anställda som 
redovisas under intäkter. Bidragen är lönebidrag. 
 
Verksamhetskostnaderna har överskridits. Orsaken är främst för att driftkostnaderna på 
föreningsdrivna anläggningar har ökat samt utgifter för utbyte av otjänliga armaturer. 
 
De största intäkterna inkasseras månadsvis bland annat försäljning av skötsel och underhåll av 
grönytor till Arvidsjaurshem och kommunens fastigheter. Även ersättning från Arjeplogs 
kommun för tjänsteköp av en 25%  tjänstgöring av Arvidsjaurs kommun, parkenheten inkasseras 
månadsvis.  
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Intäkter 
Intäkter för skogsförsäljning under 2012 har erhållits med 815 tkr samt ersättning från 2011 för 
tjänsteköp av Arjeplogs kommun med 25% av enhetschefen med ca 130 tkr. Dessa intäkter är 
inte budgeterade och endast erhållna under 2012. Utfallet på intäkter är därför ca 900 tkr högre 
än budget.  
 
Personal  
Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till september 
och under denna period anställdes åtta säsongsarbetare i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. 
Enhetschefen arbetade 25% åt Arjeplogs kommun via tjänsteförsäljning. Från och med 2013 är 
parkchefen pensionär och ersatt av Erika Harr.  
 
Framtiden 
Vi har ambitionen att när vi i fortsättningen ska förnya utemiljön så ska brukarna, det vill säga 
barnen, få vara med och påverka utformningen. 
Arvidsjaurhem AB har inför 2013 förlängt befintligt skötselavtal angående skötsel av deras 
utemiljö. 
En förhoppning om fortsatt utveckling av småbåtshamnsområdet då detta är ett uppskattat 
projekt hos medborgarna.  
Vi måste börja se över våra elljusanläggningar till skidspåren. Alla kvicksilverarmaturer måste 
börja bytas ut eftersom kvicksilverlampor förbjuds från och med 2015. 
 
 
Leif Ståhl 
Parkenheten 
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651 Camp Gielas 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 2011 

Personal  3 455      3 652               -197           3 051    
Verksamhet 3 905      4 896    -991          4 550    
Internhyror, 
kapitalkostnader 

1 811      1 811    0           1 737    

  
Summa kostnader 9 171      10 359   -1 188           9 338 

  
Intäkter -6 828      -7 983  1 155          -6 588   
Internhyror -770        - 797 27            -761  
   
Summa intäkter -7 598      -8 779 1 181 -7 349 
Netto 1 573          1 579 -6           1 989 

 
  

Kronor per invånare 243 304 
 
Verksamhet 
Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i 
kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid 
campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största 
aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Prästberget, Vittjåkk och 
Skoterleder.  
 
Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen 
har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska sommarbilagor. Som 
vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marknaden.  
 
Årets sista tertial har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsföreningar. 
Träningsläger inom vitt skilda idrotter har vistats vid Camp Gielas. Under hösten när stugbyn har 
haft låg beläggning har olika weekendpaket med billigare boendepris erbjudits.  
 
Camp Gielas har under året haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs 
Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB.  
 
Händelser av betydelse  
Under år 2012 är Camp Gielas intäkter betydligt högre jämfört med föregående år. Detta beror 
främst på att anläggningens största kund, Scania Lastbilar, har haft den största beläggningen 
någonsin vid Camp Gielas stugby. Mycket glädjande är att Scania redan har bokat inför 
kommande vintersäsong.  
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Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som 
arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Det totala antalet gästnätter 
vid campingplatsen har ökat under året. Detta beror främst på att säsongs-platserna för 
vintercamping har ökat för sjunde året i rad. 
 
Sommaren har erbjudigt fina turistströmmar framförallt med norska besökare. Detta har 
inneburit att Camp Gielas husvagnsparkering har haft många besökare. 
 
Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 
till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 124 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Statistik från Camp Gielas  
 
Camp Gielas har under vinter och sommar år 2012 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
Sommar 2006:   4,4      Vinter 2006:   4,1 

Sommar 2007:   4,4                     Vinter 2007:   4,4 

Sommar 2008:   4,4      Vinter 2008:   4,4 

Sommar 2009:   4,4      Vinter 2009:   4,5 

Sommar 2010:   4,4      Vinter 2010:   4,3 

Sommar 2011:   4,4      Vinter 2011:   4,3 

Sommar 2012:   4,3      Vinter 2012:   4,3 

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre 
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror på att stug-lägenheterna 
aldrig har målats om invändigt sedan de byggdes 1986 och att bäddsoffor, bord, stolar och andra 
möbler är 26 år gamla.  
 
År 2012                                               År 2011 
 
 
Antal gästnätter i stugor: 24 007                                                         21 165  
 
Antal gästnätter i camping: 38 867                                                      36 953 
 
Antal totala gästnätter: 62 874                                                            58 118 
 
Camp Gielas utveckling av gästnätter sedan år 2004 
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Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att 
verksamheten har anställt en lokalvårdare. Denna tjänst har under en tioårsperiod varit en så 
kallad O.S.A. Sedan årsskiftet har anställningen övergått i en lönebidragsanställning.  
 
Camp Gielas har anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare från första februari till 
och med sista december. Denna anställning är också en lönebidragsanställning.  
 
Noterbart är att de två lönebidragen nämnda ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot för 
personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden för de två lönebidragen redovisas i 
personalbudget. Därav den betydligt högre kostnaden. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna är högre jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på att 
verksamheten har målat om tjugo stuglägenheter invändigt, asfalterat två infarter på 
husvagsparkeringen, renoverat det trådlösa nätverket på området samt investerat i åtta köksbord 
med tillhörande stolar. Dessutom har energikostnaderna ökat något jämfört med föregående år.  
 
Intäkter 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits ökat med närmare 1,4 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Detta beror på främst på att Scania Lastbilar har haft den högsta beläggningen 
någonsin vid Camp Gielas stugby. Noterbart är även att lönebidrag för 390 000 kr är bokfört på 
Gielas intäkter.  
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare och 
en verksamhetschef 60 %. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under 
högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2012 varit 3,10 %. Detta är 
en ovanligt hög frånvaroprocent vid arbetsplatsen som beror på en långtidssjukskrivning. 
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Gielas vaktmästare har genomfört en utbildning inom fastighetsskötsel. All personal har varit på 
ett mycket intressant studiebesök till Treehotel i Harads. 
 
Framtiden 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas 
bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar.  
 
De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras 
invändigt. Detta är aldrig gjort sedan anläggningen var ny 1986. Under hösten har 20 av 60 
stuglägenheter målats om invändigt. Detta glädjer verkligen verksamheten gäster. Noterbart är 
att renoveringen måste fortsätta, så att samtliga lägenheter i stugbyn blir ommålade. 
 
Gästerna uttrycker sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang som också är från 1986. 
Under hösten har åtta nya köksbord med tillhörande stolar köpts in. Vårt mål är att fortsatta att 
uppgradera möblemanget, allt efter Camp Gielas ekonomi ger utrymme för detta.  
 
Husvagnsgästernas största önskemål är asfalterade infarter. Under sommaren har vi belagt två av 
sex infarter. Vår önskan är naturligtvis att belägga samtliga. Vi avvaktar dock för att se vilken 
ekonomi enheten får. 
 
Förlorade intäkter 
Camp Gielas kommer att tappa samtliga intäkter från Prästbergets- och Vittjåkks 
liftkortsförsäljning till Arvidsjaurs föreningssamverkan. Detta innebär en förlust med cirka 
100 000 kr per år. Noterbart är dock att Camp Gielas har kvar samtliga kostnader för båda 
skidanläggningarna.  
 
Eftersom verksamheten förlorar intäkter, är våra farhågor att underhållet i stugbyn förblir 
eftersatt. Detta kan leda till missnöje hos gästerna, som kanske inte vill bo vid anläggningen, 
vilket i sin tur ger mindre intäkter till kommunens kassa. 
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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671 Bad 
 
Tkr  2012  2011 

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 2011

  
Personal  2 692    2 520 172 2 436
Verksamhet 635 453 182 471
Internhyror, kap kostn 119 119 0 165

 
Summa kostnader 3 446 3 092 354 3 072

 
Intäkter -790             -713  -77             -800    

 
Netto 2 656 2 379 277 2 272

 
 

Kronor per invånare 366 346
 
Verksamhet  
I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid 
finns det en 50 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. 
Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll 
och förbereda sommar respektive vintersäsong. 
 
Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. 
Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till 
allmänheten. Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga anläggningar. 
 
Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 26 000 allmänbad, 19 000 skolbad samt 
71 000 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 116 000 besökare per 
år. 
 
Händelser av betydelse  
 
Simkunnighet 
 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2012 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 
2011 var simkunnigheten 100 %. 
 
Statistik från Centrumbadet 
 
År 2012                                                                                        År 2011 
 
Allmänhetens bad cirka: 25 500 besökare                                  26 500  besökare 
Centrumbadet besöksantal har minskat något jämfört med föregående år. Detta beror på 
att det har varit färre besökare vid verksamheten. 
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Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2012. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, 
service, bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
April 2004 4.49               Juli 2005 4.39 
April 2006 4,23 Juli 2007 4,29 
April 2008 4,54 Juli 2009       4,51 
April 2010  4,42 Juli 2011 4,31 
April 2012 4,00 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra 
badupplevelse. Det lägsta betyget har entrén och omklädningsrummens standard fått. Noterbart 
är att under punkten ”övriga synpunkter” är det närmare 70 % som anser att det är för kallt i 
badvattnet.  
 
Övrig verksamhet samt händelser under 2012 
 
Centrumbadet har 
 
- under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 10 tal barn i varje grupp. 
- under vår och höst bedrivit vattengymnastik varje vecka med ett 20 tal deltagare. 
- under sommaren arrangerat två simläger, ett från Haparanda och ett från Setermoen i Norge. 
 
Fria bad för ungdomar  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad 
under vårterminen. 169 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Ekonomi  
 
Personal 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget.  
 
Verksamhet 
Drift och underhåll har minskade kostnader. Det har varit få haverier och reparationer 
under året. Verksamhetskostnaderna ger ett överskott gentemot verksamhetsbudget. 
 
Intäkter 
 
Centrumbadets intäkter ger ett litet underskott gentemot intäktsbudget. Detta beror på att antalet 
badgäster har minskat. 
 
Personal 
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas 
med Camp Gielas. All personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
Den totala sjukdomsfrånvaron vid Centrumbadet har under år 2012 varit 0,17 procent.  
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Framtiden 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
 
Katarina Landstedt 
Centrumbadet 
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3 Fritids- och kulturutskottet hela verksamheten 
 
Tkr   2012   2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr    
i % 

Personal  6 568 5 912 656 5 803 2

Verksamhet 2 116 2 552 -436 2 509 2

Internhyror 7 285 7 285 0 7 510   

            

Summa kostnader 15 969 15 748 221 15 822 0

  0         

Intäkter -1 541 -1 261 -280 -1 526 -17

            

Netto 14 428 14 487 -59 14 296 1
 
Verksamhet 
Stor del av den verksamhet som bedrivs är fokuserad på barn och ungdomar enligt de politiska 
prioriteringar som är gjorda i det av kommunfullmäktige antagna fritidspolitiska programmet 
samt budgetdokumenten. 
 
Fritidsgården Galaxen hålls öppen fem kvällar i veckan och erbjuder verksamhet för åk 6 tom 
gymnasiet, ca 15-30 besökare per kväll. Många olika aktiviteter erbjuds och temakvällar ordnas 
regelbundet under året samt samarbetar med Medborgarhuset för att anordna discon och 
konserter. Insatser för att öka integrationen görs kontinuerligt. 
 
Biblioteken inriktar sig också till stor del på barn och ungdomar bl a genom den samverkan som 
gäller skolbiblioteken. ”Ett bibliotek 2013” i Norrbotten med gemensam katalog, lånekort som 
gäller i hela länet och likadana regler har slutförts och det nya biblioteksdatasystemet 
installerades i december. Invigning i början av januari med födelsedagskalas på alla bibliotek i 
länet. Biblioteket fungerar som ett offentligt vardagsrum och är en viktig mötesplats för många 
som gör ett besök varje dag.  
 
Biblioteksverksamheten är också en viktig del i det livslånga lärandet och skolbiblioteken har 
fått högre status i och med kraven i den nya skollagen. För att få kallas skolbibliotek skall det 
vara bemannat. Diskussioner har påbörjats med skolans ledningsgrupp om hur vi kan öka 
bemanning och nyttjande av skolbiblioteken. Dialogen har avstannat eftersom skolans många 
frågor har gått före under detta år. Utökad bemanning är en förutsättning för att elever och lärare 
ska få det stöd i lärandet som skolbiblioteket kan vara. Med tanke på att man i olika mätningar av 
barns läsförmåga ser att svenska barn blir sämre på att läsa och att man i studier av 
högskolestuderandes uppsatser kan konstatera att språket blivit mycket sämre i samma takt som 
läsningen i skolorna minskat och vuxna inte alltid förstår hur viktigt detta är. Fortsätter 
utvecklingen får samhället ett stort problem och många medborgare som inte kan utöva sina 
demokratiska rättigheter pga att man inte kan ta till sig den information som ges. 
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Kulturskolan hade under våren totalt 306 barn och ungdomar i åldern 5-16 år, av dessa dansar 63 
elever, 126 deltar i individuell musikundervisning, 67 elever i åk 2 fick sång- och 
instrumentintroduktion (förberedande inför en att börja spela) samt 50 i skolkörer på de olika 
stadierna . Deltagandet har ökat i och med bildandet av körer. Under höstterminen har 
elevantalet varit 295; 124 deltog i individuell musikundervisning, 65 dansade, 56 elever i åk 2 
fick sång- och instrumentintroduktion, 50 deltog i skolkörer på de olika stadierna. Av 
instrumentaleleverna deltog 62 i olika fasta ensembler och några tillfälliga konstellationer. 14 
elever deltog i höstens MUST-läger i Piteå tillsammans med elever från hela länet. 
 
Medborgarhuset och föreningsservice erbjuder lokaler av olika slag för föreningslivet i 
kommunen och har ett fortsatt högt nyttjande. Biografverksamheten gick ner en del under våren 
beroende på övergången till nytt format för digital film och färre kopior av 35 mm film. Ny 
digital utrustning har inköpts med stöd från Svenska Filminstitutet och installationen gjordes i 
juni. En märkbar uppgång på biobesökandet under hösten, från i snitt 38 till i snitt 59 visar att 
detta var en viktig investering. 
Föreningarna med verksamhet för barn och ungdom 0-20 år har tilldelats bidrag enligt 
bestämmelserna och kommunen tillhandahåller fria lokaler för alla föreningars verksamhet. 
 
Händelser av betydelse 
Den nya foajén i Medborgarhuset är omgjord för att fungera som mötesplats för alla åldrar och 
många uttrycker sin uppskattning. Verksamheten märker att fler människor använder den 
däribland många ungdomar på kvällstid. Uppgraderingen av digitala biografen till K2 med 3D 
har givit en ökning av biobesökare och med bytet av de 20 år gamla biostolarna, vilket rymdes i 
avsatta medel, kan vi erbjuda medborgarna en kraftig utökning av kvalitén. 
Bibliotekssammanslagningen i Norrbotten är genomförd och kommer att innebära en utökning 
av servicen till medborgarna utan att kostnaderna ökar. Bytet av biblioteksdatasystem sänker 
kostnaderna för licenser vilket gynnar skolorna framför allt. 
 
Ekonomi 
Överskott på personal beror på föräldraledigheter som inte ersatts fullt ut av vikarier och lägre 
lön på vikarier. Medborgarhusets sommarbio ställdes in pga att personal ej gick att få tag på. 
Verksamhetskostnaderna ligger betydligt högre än budgeterat, ca 200.0 tkr har gått till 
uppgradering  av nytt biblioteksdatasystem samt avtal om nya tjänster som ingåtts i det nya 
samarbetet. Fritidsgårdens personalkostnader har överskridits pga fler samarrangemang än 
budgeterat. Kulturskolans kostnader för danspedagog belastar verksamhet i stället för personal 
eftersom tjänsten köps av Dans i Nord. Intäkterna har inte nått upp i budgeterad nivå. Biografen 
och kulturskolan har haft lägre intäkter än budgeterat. 
 
Personal 
Genom de nedskärningar som gjorts har personalstyrkan minskat och med färre personer 
begränsas möjligheten att delta i och utföra lika mycket som tidigare. All personal gör ett mycket 
bra arbete med tanke på de, i vissa fall, begränsade förutsättningar som ges. För bion har det 
varit svårt att hitta personer som vill arbeta några timmar på kvällstid, oftast runt helgerna och en 
45% tjänst som vaktmästare på Medborgarhuset är svår att återbesätta. Detta resulterade i att 
årets sommarbio ställdes in. From 2013 görs ytterligare förändringar på Medborgarhuset. 
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Nyckeltal  
Folkbiblioteken 2012 Snitt/inv

(6494)
2011 Snitt/inv

(6529)
2010 Snitt/inv

(6622)
Utlån totalt 46 907 7,2 47 688 7,4 51 665 7,8
Besök tot 36 809 5,6  
Besök HB 33 301 5,1 33 805 5,2 42 682 6,5
Moskosel 699 -- -- 
Glommersträsk 2 809 -- -- 
Skolornas utlån (ej 
inräknat i totalen) 

8 682  

 
På många folkbibliotek i Sverige minskar utlåningen Ju mer man begränsar personalstyrkan på 
biblioteken desto mindre utåtriktade aktiviteter och uppsökande verksamhet kan man göra. I det 
mediabrus människor lever i behöver biblioteken synas och höras. Sammanslagningen till Ett 
bibliotek i Norrbotten kommer att medföra synligare bibliotek med ett bredare utbud. 
 
Biografverksamhet 2012

vår     höst
2011 2010

Antal filmer 39 52 112 114
Antal besökare 1371 3048 5583 4463
Snitt per film 35 59 50 39
 49
 
Biografverksamheten har under två-tre år försämrats pga att filmutbudet av analog film varit 
ytterst begränsat men i och med den nya digitaliseringen ser vi att både utbudet av film och 
besökandet ökat. Under hösten september-december ökade snittet med 24 besökare. 
Besöksantalet är helt och hållet kopplat till utbudet av film. 
 
Kulturskolan 2012 2011 2010 
 Höst 

avgift 
400:-/300:- 
grupp 

Vår 
avgift 
400:-
/300:- 
grupp 

Höst 
avgift 
400:-
/300:- 
grupp 

Vår 
avgift 
400:- 

Vår  
avgift 
600:- 

Höst  
avgift 
400:- 

Instrumentalelever 
(i ensemble) 

124
(62)

126
(64)

137
(64)

91 86 113

Blockflöjt (ej avgift)fr 
hösten 2011 sång och 
instrumentintroduktion 

56 67 67 46 48 46

Dans 65 63 69 36 + 17 32 + 10 36 + 8
Körer 50 50 55 -- -- --
Totalt 295 306 328 190 177 203
%  av alla 5-16 år 33% 42% 29% 29 %
 
Höstens elevantal blir klart under september månad.  Från läsåret 10/11 sänktes terminsavgiften. 
Fritidsutbudet för barn och ungdomar är fortsatt bra, och kulturskolan är ett populärt alternativ,  
33 % av kommunens 5-16 åringar deltar, 19% är betalande elever. 2012 är målet är minst 15% . 
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Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2012 2011 2010

Antal förest, skol 28 25 26
Antal besök, skol 4166 2580 2605
Snitt per förest  148 103 100
Antal förest, off 17 12 32
Antal besök, off 1426 1019 1143
Snitt per förest  83 85 35
 
Både det offentliga utbudet och skolans utbud är varierat och samarbetet med professionella 
producenter är en garanti för hög kvalitet.  
 
Kultur i vården 
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 28 14-20 pers/gång
Öppen verkstad 31 6-9 pers/gång
Målarstund 42 4-6 pers/gång
Taltidning 2ggr/vecka = 99 ggr Mäts ej
Kultur för äldre, berättande med stöd av bilder, 
smaker från den samiska kulturen på olika boenden 
samt kåtan vid Ringelsta 

47 ggr 4-20 pers/gång

Teater och musikarrangemang 3 förest 120 pers
Julmässa på Ringelsta 1 60 pers
 
Föreningsbidrag, verksamhetsstöd 0-20 år 

 2012 2011 2010*
Idrott 221 000 253 497 253 500
Övriga 38 500 49 000 34 200
Skolavslutning 15 000 -- --
AFS 60 000 -- --
Totalt 334 500 302 497 287 700

 

 *nya regler började gälla, stöd endast till barn- och ungdomar 0-20 år 
Fria lokaler ej beräknat. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för upprustning och förbättringar av anläggningar i kommunen, under sommaren 
har åtgärder gjorts på Ringelvallen. 
En grupp med representanter från kommunen, föreningslivet och näringslivet har på uppdrag av 
kommunstyrelsen arbetat med frågan om rivning eller upprustning av Centrumbadet och 
sporthallen. Rapporten lämnades i juni och pengar behövs för att anlita en konsult som skall gå 
igenom och beräkna tre alternativ;  
- Renovering bad + renovering och kravanpassad sporthall (långsiktig lösning) I denna skall 
skolans verksamhet, arbetsmiljö (bland annat möjligheter till rening utan klor) samt 
handikappanpassning beaktas 
- Renovering bad (inklusive rening utan klor) + nybyggnation sporthall (modern)  
- Allaktivitetshus där sport, kultur och fritid kan inrymmas där ledorden är mötesplats och 
samverkan med näringslivet. Även i detta förslag skall man behålla och renovera baddelen (inkl 
rening utan klor) 

Utbudet och storlek på 
föreställningen styrs av 
producenterna och kan 
variera från år till år. 
Detta påverkar snittet för 
besök per föreställning. 
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Vid årsskiftet  
Handlingsprogram för ungdomspolitiken är antaget och barn- och ungdomskulturchefen är 
utsedd som rapportör för det övergripande målet om barn och ungas medverkan. Alla nämnder 
och styrelser skall medverka i detta arbete. Kultur-fritid skickade intresseanmälan till Sveriges 
ungdomsråd om deltagande i projekt för att utveckla ungdomsinflytande och vi blev en av 12 
pilotkommuner i landet. Vi skall tillsammans prova olika metoder för inflytande som sedan 
utvärderas och samlas i en metodhandbok som alla får tillgång till. Arvidsjaur skall tillsammans 
med två andra kommuner jobba med rum för demokrati. Detta arbete kommer att förstärka det vi 
tagit beslut om tidigare. Det som måste betonas är att detta inte är en fråga enbart för kultur-fritid 
utan för alla kommunens verksamheter. Ungdomsfrågorna har haft en benägenhet att hamna hos 
barn- och ungdomskulturchefen som ju inte har något större ansvar för inflytandefrågor än någon 
annan. 
 
En förändring av fritidsgårdsverksamheten med inriktning på att få in mer kreativa aktiviteter 
och i anslutning till en utökad kulturskola diskuteras. Tanken är att få med fler aktörer inom och 
utom de kommunala verksamheterna för att kunna utöka och bredda personalgruppen och på så 
sätt få en naturlig mötesplats där vuxna och unga kan samverka på olika sätt. Samtidigt skulle det 
kunna bli en stödjande verksamhet som kan förbättra integrationen, utöka utbudet för eget 
skapande för ungdomar och ett ställa att ”hänga” på för den som vill det. Det blir en utökning av 
det allmänkulturella utbudet samtidigt som kulturskolans och fritidsgårdens verksamheter 
breddas. Inget kan göras förrän lokalfrågan är löst och i första hand handlar det om vilket beslut 
som kommer att tas om kv Skogen. 
 
Den ansträngda kommunala ekonomin är ett ständigt återkommande ”hot” för den verksamhet 
som fritids- och kulturutskottet ansvarar för. Om kommunens mål att bli Lapplands mest 
attraktiva kommun att bo i skall kunna förverkligas måste nedskärningarna begränsas. De 
kontaktytor och mötesplatser som skapas genom kultur- och fritidsverksamhet har stor betydelse 
för integration, folkhälsa och trygghet. 
 
 
Johan Lundgren 
Vice ordförande fritids- och kulturutskottet 
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13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr   2012   2011 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat Förändr i % 

Personal  0 0 0 0 0

Verksamhet 490 476 97 544 -13

Internhyror, kap kostn           

            

Summa kostnader 490 476 15 544 -13

            

Intäkter 0 0   0   

            

Netto 490 476 15 544 -13
 
Verksamhet 
Utskottet har haft fyra sammanträden och en av utskottets politiker är med i det kommunala 
hälso- och säkerhetsrådet. 
I slutet av januari delades utskottets stipendier och priser ut vid Kultur- och näringslivsgalan på 
Laponia. Kulturpriset mottogs av Göte Vesterberg för sitt musicerande. Ungdomsidrottspriset 
tilldelades Sten Lindmark och Anna Nilsson, ledare och tränare inom alpina blev mottagare av 
ungdomsledarstipendiet. Tyvärr delades inget ungdomskulturpris ut eftersom ingen lämplig 
kandidat nominerats.  
 
Verksamhetsstöden är fördelade och utbetalning skedde i början av maj. Enligt reglerna går 65% 
av budgetsumman till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Idrottsföreningarna delade på 221.0  tkr, 14 ansökningar men en av dessa 
hade inget redovisat LOK-stöd och kunde inte beviljas stöd. Övriga föreningar fick dela på 38.5 
tkr och det var nio som sökt; åtta beviljades och den nionde hänvisades att söka UPP. 
Tre skoterföreningar har beviljats 32.0 tkr enligt reglerna. 
 
Kommunen hyr även detta år tid i sporthallen AJB för föreningarnas räkning och avtal har 
skrivits. Kostnaden blir något högre för hösten än under våren eftersom behovet av tid är 
utsträckt över längre tid. 
 
Händelser av betydelse 
Två ledamöter deltog i arbetsgruppen för utredning om Centrumbadets sporthall skall renoveras 
eller rivas. Gruppen har slutfört sitt uppdrag och rapport lämnats till kommunstyrelsen som tagit 
beslut om pengar till en konsult som kan titta närmare på de alternativ som skissats på och 
kostnadsberäkna dessa. 
 
Ekonomi 
I budgetsumman på 490.0 tkr ingår 150.0 tkr från kommunstyrelsen bl a för stöd till utebaden i 
Abborrträsk och Glommersträsk samt till skötsel av skoterleder. Utbetalningen av 
verksamhetsstödet blev försenat pga sjukdom och gjordes först i maj. 
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Personal 
Fritids- och kulturutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare ur 
kommunstyrelsen. Kostnaderna redovisas under kommunstyrelsen. 
 
Framtiden 
Den ansträngda kommunala ekonomin är ett ständigt återkommande ”hot” för den verksamhet 
som fritids- och kulturutskottet ansvarar för. Om kommunens mål att bli Lapplands mest 
attraktiva kommun att bo i skall kunna förverkligas måste nedskärningarna begränsas och om det 
fortsätter kommer verksamheter att läggas ner. De kontaktytor och mötesplatser som skapas 
genom kultur- och fritidsverksamhet har dessutom stor betydelse för integration, folkhälsa och 
trygghet. 
 
 
Johan Lundgren 
Vice ordförande fritids- och kulturutskottet 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
      

Tkr   2012   2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  1 525 1 454 71 1 229 18

Verksamhet 384 567 -183 476 19

Internhyror 4 319 4 319 0 4 589 -6

            

Summa kostnader 6 228 6 340 -112 6 294 1

            

Intäkter -312 -374 62 -309 21

            

Netto 5 916 5 966 -50 5 985 0
 
Verksamheten 
Den allmänkulturella verksamheten riktar sig till barn och unga under 20 år enligt prioritering i 
fritidspolitiska programmet. Öppen scen, All In, UPP-arrangemang är exempel på lokala 
arrangemang för barn- och unga som erbjudits utöver den professionella scenkonst som köpts in. 
Det allmänkulturella utbudet för vuxna tillhandahålls av föreningar och organisationer med fria 
lokaler som enda stöd från kommunen. Nytt för i år var att göra februari månad till en samisk 
månad med olika aktiviteter och detta kommer att utvecklas vidare i samarbete med samisk 
koordinator, skola och förskola, turistbyrån och företagare. 
 
Aktiviteter inom Kultur i vården erbjuds, i samverkan med Socialnämnden, med både aktiviteter 
för hemtjänstens målgrupp och för boende på äldreboenden. Genom ansökan till Kulturrådet 
erhölls 500.0 tkr för ett projekt som skall inspirera och lära personalen att locka fram samtal och 
berättelser med stöd av foton, bildkonst och drama. En projektledare på halvtid samt 
samordnaren för kultur i vården arbetar med det ettåriga projektet som startade i mars. Vid årets 
slut kunde vi konstatera att alla pengar inte förbrukats och Kulturrådet har beviljat att projektet 
får förlängas tom 2013. 
 
Folkhälsoarbetet fortgår och en översyn av organisationen har gjorts. Kommunstyrelsen har tagit 
beslut om den nya organisationen med en styrgrupp och ett antal operativa grupper. Man har 
även beslutat om en namnändring till Hälso- och trygghetsrådet; kultur- och fritidschefen är 
sammankallande/ordförande. Arbetet i de operativa grupperna har fortgått under året med olika 
utåtriktade aktiviteter. 
 
Den internationella grupp som bildats har planerat och genomfört en internationell vecka under 
hösten. Även årets ”Skapande skola”- projekt med stöd från Kulturrådet var inriktat på 
integration och berättande. En föreläsning av Expo om integration och främlingsfientlighet 
erbjöds kommunanställda i anslutning till skolföreställningen Katizi, Riksteatern stod för 
kostnaden. Tyvärr upplever vi ett minimalt intresse för dessa arrangemang både från politiskt 
håll, från tjänstemän och medborgare. Det är mycket oroande och det finns farhågor för hur 
utvecklingen blir. 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 73 (86) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
AFS, Arvidsjaurs föreningssamverkan, arbetar vidare och har i dagsläget åtta medlemmar. Man 
har bl a samordnat aktiviteter i samband med skolavslutningen där LIONS, Kultur- och 
fritidsutskottet och barn- och ungdom gått in med pengar. 
 
Kulturstipendiaten Sofia Breimo, performanceartist, bodde och arbetade i kommunen i mars 
månad. Hon besökte skolgrupper, dansgrupper samt mötte och samtalade med många 
Arvidsjaurbor om vad man helst skulle vilja uppleva inom kulturområdet. Detta resulterade i en 
performance som framfördes offentligt i Medborgarhuset. 
 
2012 års kulturstipendiat Ida Gudmundsson valde att besöka Arvidsjaur under augusti/september 
och vistades i kommunen under fyra veckor. Hon upplevde naturen, besökte målargrupper och 
äldre i olika samvarogrupper men framför allt så målade hon med inspiration från kommunen. 
Resultatet visades i en mycket välbesökt utställning i Medborgarhusets foajé då även stipendiet 
delades ut. 
 
UPP-projekt, av ungdomar för ungdomar. Elva sökta och tio genomförda: konsert samisk 
rockgrupp, rapworkshop, välgörenhetskonsert för barn i Tanzania, redigera musik i Mac, 
Afghanskt nyårsfirande, DJ-kurs, konsert med Dogge Doggelito och lokala ungdomsband, disco, 
filmmaraton. I anslutning till dessa ansökningar har reklam gjorts om Landstingets Snabba ryck-
pengar och Leader Lapplands HJÖRDIS-pengar som skall gå till samma målgrupp. Reklam görs 
även på skolor, på hemsida, på mail och i olika utskick. Flera projekt har fått pengar från alla tre 
instanser. 
 
Ungdomsenkäten LUPP genomfördes under hösten och resultatet kommer att vara klart och 
samamnställt under första kvartalet 2013.. 
 
Händelser av betydelse 
Arbetsgruppen för utredning om Centrumbadets sporthall skall renoveras eller rivas har slutfört 
sitt uppdrag och rapport har lämnats till kommunstyrelsen som tog beslut om att avsätta pengar 
för attt kunna anlita en konsult som tittar på flera alternativ och kostnadsberäknar dessa. 
Kultur och Fritid har tillsammans med Barn och ungdom, sökt pengar till Skapande skola- 
verksamhet för alla elever i åk 1 till åk 9 och erhållit 155.0 tkr för arbete med integration med 
hjälp av berättande. Detta arbete har genomförts med Robert Markström från Teater Mila. 
Dessutom har all personal från grundskolan, gymnasiet, Kulturskolan, ungdomsgården Galaxen 
samt personal från boendeenheterna för ensamkommande fått ta del av fortbildning den 13/8 
med Robert Markström samt Niclas Nilsson från Expo Skola. Fortbildningsdagen bekostades av 
KIN och arrangerades av barn- och ungdomskulturchefen och skolans samordnare. 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader på personal beroende på  
 
Personal 
Kultur- och fritidschef som även är bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef med ansvar för 
det offentliga utbudet, skolans utbud med pengar från Barn- och ungdom samt för Galaxen och 
Kulturskolan samt samordnare för kultur i vården och en assistent på halvtid med placering på 
biblioteket. 
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Måluppfyllelse 
Attraktion: 
Erbjuda ett brett och varierat utbud för olika åldersgrupper. Stödja föreningar med 
lokaler/anläggningar, ekonomiskt stöd och viss marknadsföring. 
Utbudet riktar sig till barn- och ungdomar i huvudsak, samt till medelålders och äldre. Fria 
lokaler tillhandahålls för alla åldersgrupper. Ekonomiskt stöd ges till föreningar med 
verksamhet riktad mot barn och ungdomar 0-20 år. En kulturkalender produceras varje termin 
där alla arrangemang tas med. 
 
Integration: 
Delta i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida, välkomstfest) Särskilt välkomna 
de nyinflyttade när de kommer med sina "talonger".  
Inga aktiviteter som vi kunnat delta i har förekommit. 
Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
Ingen förfrågan. 
 
Barn och ungas medverkan: 
I alla beslut som rör barn och ungdomars kultur- eller fritidsutbud tillfrågas kulturgrupperna på 
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Elever från dessa grupper deltar också i utbudsdagar och 
röstar fram det kulturutbud som Arvidsjaurs kommun ger till målgruppen. 
Fyra möten genomförda med kulturgrupperna på vardera Fridhemsskolan och 
Sandbackaskolan. 
Kultur- och fritid ger ungdomar ekonomiska resurser för att arrangera kultur för andra ungdomar 
– UPP (Ungdomsprojektpengar). 
Elva sökta och tio genomförda. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för upprustning och förbättringar av anläggningar i kommunen. 
Handlingsprogram för ungdomspolitiken är antaget och barn- och ungdomskulturchefen är 
utsedd som rapportör för det övergripande målet om barn och ungas medverkan. Alla nämnder 
och styrelser skall medverka i detta arbete. 
En förändring av fritidsgårdsverksamheten med inriktning på att få in mer kreativa aktiviteter 
och i anslutning till en utökad kulturskola diskuteras. Tanken är att få med fler aktörer inom och 
utom de kommunala verksamheterna för att kunna utöka och bredda personalgruppen och på så 
sätt få en naturlig mötesplats där vuxna och unga kan samverka på olika sätt. Samtidigt skulle det 
kunna bli en stödjande verksamhet som kan förbättra integrationen, utöka utbudet för eget 
skapande för ungdomar och ett ställa att ”hänga” på för den som vill det. Det blir en utökning av 
det allmänkulturella utbudet samtidigt som kulturskolans och fritidsgårdens verksamheter 
breddas. 
 
Kristina Grubbström 
Fritids- och kulturchef 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 75 (86) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 

32 Bibliotek 
 

Tkr   2012 2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  2 265 1 950 315 1 873 4

Verksamhet 583 783 -200 708 11

Internhyror 1 090 1 090 0 1 085 0

            

Summa kostnader 3 938 3 822 115 3 666 4

            

Intäkter -60 -90 30 -88 3

            

Netto 3 878 3 732 146 3 578 4
 
Verksamheten 
Huvudbiblioteket och två filialer i byarna, som är integrerade folk- och skolbibliotek, håller 
öppet 13 respektive 6 tim per vecka. Under sommaren begränsas öppethållandet för att klara 
semesterperioden utan vikarier. Postbok erbjuds till de som bor utanför biblioteksorterna. 
Utlåningen på alla bibliotek uppgår till 46 907 och antalet besök har varit 36 809 ( HB 33 301, 
Glo 2 809 , Mo 699) på de tre folkbiblioteken. Mer statistik i bilaga 1. 
 
Biblioteksverksamheten bedrivs utifrån bibliotekslagen och den biblioteksplan som är antagen. 
Även i Kultur(läro)planen finns ett avsnitt om hur biblioteksverksamheten riktad mot barn och 
ungdomar skall bedrivas och det finns en ”röd tråd” som gör att man börjar med de minsta 
barnen och deras föräldrar och bygger på med lämpliga aktiviteter fram tom gymnasiet. Den 
integrering av skolbiblioteksverksamheten som är gjord innebär att det finns en god överblick av 
både folk- och skolbiblioteksverksamheten i kommunen. 
 
För barn- och ungdomar görs särskilda insatser för att stimulera till läsning och öka intresset för 
litteratur; ”Knattebio med knorr” med sagostund och film för barn i förskoleåldern, 
”Bokslukarna” för barn i 10-12 årsåldern efter skoltid varannan måndag med bokprat, tävlingar 
och pyssel och i samband med lågstadiets läsprojekt under tre vårveckor fick föräldrarna en 
särskild inbjudan att komma till biblioteket och låna böcker med sitt barn.  
 
För att stimulera till läsning under sommarlovet har barnen erbjudits att var med i 
”Sommarboken” där man läser eller lyssnar på böcker under sommaren och är med i 
bokutlottning till hösten. I år samarbetade man även med webbsidan ”Barnens Polarbibliotek”. 
Knattebio och Bokslukarna har fortsatt under hösten. De årliga barnboksveckorna i Norrbotten 
flyttades till januari 2013 i samband med invigningen av ”Ett bibliotek 2013”. De 
kulturrådspengar som beviljats har detta år använts till inköp för förskole- och lågstadiebarn och 
har gjorts i samråd med personalen inom dessa verksamheter. Dessa aktiviteter har varit 
uppskattade och populära och har bidragit till en fortsatt ökning av lån av barnböcker samt 
fortsatt ökning av lån från skola och barnomsorg, +34 %.  
 
Man har fortsatt med bokcaféer för vuxna där deltagarna tipsar varandra om lästa böcker, fikar, 
umgås och samtalar. Antalet deltagare har varit ganska konstant mellan 7-12 personer varje gång 
och är en uppskattad aktivitet. 
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Händelser av betydelse  
Den nya skollagen ställs större krav på tillgängliga skolbibliotek och ansvaret läggs på rektor. 
Detta gör att våra samtal med skolledningen måste föras mer kontinuerligt och vi hoppas på 
tydligare krav och önskemål från skolorna. Vi har haft en första träff med skolans ledningsgrupp 
men just nu har man andra frågor som gått före. För att få räknas som ett skolbibliotek måste det 
vara bemannat en stor del av skoldagen. Vissa förändringar kommer att göras inför 2013 så att 
bibliotekspersonalen kan lägga mer tid på dessa bibliotek men det är långt ifrån tillräckligt. 
I december övergick biblioteken i Arvidsjaur till det länsgemensamma biblioteksdatasystemet 
Micromarc och all personal utbildades under en vecka. Systemet har haft en del 
inkörningsproblem men leverantören och arbetsgruppen gör allt för att lösa dessa. 
  
Ekonomi 
Lägre kostnader på personal pga vakans som ej kunnat fyllas fullt ut samt något lägre kostnader 
för en av vikarierna. Höga kostnader på personal pga samgåendet till ett bibliotek i Norrbotten 
och byte av biblioteksdatasystem samt nya avtal om tjänster som ej tillhandahållits tidigare. 
Detta var ej budgeterat eftersom det var en engångskostnad.  
 
Personal 
Två bibliotekarier, en på 75 %, en på 50 % (den andra halvan betalas av skolan) och en på 85% 
(vakant och tiden utlagd på övrig personal) samt fem assistenter med total tjänstgöringsgrad på 
3,90 tjänst finns för all biblioteksverksamhet i kommunen, även skolbibliotek och filialer.  
 
Måluppfyllelse 
Folkbiblioteken 2012-12 2011-12 2010-12
Utlån totalt 46 907 47 688 51 665
Besök HB 36 809 33 805 42 682
Utlån/inv 7,2 7,4 7,8
Besök/inv 5,1 5,2 6,5

 
Måluppfyllelse: 
 
Attraktion: 
Behålla utbudet och vidareutveckla de områden som är unika i Arvidsjaur: gratis AV-media och  
TV-spel, frikostig policy att köpa in på inköpsförslag från låntagare, ha ett aktuellt och 
attraktivt/efterfrågat bestånd. Minst 60% av inköpsförslagen från låntagarna skall beviljas. 
Av 167 inlämnade inköpsförslag har 55 % beviljats, 25 % avslagits, 8% fjärrlånats och 11% 
övrigt (går ej få tag på, redan beställd, fel titel – går ej att hitta). 
Redovisa antal nyförvärv-gallring?  I det gamla biblioteksdatasystemet har det inte gått att få 
fram denna siffra. Försök skall göras i det nya systemet. 
 
Integration: 
Fungera som informationscentrum, tillhandahålla information som är till nytta för nyinflyttade. 
Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
Biblioteket kommer att bli ett av de två ställen där nyinflyttade lämnar in sin enkät och hämtar 
sin ”Arvidsjaurkasse” med information. Pga att ny inflyttningssamordnare inte är rekryterad 
ännu har inget hänt. 
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Barn och ungas medverkan: 
Delta i kulturgruppsmöten på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Starta bokklubb för 
"bokslukarna" i år 5-6. 
Barn- och skolbibliotekarien har deltagit i kulturgruppsmöte på Fridhemsskolan och 
Sandbackaskolan. En biblioteksgrupp med elever är bildad på Fridhemsskolan. 
Bokslukarklubben har fortgått hela året. Tyvärr med något sämre deltagande under hösten än 
under våren. 
 
Samverkan/samsyn: 
Ha påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012. 
Ett bibliotek 2013 I samarbete med alla Norrbottenskommuner samt samverkan med skolan och 
barn- och ungdomskulturen. 
Biblioteket deltar ofta med skyltning eller aktiviteter under temaveckor som anordnas, te x Ett 
friskare Sverige, Internationella veckan, Medborgarhuset 40 år eller skolans olika projekt. 
 
Framtiden 
”Ett bibliotek” 2013 med ett helt nytt länsgemensamt biblioteksdatasystem, Micromarc, 
installerades i december och kostnaderna blir lägre än med befintligt system. Tillkommer en del 
nya kostnader, bl a för transporter och SMS-avisering samt automatisk uppdatering av 
adressregister på låntagarna, som är svåra att beräkna men totalt kommer det inte att bli dyrare. 
Medborgarna kommer att erbjudas en utökad service och ett bredare utbud men många praktiska 
små detaljer skall lösas och de sista månaderna var intensiva. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2012   2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  1 641 1 565 76 1 467 7

Verksamhet 112 180 -68 163 11

Internhyror, kap kostn 201 201 0 195 3

            

Summa kostnader 1 954 1 946 8 1 824 7

            

Intäkter -159 -111 -48 -100 12

            

Netto 1 795 1 835 -40 1 724 6
 
Verksamhet 
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder både dans- och musikundervisning, generellt från åk 3 till och 
med gymnasiet, men från fem år för dem som spelar enligt Suzukimodellen på fiol. 
Det kostar 400 kr per termin att få enskild undervisning och dans samt 300 kr att få 
gruppundervisning i musik. Kurser utöver detta kostar 100 kr. Syskon två betalar halva priset 
och för resterande syskon är det gratis. Att låna sitt instrument är kostnadsfritt. 
 
Danspedagogens tjänst erhålls via Dans i Nord, Piteå och undervisningen sker på måndagar i 
Galaxens lokaler med en fritidsgrupp samt två betalande grupper, åk 1-4 respektive åk 5-7. 
 
På Malmesgården har Kulturskolan sin musikundervisning dag- och kvällstid. Fyra 
tillsvidareanställda musiklärare erbjuder både sång, många olika instrument samt ensemble och 
kör. Eftersom två av lärarna var tjänstlediga och en var föräldraledig, har vikarier tillsatts. De två 
tjänstlediga lärarna har slutat sin tjänstgöring och utbildade musiklärare har anställts för dessa.  
På torsdagar undervisar kulturskolans lärare i Glommersträsk. 
 
Kulturskolan samverkar detta läsår med förskolan, grundskolan och gymnasiet. Förutom dans för 
fritidselever, erbjuds sångstund på förskolan, körverksamhet på låg- och mellanstadiet samt 
instrument- och sångundervisning för alla elever i åk 2. Detta gäller på huvudorten och är 
kostnadsfritt. Undervisningen sker på skolan och under skoltid. Nytt från våren är att 
kulturskolan erbjuder replokal till pop/rockgrupper med eller utan coachning och möjlighet att 
komponera med Mac. 
 
Som enda kommunen i Norrbotten, erbjuder Arvidsjaurs kulturskola fiolundervisning enligt 
Suzukimetoden som vi erbjuder från fem år och uppåt. Den innebär att man lär sig genom att 
lyssna och härma. Inga förkunskaper krävs, men föräldrarna deltar aktivt i undervisningen. 
Kulturskolans elever genomför ca 30 konserter per år tillsammans med sina lärare, både i mindre 
sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, Arvidsjaurs 
kyrka och utanför kommunen.  
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Minst en gång per år genomförs ett musikläger (MUST) där eleverna får träffa elever från andra 
kulturskolor i Norrbotten. I länet finns också möjlighet för kulturskolans ungdomar att söka till 
kören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra) 
samt delta vid Blue birds musikläger.  
 
Alla kulturskolor i Norrbotten samverkar genom ett nätverk. Kulturskolecheferna har 
regelbundna träffar minst två gånger per år och lärarna ingår i olika grupper inom nätverket där 
de utbyter erfarenheter och genomför gemensamma utbildningar. Nätverket har en hemsida 
www.smok.se för att underlätta kommunikationen. Vartannat år har nätverket en sammankomst 
där samtliga medlemmar i nätverket träffas under två dagar och där kommunerna delar på 
kostnaden för föreläsningar och workshops. Den 17 augusti hade man med över 150 personer en 
gemensam fortbildningsdag i Överkalix. 
 
Kulturskolan i Arvidsjaur har också tagit initiativ till ett nätverk för yrkesverksamma musiker 
inom kommunen. Detta för att främja kunskapsutbyte och samverkan i olika former. Norrbottens 
Kulturplan 2011-2013 har de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt och har tagits 
fram i samverkan mellan staten, regionerna/landstingen och kommunerna. Ett 
av utvecklingsmålen är att säkerställa att musik- och kulturskolor finns i alla kommuner. Det 
betonas att skolorna är en viktig plattform för unga som vill lära sig de estetiska 
uttrycksformerna och upptäcka de traditionella musikinstrumenten. 
 
Vårterminen 2012 
Under vårterminen deltog 126 individuella instrument-/sångelever, 63 dansare, 67 elever åk2 
förberedande instrument och sång, ca 50 körelever på låg-, mellan- och högstadiet samt 
ca 64 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med skolan, tränade åtta 
fasta ensembler och några tillfälliga grupper.  
Söndagen den 13 maj hade Kulturskolan öppet hus för allmänheten med lektioner, tipspromenad, 
godisregn, korvgillning och möjlighet att prata med personalen. 
Den 10 till 14 juni genomfördes dansskola för låg- och mellanstadiebarn för 32 barn till en 
kostnad av 220 kr per barn. 
 
Höstterminen 2012 
Under höstterminen deltog 124 individuella instrument-/sångelever, 65 dansare, 56 elever åk2 
förberedande instrument och sång, ca 50 körelever på låg- och mellanstadiet samt 
ca 62 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med skolan, tränade åtta 
fasta ensembler och några tillfälliga grupper. Till höstens MUST-läger i Piteå for 14 elever, två 
lärare och tre föräldrar. 
 
Händelser av betydelse 
Kulturskolan i Arvidsjaur har antagits till det 3-åriga projektet ”Om vi fick bestämma” 
tillsammans med 19 musik- och kulturskolor runt om i Sverige. Projektet leds av SKL och 
SMoK med medel från Allmänna Arvsfonden.  
Målet är att: 

- öka kunskapen om FN:s barnkonvention inom musik- och kulturskolorna 
- ta fram och pröva metoder för ökad delaktighet inom musik- och kulturskolan och andra 

organisationer och föreningar. 
- förnya verksamhetsformerna inom kulturskolan så att de bättre svarar mot barns och 

ungdomars behov och önskemål. 
- sammanställa och sprida metoder för arbete för ökad delaktighet bland alla musik- och 

kulturskolor i landet. 
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Den 27-28/10 var det kick-off i Kulturskolan Stockholms lokaler. Projektet finansierar alla 
kostnader i samband med resor och konferenser. 
Kommunen har tagit beslut att sälja de lokaler som kulturskolan hyr idag. Arbete pågår för att 
hitta nya lokaler i nära anslutning till Ringelskolan där den största andelen elever går. Ännu finns 
ingen lösning på lokalfrågan. 
 
Ekonomi 
Vikarier under föräldraledighet samt annan tjänstledighet har gjort att personalkostnaderna ligger 
något lägre. Kostnaden för danspedagog belastar verksamheten eftersom tjänsten köps av Dans i 
Nord. Lägre intäkter än budgeterat. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
en sångpedagog 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 253%  samt, under hösttermin, en 
danspedagog som har 3 grupper under 15 veckor. Under hösten arbetar fyra instrumentlärare 
sammanlagt 233%. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall: 
- minst 15 % av barn och ungdomarna i åldern 5-16 år vara inskrivna i kulturskolan. Vid senaste 
avstämningen Kulturskolan fanns 142 betalande elever vilket är 19% .  
 

- Kulturskolan erbjuda minst 15 konserter/uppvisningar per år.  
2012 genomfördes 29 konserter och uppvisningar. 
 

- verksamheten utvärderas via enkät där 60% ska vara nöjda eller mycket nöjda med 
Kulturskolans verksamhet.  
Detta är ej genomfört utan kommer genomföras vid läsårets slut. 
 

-  Kulturskolan vid läsårets början besöka alla klasser på högstadiet och gymnasiet för att 
informera om Kulturskolans verksamhet samt maila eleverna via groupwise.  
Detta gjordes 20 och 21 augusti. 
 

- Kulturskolan skicka hem information om verksamhet till alla elever på låg- och mellanstadiet 
via mentorer på skolorna. 
Detta gjordes vecka 34 och 35 via mentorernas ”brevet hem”. Vi har genomfört 
instrumentprovning i Glommersträsk, Moskosel och Arvidsjaur. Folder har delats ut vid 
informationsträffar på skolorna. 
 

- Kulturskolan anordna Öppet hus en gång per år.  
Detta gjordes 13/5.  
 

- Annonsera i annonsX:et samt kontinuerligt uppdatera hemsidan.  
Detta gör regelbundet.  
-minst 60% ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin möjlighet att påverka val av musik samt 
medverkan vid uppträdande. Detta är ej genomfört utan kommer genomföras vid läsårets slut. 
- minst 75% av Kulturskolans elever vara anslutna till Arvidsjaurs lokalförening RUM.  
Detta är inte gjorts då eleverna måste skriva under sitt godkännande. I början av året 2013 
kommer detta vara klart. 
 

- Kulturskolan ha påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012.  
Vi har tre större samverkansprojekt igång; nätverket för Kulturskolor i Norrbotten, det lokala 
nätverket för musiker i Arvidsjaur samt projektet ”Om vi fick bestämma” med 19 musik- och 
kulturskolor runt om i Sverige. Dessutom samverkar vi kontinuerligt med andra förvaltningar 
och civila samhället.  
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Framtiden 
Kulturskolan vill fortsätta att bredda utbudet mot både förskolan och fritidsverksamheten samt 
främja samverkan skola/kulturskola generellt. Vi skulle gärna inleda samverkan med skolan 
kring kulturfritids för mellanstadieelever. 
Vi vill se över nya undervisningsformer och t.ex. ge kortkurser inom ljudteknik, komposition 
och musikteori samt ge fortbildning till personal inom t.ex. förskola. 
Vår långsiktiga vision är att fler kulturyttringar ska rymmas inom kulturskolan i Arvidsjaur i ett 
sk. ungdomskulturhus; där barn kan ha verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. Detta 
bör ske i samverkan med Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla t.ex. 
kurator och socialsekreterare till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet för dem som vill 
”hänga”. Arvidsjaurs Församling är intresserad av att delta i en sådan verksamhet. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Medborgarhuset  
 

Tkr   2012 2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  861 630 231 905 -30

Verksamhet 518 503 15 564 0

Internhyror, kap kostn 1 242 1 242 0 1 222 2

            

Summa kostnader 2 620 2 375 245 2 691 -12

            

Intäkter -965 -666 -299 -994 -33

            

Netto 1 655 1 709 -54 1 697 1
 
Verksamhet 
Medborgarhuset invigdes 1972 och med anledning av detta har 40-årsjubileum firats under v 40, 
från lördag - lördag. Programmet anpassades så att det skulle finnas något för alla åldrar och 
föreningar inbjöds att delta. Veckan inleddes med barnens dag då hela huset sjöd av liv och 
många besökare. Utställningar, guidade visningar, tipstävlingar, konserter, debatt och samtal, 
kanelbullens dag, dans, bingo och mycket mer gjorde veckan till en härlig folkfest. 
 
Biografen: 
Bio har erbjudits två kvällar per vecka samt dagbio varannan vecka under januari-maj och 
september - december. Matiné ges ungefär en gång per månad. Ingen sommarbio då ingen 
personal fanns tillgänglig Besökandet har minskat med 3 personer i snitt per visning jämfört med 
föregående år. Försämringen kan till stor del bero på ett väldigt tunt filmutbud då tillgången på 
analog film minskat med hälften. 
Ny digital utrustning installerades under sommaren och kom i drift i slutet på september. Snittet 
innan uppgraderingen var på 38 besökare och snittet efter installation gick det upp till 59 
besökare, alltså en uppgång på 21 besökare per föreställning vilket är över förväntan!  
 

 
Cafeterian: 
Ungefär lika mycket verksamhet som förra året men betydligt mindre vinstgivande beställningar. 
Sju egna matserveringar mot fyra förra året, i övrigt fikaförsäljning. 

BESÖK biograf         
   2012   2011      
  Antal förest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 61 2891 47 71 3469 49   
Matiné  19 1175 62 21 1365 65   
Dagbio  11 353 32 12 553 46   
         
TOTALT  91 4419 49 104 5387 52   
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Dansen: 
Ungdomsdiscon tillsammans med Galaxen, något färre besökare än tidigare. 
All in helger med discon och uppträdanden för ungdomar tillsammans med ungdomskulturen. 
Hemvändarfesten tillsammans med Siv Thuresdotter och Capsicum som stod för maten eftersom 
det ej fanns personal från Medborgarhuset som tidigare lovats. 
 
 

 
 
Nyttjande: 
Nyttjandet har minskat med 12% till 338 tillfällen. De mest frekventa nyttjarna är Korpens 
motionsdanser, Pro:s bingo, FUB:s teatergrupp samt barn- och ungdomskulturarrangemang. 
Under maj – augusti har verksamheten legat mycket lågt pga semestrar och personalbris.  
Föreningsservice: 
Föreningarna är nöjda med lokalerna som har nyttjats 386 gånger. En minskning med 84 
nyttjanden. Mest använda lokaler är Vernerrummet samt Glommé som är dom två största. 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader på personal pga svårighet att rekrytera vikarie under sommaren samt 
föräldraledigheter som ej ersatts fullt ut. Ingen sommarbio har också minskat på 
personalkostnaderna, sämre utbud och lägre besökande på biografen under våren har betytt lägre 
intäkter. 
 
Personal 
En föreståndare på halvtid (föräldraledig) , en assistent som fått gå upp på heltid som slutade i 
maj månad och började om i slutet av september. Timanställd personal vid olika arrangemang 
samt för biografverksamheten. Ordinarie bemanning exkl. timanställda 145% 
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Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet att ha i snitt 50 på bion nåddes nästan, besökandet ligger på, största anledning är att ingen 
sommarbio kunde köras plus nedgången av besök under våren när filmutbudet var dåligt. 
 
Enkätundersökning har gjorts på dagbio.  
Frågan ”Vad tycker du generellt om upplevelsen?” graderad 1-10. 42 svarade och 60 % gav 
högsta poäng. 100 % gav 5 poäng eller bättre.  Målet var att få 60 % som gav 5 poäng eller 
bättre. 
Den enda negativa synpunkt som kunde urskiljas var ljudet, en del vill ha högre de flesta som 
anmärkte vill ha lägre ljudnivå. Detta justeras inför säsongen 2013. 
 
Inget utskick till nyinflyttade gjordes eftersom inflyttningssamordnartjänsten varit vakant under 
stor del av året. 
Fyra knattedisco tillsammans med Galaxen, målet var fem. 
Ca 15 arrangemang tillsammans med andra aktörer, målet var fem. 
 
Framtiden 
Från årsskiftet sparas 45% in på personal och kvar blir en föreståndare på heltid vilket innebär att 
all serveringsverksamhet i egen regi upphör. Caféteriaverksamheten annonseras ut för att ev hitta 
en privat entreprenör och Medborgarhuset sagt upp sitt serveringstillstånd. 
 
Efter årsskiftet flyttar pensionärsorganisationerna in i föreningsservice lokaler då lokalerna på 
Ringelsta skall nyttjas för hemsjukvårdens personal. Detta lär medföra betydligt ökat nyttjande 
av lokaler samt viss omorganisation och ombyggnad av lokaler. 
Vad man kan säga är dock att våra nyttjare får ta betydligt större ansvar då inte samma service 
hinner ges som tidigare år.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Galaxen 
 

Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  276 312 -36 329 -5

Verksamhet 30 43 -13 54 0

Internhyror, kap kostn 434 434 0 421 3

            

Summa kostnader 739 789 -49 803 -2

            

Intäkter -45 -20 -25 -36 -46

            

Netto 694 769 -75 767 0
 
Verksamhet 
Ungdomsgården Galaxen erbjuder verksamhet för åk 6 t.o.m. gymnasiet med ca 15-30 besökare 
per kväll. Måndag till torsdag är Galaxen öppet kl. 17.00-21.00 och på fredagar kl.18.00-22.00.  
På Galaxen finns ett kafé som drivs av Klanen, Galaxens egna ungdomsråd. De hjälper till med 
olika praktiska göromål samt är delaktiga i viss planering. 
På ungdomsgården kan man umgås, spela biljard, pingis och sällskapsspel, få hjälp med 
läxläsning, se film, anordna disco mm. 
Ungdomsgården har också temakvällar regelbundet under verksamhetsåret samt samarbetar med 
Medborgarhuset för att anordna discon och konserter. 
Galaxen samverkar tätt med andra förvaltningar samt föräldrar, studieförbund och föreningsliv. 
 
Händelser av betydelse 
Ungdomsgården har haft en målsättning att nå ut till äldre elever samt verka för en ökad 
integration. Det har skett stora förändringar och därför vänder sig ungdomsgården numera enbart 
till åk 6, för högstadiet och gymnasiet då fler och fler äldre barn och ungdomar besöker Galaxen.  
Det går rykten om att det är stökigt på Galaxen. Viktigt är att betona att det är lugnt nere i 
Galaxens lokaler men personalen har ingen möjlighet att vistas med ungdomarna utanför 
Medborgarhuset. Detta gör att det kan vara oroligt och stökigt utomhus i närheten av 
Medborgarhuset. Föräldrar, polis, skola, socialen m.fl. har uppmärksammats på detta. 
Barn- och ungdomsgruppen (f.d. samrådsgruppen) jobbar med problematiken genom att erbjuda 
en föreläsningsserie till vårdnadshavare som har ungdomar på Galaxen. 
 
Ekonomi 
Personal- och verksamhetskostnaderna ligger på en högre nivå än budgeterat pga att personalen 
arbetat vid diverse olika arrangemang som riktat sig till ungdomar. Försäljningen har inte varit så 
bra som beräknat. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar deltid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
personal på sammanlagt en heltid.  
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Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall Galaxen: 
- erbjuda ett brett och varierat utbud för olika åldersgrupper. Detta görs utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som finns. 

- delta i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida, välkomstfest) Särskilt välkomna 
de nyinflyttade när de kommer med sina "talonger". Vara öppna för att ta emot nyanlända på 
språkpraktik eller liknande. Inga aktiviteter som man kunnat delta i har funnits. 

- ett gårdsråd, Klanen, som deltar i planering och genomförande av Galaxens verksamhet. Detta 
sker. 

- ha påbörjat/genomfört minst ett samverkansprojekt 2012. Galaxen samverkar kontinuerligt med 
andra förvaltningar, studieförbund, föreningar och det civila samhället. Något specifikt större 
projekt är inte påbörjat. 

- ha spelat kommunens värdegrundsspel med all personal. Mätning årsvis, del av 
medarbetarenkät. Kundperspektivet kan mätas i KKiK . Ej åtgärdat. 
- Källsortering, återvinning, digitala möten, samåkning, buss, skaffa och använda I-pads. 
Galaxen källsorterar. 

Framtiden 
Vår långsiktiga vision är att avveckla Galaxen i dess nuvarande form och istället rymma 
verksamheten inom kulturskolan i Arvidsjaur i ett sk. ungdomskulturhus. Där ska barn ha 
verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. Detta ska i sådant fall ske i samverkan med 
Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla t.ex. kurator och socialsekreterare 
till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet för dem som vill ”hänga”. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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Sammanlagt                   
Utlåning 2011     2012     Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 22148 16205 38353 23537 15241 38778 6% -6% 1%

Tidskrifter och tidningar 140 1111 1251 75 1145 1220 -46% 3% -2%

Audiovisuella medier 3328 3597 6925 2575 3507 6082 -23% -3% -12%

Medier för speciella behov 277 882 1159 187 640 827 -32% -27% -29%

Totalt 25893 21795 47688 26374 20533 46907 2% -6% -2%
          
Bestånd 2012     Fjärrlån 2011 2012 Förändr.,  

Medietyp Barn Vuxen Totalt       procent 

Böcker 10665 22861 33526   764 460 -40%
Tidskrifter och tidningar 242 1183 1425   

Audiovisuella medier 671 860 1531

E-
bokslån 2011 2012 Förändr.,  

Medier för speciella behov 128 876 1004       procent 

Totalt 11706 25780 37486   510 513 1%
      
Utlåning 2011 2012 Förändr.,  DAISY 2011 2012 Förändr.,  

Låntagargrupp     procent från     procent 

Vanliga låntagare 30192 25680 -15% TPB 115 214 86%
Uppsökande verksamhet 4234 4183 -1%

Skola/barnomsorg 10001 13447 34%

Internt - bibliotek 3261 3232 -1%

Totalt 47688 46542 -2%
 

 
 
Huvudbibliotek                   
Utlåning 2011     2012     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt 
Böcker 17025 13831 30856 18219 13140 31359 7% -5% 2%

Tidskrifter och tidningar 59 950 1009 60 935 995 2% -2% -1%

Audiovisuella medier 3156 3486 6642 2440 3421 5861 -23% -2% -12%

Medier för speciella behov 244 856 1100 133 616 749 -45% -28% -32%

Totalt 20484 19123 39607 20852 18112 38964 2% -5% -2%
          
Bestånd 2012     Besök       Förändr.,  

Medietyp Barn Vuxen Totalt     2011 2012 procent 

Böcker 10665 22861 33526 Antal dagar öppet 279 278 0%
Tidskrifter och tidningar 242 1183 1425 Antal besökare 33805 33301 -1%
Audiovisuella medier 671 860 1531 Besökare/dag 121 120 -1%
Medier för speciella behov 128 876 1004

Totalt 11706 25780 37486
 

 

 

Glommersträsk                   
Utlåning 2011     2012     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt 
Böcker 3993 1684 5677 4195 1554 5749 5% -8% 1%

Tidskrifter och tidningar 26 77 103 3 43 46 -88% -44% -55%

Audiovisuella medier 137 92 229 104 72 176 -24% -22% -23%

Medier för speciella behov 20 15 35 36 17 53 80% 13% 51%

Totalt 4176 1868 6044 4338 1686 6024 4% -10% 0%
        
Bestånd 2012     
Medietyp Barn Vuxen Totalt 
Böcker 3678 2763 6441

Tidskrifter och tidningar 55 235 290

Audiovisuella medier 9 30 39

Medier för speciella behov 16 54 70

Totalt 3758 3082 6840
 

 



 

Moskosel                   
Utlåning 2011     2012     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt 
Böcker 1130 690 1820 1123 547 1670 -1% -21% -8%

Tidskrifter och tidningar 55 84 139 12 167 179 -78% 99% 29%

Audiovisuella medier 35 19 54 31 14 45 -11% -26% -17%

Medier för speciella behov 13 11 24 18 7 25 38% -36% 4%

Totalt 1233 804 2037 1184 735 1919 -4% -9% -6%
        
Bestånd 2012     
Medietyp Barn Vuxen Totalt 
Böcker 2763 2029 4792

Tidskrifter och tidningar 98 178 276

Audiovisuella medier 10 5 15

Medier för speciella behov 18 101 119

Totalt 2889 2313 5202
 

 

 

Skola Antal  Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev 

  exemplar fack       

Fridhem 2414 1201 189 12,8 4,5

Nyborg* 995 115 n/a n/a n/a 

Ringel** 5212 1686 165 31,6 42,6

Sandbacka 4378 2851 418 10,5 1,9

Totalt 12999 5853 772 16,8 11,2

Skola Antal lån Därav Därav Självbetjäning Antal lån Förändring Förändring 

  2012 fack självbetjäning i procent 2011 2011 till 2012 i procent 

Fridhem 842 74 536 63,7% 1468 -626 -42,6% 

Ringel* 7026 699 5092 72,5% 7875 -849 -10,8% 

Sandbacka 814 239 232 28,5% 1035 -221 -21,4% 

Totalt 8682 1012 5860 67,5% 10378 -1696 -16,3% 

*På Nyborgs förskolas bibliotek registreras inte utlåningen 

.**Inkluderar värden för Tallbackas bibliotek, som slogs samman med Ringels under året. 

 

 


