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Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 
Kommunstyrelsen som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas i det följande. 
I sammanställning av Budget, Utfall, Resultat och Prognos kan man följa de olika 
verksamheterna. 
 
Utfall januari-augusti 2014 
Sammantaget visar perioden januari-augusti 2014 på ett överskott mot 8 tolftedelar av budgeten  
om 8 380 tkr. Resultatberäkningen mot budget bygger alltså på betraktelsesättet att alla månader 
är lika över året. Vilket de givetvis inte är i alla verksamheter. 
Positva utfall för perioden har alltså med detta att göra, då intäkter generellt ligger på perioden 
jan-augusti och kostnader kommer i slutet av året. 
 
 
Prognos för 2014 
Sammantagen prognos för helåret 2014 visar på 3,4 Mkr lägre  nettokostnad än angiven budget. 
Kommunstyrelsen beräknar 1Mkr lägre bidrag till Arvidsjaurs Flygplats AB grundat på bolagets 
egen prognos. Härutöver har realisationsvinst uppstått vid försäljning av Torgkiosken. 
Prognos för Camp Gielas visar ett större underskott än det budgeterade. Avvikelserapport är 
upprättad. 
Arbetsmarknadsenheten räknar med att ha lägre nettokostnader än i budget  p g a ökade bidrag. 
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Årsbudget Redovisat	 Periodresultat	 Prognos Skillnad

2014	
Jan	14	‐	
Aug	14	 2014	

Budget-
Prognos 

KOMMUNFULLMÄKTIGE	,	REVISION	
MM	 		
Kostnader	 3	505 1	733 3	505
Intäkter	 ‐933 ‐593 		 ‐933 		
NETTO	 2	572 1	139 584	 2	872 0

		KOMMUNSTYRELSEN	
Kostnader	 16	471 11	909 16	754
Intäkter	 ‐700 ‐2	085 		 ‐2	979 		
NETTO	 15	771 9	824 692	 13	775 1	920

		TEKNISKA	
Kostnader	 26	167 13	032 26	175
Intäkter	 ‐8	315 ‐4	287 		 ‐8	801 		
NETTO	 17	852 8	745 3	216	 17	374 478

		FASTIGHETER	
Kostnader	 21	614 12	557 21	614
Intäkter	 ‐29	403 ‐19	390 		 ‐29403 		
NETTO	 ‐7	789 ‐6	832 1	613	 ‐7	789 0

		AFFÄRSVERKSAMHET	
Kostnader	 28	700 16	397 28	279
Intäkter	 ‐32	634 ‐21	233 		 ‐32	034 		
NETTO	 ‐3	934 ‐4	836 2	200	 ‐3	755 ‐179

		STÖDFUNKTIONEN	
Kostnader	 38	293 28	203 38	293
Intäkter	 ‐11	730 ‐9	933 		 ‐11	730 		
NETTO	 26	563 18	270 ‐473	 26	563 0

	
 		TILLVÄXTENHETEN	

Kostnader	 31	170 21	643 31	559
Intäkter	 ‐25	174 ‐16	831 		 ‐26	767 		
NETTO	 5	996 4	045 ‐28	 4	792 1	204

		FRITID	OCH	KULTUR	
Kostnader	 16	059 9	921 15	319
Intäkter	 ‐1	528 ‐761 		 ‐1	344 		
NETTO	 14	455 9	160 576	 14	540 ‐9
SUMMA	
KOMMUNSTYRELSEN	 71	485 40	152 8	380	 68	072 3	414
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Kommunfullmäktige inkl Överförmyndare, Revision o Valnämnd 
 
  2014   2013   

Tkr Budget Redovisat
Förbr. 
i %  

Period-
resultat Redovisat 

Förändring 
i % Prognos

           
Personal 1 917,0 1 107 58 171 861 29 1 917
Verksamhet 1 588,0 600 38 459 804 25 1 588
Kapitalkostnader    0    0  
Interna 
hyreskostnader    0    0  
Summa kostnader 3 505,0 1 707 49 641 1 665 3 3 505
Intäkter -933,0 -593 64 -29 -183 424 -933
Internhyror    0  0  
Summa intäkter -933,0 593 64 -29 -183 401 -933
Netto 2 572,0 1 114 26 183,0 1 482 25 2 572
           
Totaler 2 572,0 1 114 43 183,0       1 482 25 2 572
Resultat                   609 
 
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. Kommunfullmäktige 
leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna 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.  
 
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) 
 
Ekonomi 
Kf har beslutat om att tillsätta dels en Mål- och utvärderingsberedning samt en Beredning för 
bostadsförsörjning. Medel för externa konsulter är inte reserverade i budget för 2014, men 
beräknas kunnat anlitas internt. 
 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 5 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 
Framtiden 
2014 är Supervalåret. Merparten av kostnaderna uppstår efter första tertialet och täcks av bidrag 
från Länsstyrelsen. 
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117 Överförmyndaren 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal 1 005 666 66 497 34 1 005

Verksamhet 95 48 50 43 11 95

Summa kostnader 1 100 714 65 540 32 1 100

  

Intäkter        -600 
 

-267 55 -183 81        -600

Netto 500 447 77 357 7 500
  -63     
 
Ekonomi 
Negativt periodresultat p.g.a. arvoden för årsredovisningarna ligger i denna period. Vid årets slut 
kommer budget och utfall vara i balans. 
 
Nina Ask  
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
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 bl a ansvar 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 
 Krisberedskap 
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Kommunstyrelsens verksamheter 
Redovisat Period 

Årsbudget jan-aug resultat Prognos Avvikelse

2014 2014 2014
mot 
budget 

Verksamhet 
00600 Kommunstyrelsen 4 297 3 652 -786 4 297 0
01000 Förl pensförmån förtroend 25 7 9 25 0
02300 Föreningsbidrag -35 -181 157 -75 40
03500 Allmänna utredningar 75 3 50 75 0
03600 Strukturåtgärder 520 371 -24 520 0
07200 Fysisk planering 300 135 65 300 0
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 101 115 -48 115 -14
11200 Industrimark 5 0 3 5 0
19100 Näringslivsstöd 78 78 -26 78 0
19300 Stöd till koncernen 6 350 4 233 0 5 350 1 000
21100 Allmän markreserv -106 -96 24 -106 0
23100 Exploateringsverksamhet 0 -894 894 -894 894
23200 Bostadsmark 55 0 37 55 0
28400 Bostadsanpassning 1 200 626 173 1 200 0
89100 Civilt försvar -100 -231 164 -100 0
33100 Bidrag till vägar 715 630 -153 715 0
33200 Bidrag till gårdsbelysning 15 0 10 15 0
55900 Bidrag till enskilt va 100 10 57 100 0
36100 Lokal landsbygdstrafik 2 100 1 366 33 2 100 0

Totaler 15 695 9 824 639 13 775 1 920
 
Avvikelser i prognos 
 
Verksamhet 02300 Föreningsbidrag 
Budget är förändrad då 75 tkr har överförts till Fritids-och Kulturnämnden avseende 
kulturmiljöer 
 
Verksamhet 08800 Arvidsjaurs Stadsnät 
Förändrade avgifter 
 
Verksamhet 19300 Stöd till koncernen  
Positivare prognos för AFAB ger mindre behov av stöd 
 
Verksamhet 23100 Exploateringsverksamhet 
Försäljning  mark 42 o torgkiosken 852 
 
 
Lotta Åhman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bostadsanpassning 
 
                 Tkr  Redovisat 

2014-08-31 
Budget  
2014 

Prognos för 
helår 2014 

Redovisat 
2013-08-31

Redovisat för 
2013             

  564,9 1 200 1200 793,3 1137 
 
Verksamhetsberättelse  
47 ansökningar är inkomna, 46st beslut är tagna, till en kostnad av 747320 kr. Bokförd kostnad 
för perioden är 564900kr.  
 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit och att ett mindre antal 
anpassningar från år 2013 ej ännu är utförda och betalda, är hela årets budget troligen inbokad. I 
snitt har kommunen beslutat om ca 69 bostadsanpassningsbidrag per år. Detta innebär att fler 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kommer att inkomma till kommunen. Kostnaderna 
för dessa är svåra att bedöma eftersom de beror på hur omfattande anpassningarna är. Det händer 
även att beviljade bidrag ej nyttjas pga. av att människor flyttar till mer anpassade boenden eller 
avlider innan anpassningen är utförd. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att 
den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. 
 
Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir 
helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir.  
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
 
Johan Åberg 
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Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 

 Diagram 1. Kostnader och budget år 2013. 
 

 
 

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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Delårsuppföljning 
Tekniska  

 
Exklusive Camp Gielas, VA,  

avfall och fastigheter  

 

2014-08-31 
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Tekniska enheten exkl. Camp Gielas, VA, avfall och fastighet  
 

Tkr 
2014  
inklusive kostenheten fr.o.m. 2014-07-01 

2013 
   

  Budget  Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 
Förändr   

i % Prognos

Personal  11 030 5 582 51 5 818 96 10 608 

Verksamhet 14 786 7 332 50 6 737 100 15 216 

 Internhyror 351 117 33 154 100 351 

     

Summa kostnader 26 167 13 032 50 12 709 103 26 175 

      

Intäkter -8 315 -4 287 52 -4 481 96 -8 801 

     

Netto 17 852 8 744 49 8 228 106 17 374 
 
Periodens 
resultat             3 216 

 
1 026                   478 

 
Verksamheten 2014-01—08 
Vi har deltagit i ett flertal spännande samhällsbyggnadsprojekt av skilda slag, arbetat med 
översiktsplanen samt ett flertal detaljplaner. 
Vintern har varit besvärlig ur snöröjningssynpunkt på grund av det milda vädret. 
Parkenheten har medel till att hålla centrums grönområden i gott skick men medlen räcker inte 
för att hålla hög kvalitet på skötseln av ytterområdenas grönytor. 
Dioxin- och arseniksaneringen på Lidströms såg har avslutats men under resans gång hittades 
ytterligare dioxinföroreningar i anslutning till det sanerade området. Det innebär att även det 
området måste saneras vilket kostar cirka 5 Mkr. Vi har sökt medel från Naturvårdsverket för 
denna sanering. 
Kostenheten ingår från och med den första juli 2014 i Tekniska enhetens organisation. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Vi har förhandlat intensivt med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om att få tillstånd för 
exploatering med stugor och hotell på Vittjåkk. Det verkar finnas goda möjligheter till 
exploatering och arbetet fortsätter nu med sikte på att ta fram en detaljplan över området. 
 
Ekonomi 2014-01—08 
Alla enheter klarar budget någorlunda utom Kostenheten som gått bättre än budget. 
 
Prognos 
Vi prognostiserar ett överskott på knappt 500 tkr främst på grund av Kostenhetens överskott. 
 
Personal 2014-01—08 
Personalen har låga sjukskrivningstal och kompetensutveckling sker kontinuerligt. 
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Framtiden 
Vi märker tydligt att det är tillväxt i samhället då vi deltagit i många projekt med bäring på 
utveckling och trenden är ökande.  
Vid de årliga utbytena av gatubelysning kommer vi konsekvent att byta ut det orangea och gula 
ljuset till vitt sken vilket ger ett trevligare ljus. 
Kommunen kommer att driva Ringelvallen och Ringelhallen i egen regi från och med årsskiftet. 
 
Målrapportering 
Vid badets årliga simkunnighetstest för alla barn i årskurs tre konstaterades 100 % simkunnighet 
och målet nåddes. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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Ledningsfunktionen 
 
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 
Förändr   

i % Prognos

Personal  1 341 746 56 742 101    1 200 

Verksamhet 561 576 103 485 119      850 

        

Summa kostnader 1 902 1322 70 1 227 108 
     2 
050 

         

Intäkter -120 -355 296 -367 97       -355

                      

Netto 1 782 967 54 860 113 
     1 
695    

 
 
Periodens resultat  221 318 87

 
Verksamheten 2014-01—08 
Vi har arbetet med ett flertal mer eller mindre hemliga biltest- och hotelletableringar samt 
Vittjåkkprojektet. Projektet har gått ut på att få tillåtelse från markägaren Naturvårdsverket att 
bygga stugby och hotell inne på reservatsområdet vilket skulle göra det mycket attraktivt för 
exploatörer att köpa. Dessutom har vi under året arbetat med Översiktsplanen samt ett flertal 
detaljplaner. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Vittjåkkplanen ser ut att kunna realiseras åtminstone till vissa delar. Naturvårdsverket verkar 
kunna tillåta viss byggnation inne på reservatsområdet. 
 
Ekonomi 2014-01—08 
Vi har arbetat intensivt med ett flertal samhällsbyggnadsprojekt vilket har resulterat i 
verksamhetskostnader utöver budget, för vissa av dessa projekt har vi även mottagit statliga 
bidrag, varför både intäkts- och verksamhetsbudgetarna har överskridits. 
Personalkostnaderna underskrids på grund av föräldraledighet.   
 
Prognos 
Vi kommer att understiga nettobudget med närmare 100 tkr. 
 
Personal 2014-01—08 
Kontinuerlig kompetensutveckling sker bland all personal, sjuktalen är låga och man trivs med 
sina arbetsuppgifter. 
 
Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekt av skilda slag tenderar att öka och det blir allt viktigare med snabba 
handläggningsprocesser. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef  
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Offentlig renhållning. 
Normala städinsatser har utförts 
 
Offentlig belysning 
Delar av kommunens ljuskällor är seriebytta samt enstaka lampbyten och enkla kabelfel har 
åtgärdats. Höstrondering har utförts. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Växellådan till en traktor gick sönder och har helrenoverats. Kostnaden för detta blev 160 tkr. 
 
Ekonomi  2014-01—08 
Vinterväghållningen samt renoveringen av växellådan har medfört att kostnaderna är högre 
jämfört med föregående år. Personalkostnader ligger i fas med budget. Övriga verksamheter 
ligger i fas med budget. 
 
Prognos 
Vi prognostiserar att vi klarar budget på bekostnad av sommarunderhållet. 
 
Personal 2014-01--08 
Gatuenheten har två heltidsanställda 
 
Framtiden 
Vi står inför en ny upphandling av traktor, väghyvel och lastbilstjänster hösten 2015. Då är 
frågan om vi skall sköta snöröjningen som vi gjort, på löpande räkning eller om skall vi 
upphandla funktion. Jämförelser med övriga norrbottenskommuner visar att vi har en relativt 
billig snöröjning. Däremot kräver den mycket kontroll (tid) av oss för att vara kostnadseffektiv 
och kostnaderna kan variera mycket mellan åren. Tid för arbetsledning och styrning av 
entreprenörer minskar med ökad arbetsbelastning på övriga ansvarsområden.  
 
Vi kommer under året att byta ut en hjullastare till en ny. Detta kommer att minska våra 
leasingkostnader med 20 - 30 %. Tyvärr hann växellådan gå sönder på den i våras. 
 
Vi kommer att byta ut våra högtrycknatriumljuskällor (orange ljus) till en ljuskälla med vitare 
ljus vid ordinarie seriebytesintervall. Detta kommer att kosta något mer, men ger ett bättre och 
trevligare ljus. 
 
Våra kvarvarande kvicksilverarmaturer måste bytas ut. 2015 förbjuds försäljning av dessa på 
grund av att de är så energiineffektiva. 
 

Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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Park och anläggningar 
 
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat
Förbrukat 

i % Redovisat 
Förändr   

i % Prognos

Personal   1 368 1 135 83 1 306 87 1457 

Verksamhet 1 453 958 66 1 117 86 1503 

        

Summa kostnader 2 821 2 094 74 2 423 86 2960 

        

Intäkter -1 283 -853 66 -1 088 78 -1422 

       

Netto 1 538 1 241 81 1 335 93 1538 
 
Periodens resultat   -216  -383 0 
 
Verksamheten 2014-01—08 
Skog 
En gallring vid Arvidsjaursjön / båthusviken är genomförd 
 
Park 
Parkenheten har bedrivit verksamhet fullt ut mellan maj och augusti. Personalen har skött 
kommunens och Arvidsjaurhems grönytor i Arvidsjaur och Glommersträsk. I Moskosel har 
Rallarföreningen skött detta åt oss. Utöver kommunens sommarblommor så har vi även planterat 
och skött sommarblommor åt Arvidsjaurhem. Personalen har ägnat mycket tid åt ogräsrensning 
och röjning. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Det har varit inbrott på Ringelvallen och vi har blivit av med en gräsklippare.  
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Parkchefen har försökt göra besparingar i form av ändring / borttagning av vissa driftsbidrag som 
betalas ut till olika föreningar. Detta lades på is av politiken i väntan på det reviderade 
fritidspolitiska programmet. 
 
Ekonomi 2014-01—08 
Personal 
Anledningen till att personalkostnaderna är lägre i år än föregående år är att vi föregående år 
hade en heltidsanställd med lönebidrag mellan januari och april samt lönekostnader i januari för 
min företrädare. 
 
Verksamhet 
De lägre verksamhetskostnaderna beror delvis på att vi har haft mindre reparationer av 
inventarier samt lägre elkostnader och bränslekostnader. 
 
Intäkter 
Intäkterna hittills i år är lägre jämfört med föregående år. Detta beror på att vi föregående år hade 
en heltidsanställd med lönebidrag mellan januari och april samt att de säsongsanställda med 
lönebidrag var tre föregående år jämfört med två i år. 
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Prognos 
Personalkostnaderna kommer att öka på grund av att den tid som lagts på investeringar redovisas 
som en intäkt istället för omförda personalkostnader mellan parkbudgeten och 
investeringsobjektet. 
Intäkterna ökar eftersom vi kommer att få mer intäkter än budgeterat på grund av ovanstående 
samt att vi skött gräsklippning längs Storgatan åt NCC, byggnation av kommunal lekplats vid 
Laponia som Laponia bekostat samt att lönebidrag har erhållits för fler arbetstagare än vad som 
räknades med i budget. 
Verksamhetskostnaderna kommer att öka på grund av oförutsedda reparationer av 
kylanläggningen på ishallen. 
 
Parkenheten räknar med att klara budgeten. 
 
Personal 2014-01—08 
Personal fram till augusti har bestått av en tillsvidareanställd på halvtid samt 7 säsongsanställda 
mellan maj - augusti och en timanställd i Glommersträsk mellan juni - augusti.  
Parkchefen arbetar 25 % åt VA-enheten. 
 
Halvtidsanställningen avslutades sista augusti. 
 
Sjukfrånvaron under denna period har varit 4,9 % 
 
Framtiden 
Vi ska jobba för att ha attraktiva parker och grönområden. Fokus kommer att ligga på de 
områden som är mest besökta eftersom det inte finns resurser för att hålla alla områden i 
toppskick och vi måste därför prioritera. 
 
Alla allmänna platser innefattas av Boverkets regler om tillgänglighet och enkelt avhjälpta 
hinder. Vi måste aktivt jobba med att göra våra områden mer tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Parkenhetens maskinpark börjar bli gammal och är i behov av uppgradering. 

2015 kommer kommunen att ta driften av Ringelvallen och Ringelhallen i egen regi. Detta 
kommer att medföra en heltidsanställning. 
 
 
Erika Harr 
Parkchef 
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Centrumbadet 
 
Tkr   2014   2013    

  Budget Redovisat 
Förbrukat 

i % Redovisat 
Förändr   

i % Prognos

Personal  2 692 1 742 65 1 684 103 2 692

Verksamhet 404 324 80 307 106 404

       

Summa kostnader 3 096 2 066 67 1 990 104 3 096

       

Intäkter -760 -486 64 -501 97 -760

      

Netto 2 336 1 580 68 1 489 106 2 336
 
Periodens resultat 
   -23 130 0
 
Verksamheten 2014-01—08 
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. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Den gånga sommaren har bjudit på ett fantastiskt fint väder. Trots detta har den normalt stora 
turistströmmen från den nordnorska marknaden varit sämre än vanligt. Detta är något förvånande 
och beror på att det vädermässigt har varit den bästa norska sommaren i mannaminne. 
Normännen har i stor utsträckning stannat hemma istället för att åka över till Sverige. Detta 
bekräftas av turistorganisationer i Norr- och Västerbotten och av campingkollegor i länen.  
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem två 
bad under vårterminen.  56 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Ekonomi 2014-01—08 
Personal 
Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år på grund av 
normala löneökningar. 
 
Verksamhet 
Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt, dock med en liten ökning av kostnader. Vissa 
reparationer har genomförts i sporthallen, bland annat har en motor bytts ut i en av de takfasta 
basketkorgarna.  
 
Intäkter 
Centrumbadets intäkter är något lägre jämfört med samma period föregående år.  
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Prognos 
Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas.  
 
Vi bedömer att verksamhetsbudget kommer att innehållas. 
 
Vi bedömer att intäktsbudget kommer att innehållas. 
 
Personal 2014-01—08 
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med 
Camp Gielas. Ingen personal vid Centrumbadet har varit sjuk under årets första och andra tertial. 
Personalen har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
 
Framtiden 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
Målrapportering 
Simkunnighet 
  
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2014 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 
2013 var simkunnigheten 100 %. 
 
 
Katarina Landstedt 
Centrumbadet 
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Kostenheten 

Tkr   2014   2013   

  

Budget 
2014-01-01-  
2014-06-30 Redovisat 

Förbrukat 
i % Redovisat 

Förändr   
i % 

Personal  4 341 4 541 105 4 673 97 

Verksamhet 5 366 5 316 99 4 758 112 

Internhyror 351 351 100 462 76 

    

Summa kostnader 10 058 10 208 101 9 893 103 

     

Intäkter -4 093 -3 945 96 -3 892 101 

    

Netto 5 965 6 263 105 6 001 104 
 

 Periodens 
resultat  -298 -117 

 

Underskottet för perioden januari till juni beror på oförutsett höga livsmedelskostnader (cirka 
200 tkr). Här spelar en grundmatsedel in med mer köttråvara på menyn, näringsdrycker som 
legat avtalslösa och att det var livsmedelsavtalets sista år, då är alltid livsmedlen som dyrast. 
Vi har dessutom haft höga oförutsedda kostnader på rep och underhåll (cirka 100 tkr).  
 
Verksamheten 2014-01—08 
Kostenheten är organiserad under tekniska förvaltningen och under teknisk chef. Enheten styrs 
övergripande av en kostchef, en restaurangchef och tre produktionsansvariga kockar / kokerskor. 
Kostenheten har fyra produktionskök: Parkskolans restaurang i Glommersträsk, Restaurang 
Ringelbiten på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Restaurang 
Spiskroken på Ringelsta äldreboende. 
Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår strävan är god, näringsriktig och 
säker mat, som speglar lokal matkultur och årstidernas växlingar. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Kostenheten har den första juli 2014 organisatoriskt flyttat från stödfunktionen under 
kommunchefen till tekniska förvaltningen under teknisk chef. Kostchefen har bytt placering från 
ett kontor på Sandbackaskolan till ett kontor inne på tekniska.  
På Ringelbiten skapades en ny tjänst som produktionsansvarig kock / kokerska och tidigare 
huvudansvariga kokerskor tilldelades samma roll. Kostchefen har utökat sitt ansvar med 
verksamhets- och personalansvar på Ringelbiten. 
Nytt avtal på storköksutrustning med tillhörande service och underhållsavtal. Vi har genomfört 
en begränsad översyn av maskinparken och kostnaderna för reparation och underhåll har varit 
höga.  
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Ekonomi 2014-01—08 
Budget för intäkter, personalkostnader och hyror är konstanta över året och övriga 
verksamhetskostnader är fördelad med 60 % tillhörande perioden januari till augusti samt 40 % 
till perioden september - december. 
 
Underskottet för perioden januari till juni beror på oförutsett höga livsmedelskostnader (cirka 
200 tkr). Här spelar en grundmatsedel in med mer köttråvara på menyn, näringsdrycker som 
legat avtalslösa och att det var livsmedelsavtalets sista år, då är alltid livsmedlen som dyrast. 
Vi har dessutom haft höga oförutsedda kostnader för reparation och underhåll (cirka 100 tkr).  
 
Prognos 
Nya livsmedelssavtalet har trätt i kraft och kostnaderna för reparation och underhåll har avtagit. 
Vi inväntar Landstinget avtal på näringsprodukter och då minskar kostnaderna där också. 
Vi kommer att hålla budgeten sett över året med marginell påverkan som jag beskriver nedan. 
 
Personal 
Personalkostnaden kan bli lägre än beräknat då man på Ringelsta provar ett schema med var 
fjärde helg i stället för var tredje helg och detta ger mindre OB-ersättningar. En del av lönerna 
har sjunkit vid nyrekrytering, vi har haft många sjukskrivningar och lägre kostnader i vikarier 
samt att vi inte alltid kunnat bemanna upp med vikarier utan gått kort om folk.  
Vi har för året en ökning av intäkter från hemtjänstportionerna i Glommersträsk (detta är 
medtaget vid budgetering) och en minskning av intäkter på Ringelbiten då försäljningen där 
beräknas minska med ca 75 tkr för året (detta är inte medtaget i budgeteringen). Minskad 
försäljning ger mindre livsmedelskostnader och vi kommer på så sätt att binda mindre kapital till 
verksamheten. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaden beräknas bli något lägre än budgeterat då de minskade intäkterna ger 
minskade kostnader och det är ett minskat underlag på Gläntan. Priserna i det nya avtalet 
påverkar hela hösten och vi jobbar med tillägg på de produkter som hamnat utanför. 
 
Personal 2014-01—08 
Vi är idag 21 anställda på 20 tjänster. 19 % av medarbetarna är män och medelåldern är 45 år.  
10 % av medarbetarna är 29 år eller yngre, 43 % är mellan 30 och 49 år och 47 % är 50 år eller 
äldre. Sjukfrånvaron ligger för perioden på 6,7 %, en ökning med 2 % i jämförelse med samma 
period i fjol. Vi har i större utsträckning än tidigare drabbats av sjukskrivningar och behövt ta in 
ordinarie personal från både semester och lediga dagar. Det är svårt att få tag i vikarier, både 
utbildade och outbildade. 
 
Framtiden 
 Reviderade måltidspriser 
 Den klimatsmarta måltiden 
Vi kommer att se närmare på hur andra jobbar med klimatsmarta måltider och sedan diskutera 
hur vi kan implementera detta i våra verksamheter. Andel ekologiskt är en del av den 
klimatsmarta måltiden. 
 Andel ekologiska livsmedel av våra totala livsmedelsinköp är 9,4 % för perioden januari-

augusti 2014.  

 Kostpolicy 
Presentation har skett i Kommunstyrelsen, en styrgrupp utsågs för översyn av kostpolicyn och 
löpande rapportering ska ske till kommunstyrelsen. 
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Målrapportering 2014-01—08 
 Öka andelen nöjda matgäster  
För skolan ligger det ute en personal- och en elevenkät för 2014 och vi läser av svaren under 
hösten. 
 Säker mat 
 God mat 
 Näringsriktigmat 
 Spegling av lokal matkultur och årstider 
 
Camilla Grahn 
Kostchef   
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700 Ledningsfunktionen 
 

Tkr Inkl 
projektverksamhet   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 

i %  
Personal  1 758 1 372 78 1 146 20 1 758
Verksamhet 1 291 824 64 634 30 1 291
Summa kostnader 3 049 2 196 72 1 780 23 3 049
            
Intäkter -563 -1 145 204 -1 513 24 563
            
Netto 2 487 1 051 42 267 294  2487

Periodresultat 606 -300 
             
0 

 
Tkr Varav projekt 
verksamhet   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 

i %   
Personal  566 399   
Verksamhet 593 338   
Summa kostnader 1 159 737   
Intäkter -583 -737   
Netto 576 0          0
 
Tkr Exkl Projekt 
verksamhet 

  2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % 
Redovisat 

Förändr 
i % 

  

Personal  1 758 805 46 391 8       1 758
Verksamhet 1 291 231 18 87 -22       1 291
Summa kostnader 3 049 1 036 34 478 -28       3 049
Intäkter -563 -562 100 -315 78 -563
Netto 2 487 474 19 163 78        2487
 
Periodresultat 1 184 
 
Verksamhet 
Verksamheten som finns samlad under ansvarsområdet Ledningsfunktion är kommunchef samt 
de internationella projekt som kommunen driver på uppdrag av SIDA.  
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Händelser av betydelse 
Kommunchefen har sedan föregående delårsrapport fortsatt arbetet med att se över och utveckla 
organisationen. Tillväxtenheten har avvecklats och nya lösningar och organisationsformer har 
tillskapats för de verksamheter som tidigare ingick där. Vidare har det koncernövergripande 
arbetet stärkts. Koncernledningen har utvecklat sitt sätt att arbeta. Ett särskilt forum för 
näringslivsfrågor och samordnad fastighetsförvaltning finns numera.  
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet är positivt bl a på grund av vakanshållen tjänst samt allmän 
återhållsamhet gällande kostnader.  
 
Personal 
Personalen består av kommunchef och projektmedarbetare för de internationella projekten. I 
verksamheten har tidigare funnits en utredare. Den befattningshavaren har slutet under året och 
tjänsten hålls nu vakant dels av ekonomiska skäl, men även för att ge handlingsutrymme vid 
översyn av verksamheten. 
 
Framtid 
Arbetet med att se över och utveckla organisationen fortsätter. Här avvaktar kommunchefen 
beslutet från översynen av den politiska organisationen. Frågan om hur SIDA-projekten bäst 
organiseras kommer att diskuteras liksom hur stort engagemang kommunen ska ha i detta arbete 
långsiktigt. Frågan om organisationens utveckling ska ses ur ett koncernperspektiv där 
gränsöverskridande och nytänkande lösningar ska eftersträvas. Utöver behovet av 
organisationsutveckling finns även ett stort behov av att utveckla rutiner för administration och 
handläggning. Här handlar mycket om att gå från manuella system till användande av modern 
teknik.  
 
Exempel på utvecklingsområden; 
 
 Kommunens hemsida 
 Intranät 
 Införande av E-tjänster och självservice 
 Nytt ärendehanteringssystem  
 Digital arkivering 
 Bättre system och rutiner för ekonomisk uppföljning 
 Administrativa rutiner 
 Styrdokument inom olika områden 

 
 
Kerstin Olla 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos 

Personal  2 499 1 334 53 1 716 64  

Verksamhet 2 333 1 451 62 1 409 40  

Internhyra           

            

Summa kostnader 4 832 2 785 58 3 125 61  

            

Intäkter - 2 978 -2 287 77 -2 246 76  

            

            

            

Netto 1 854 498 67 879 76  
 

Periodresultat 65 384 
 
Verksamhet 
Personalenheten arbetar huvudsakligen med att ge stöd till alla chefer ute i vår organisation inom 
alla områden för personalfrågor. Arbetsmiljö, arbetsrätt, friskvård, rehabilitering och 
företagshälsovård är exempel på sådana områden. Dels i form av individuellt stöd men också 
genom utbildningar och/eller tematräffar. Vidare ansvarar personalenheten för att teckna 
övergripande avtal med de fackliga organisationerna samt se till att vi som arbetsgivare följer 
lagen om fackliga förtroendemäns intentioner.  
 
Händelser av betydelse 
Förslag om ny organisation för Personal- och löneenheten är på gång och facklig samverkan med 
Vision pågår, förväntas vara klart till 141001. Utvecklandet av arbetsprocesser för digitalisering 
inom verksamheten är påbörjad. Lärarnas Riksförbund (LR), Kommunal och Lärarförbundet har 
av lite olika anledningar sagt upp nuvarande samverkansavtal med arbetsgivaren (Ag). 
Lärarfacken vill tillsammans med Ag arbeta fram ett nytt samverkansavtal. I den övergripande 
samverkansgruppen arbetar nu Ag och fack tillsammans med ett förtydligande av våra framtida 
partsförhållanden. 
 
Ekonomi 
Bedömningen är att personalenheten kommer att klara sin budget för år 2014. 
 
Personal 
Två personer har arbetat heltid vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och 
personalchef Ulrica Lundgren. 
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Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2014: 

 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla våra 
förhållandevis låga sjuktal. 

 Fortsätta utvecklingen av arbetsprocesser med inriktning mot digitalisering inom vårt 
verksamhetsområde. 

 Arbeta med att förtydliga de framtida partsförhållandena mellan Ag och fack. 
 
 
Ulrica Lundgren  
Personalchef 
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71 Serviceenheten 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat
Förändr  
i %  Prognos

Personal  2 462 1 640 67 2 209 25 2 462

Verksamhet 1895 864 46 1 492 42 1 895

        

        

Summa kostnader 4 357 2 504 57 3 702 32 4 357

        

Intäkter -925 -533 58 -1811 71 -925

        

Netto 3 432 1 971 57 1 890 4 3 432
     

Periodresultat  317   
 
Verksamhet 
Inom enheten finns information, reception och växel, nämndskansli samt samisk koordinator. 
Enheten ansvarar också för bland annat varuhemsändning och konsumentrådgivningen som köps 
som tjänst av Arjeplog. 
Växelsamarbetet inom SAMSA (Sorsele, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur) fungerar bra och med 
den gemensamma samordnare som finns i Malå har en stor förbättring skett. Kontinuerliga 
möten och uppföljningar av funktioner och kostnader görs löpande under året. 
Nämndskansliet administrerar alla nämnders sammanträden förutom MBHN och vissa perioder 
är väldigt hektiska. Avsaknaden av bra stödsystem är mycket påtaglig. Detta år, supervalåret, är 
mycket arbete inriktat på de två valen och förberedelserna har gjorts. Valet till 
Europaparlamentet genomfördes i maj och gick utan anmärkning. I september är det dags för val 
till riksdag, landsting och kommun. Det är nämndskansliets personal som bistår valnämnden i 
detta. 
Informationsarbetet innehåller många olika delar och är en viktig funktion både internt och 
externt. Kommunens hemsida är en del av vårt ansikte utåt men med den utveckling som är inom 
det digitala området är den inte så bra som man kan kräva. Med införandet av e-tjänster och 
andra mer interaktiva funktioner krävs en uppgradering och ny struktur. Kommunens 
facebooksida har rönt uppskattning och uppmärksamhet. Med över 3000 ”gillare” är den för 
andra året i rad med på ”Topp 10”-listan när man ser till procent av antalet invånare i 
kommunen.  
 
Behovet av ett intranät är stort och har inte kommit längre än att vi enats om att använda ett 
system som vi redan betalar för men att bygga strukturen tar tid. Ett underlag för detta finns nu 
och IT-chefen skall utforma det efter vårt behov. Detta har inte blivit gjort ännu men ett 
alternativ har diskuterats. Arbetsgruppen skall sedan fortsätta sitta arbete. 
 
Samisk förvaltning 
2010 blev Arvidsjaurs kommun en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunen ska 
leva upp till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En samisk 
koordinator har sedan dess varit anställd och huvuduppgiften är att verka för att den samiska 
förvaltningens handlingsplan efterlevs av kommunens alla verksamheter.  
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I detta ingår ett särskilt ansvar att särskilt främja och skydda det samiska språket, informera 
samer om deras rättigheter enligt lagen samt verka för att samers möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur och sitt språk främjas. En stor vikt läggs vid barnens kulturella 
identitetsutveckling och möjligheter att använda det egna språket. Samråd, rekrytering av 
språkkunnig personal samt verka för att övriga minoriteter får information om sina rättigheter 
ingår också.  
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning på samisk förvaltningskommun pga sjukskrivning i början av året och som ej 
kunnat ersättas med vikarie. I övrigt inga avvikelser. 
 
Personal 
Informatör på heltid, två nämndsekreterare på heltid, en kontorsvaktmästare/receptionist på heltid 
och två receptionister/telefonister på 50% respektive 25% tjänst. Samisk koordinator på heltid som 
bekostas fullt ut av statsbidrag. Kultur- och fritidschefen är personalledare för gruppen.  
Sjukfrånvaron på 6,55 % beror till största delen på en långtidssjukskrivning pga olyckshändelse i 
början av perioden. 
 
Framtiden 
Information är en komplex och mycket viktig del i en kommuns arbete. Det gäller såväl intern som 
extern information och kommunikation. Till detta behövs olika typer av hjälpmedel och man måste 
följa med i utvecklingen för att synas och höras i det mediabrus som omger oss i samhället. Det 
gäller att välja rätt kanaler för varje situation och till det krävs kunskap.  
Översyn av säkerheten i kommunhuset görs i samverkan med MSB som kan bistå med 
ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. Ombyggnation av entréer och reception skall göras och 
någon form av inpasseringssystem skall införas. 
Stödsystem för ärendehantering kommer att införskaffas så snart det är möjligt för att 
effektivisera och förbättra flödet inom administrationen. 
För att möta de kommunala förvaltningarnas önskan om att lära sig mer om den samiska 
kulturen, språket och näringen samt vad uppdraget som samisk förvaltningskommun innebär 
planeras ett antal föreläsningar.  
 
Revitaliseringen av umesamiskan fortsätter under hösten.  
För att få inspiration och kunskaper om samisk verksamhet inom barnomsorgen planeras en 
studieresa.  
 
 
Kristina Grubbström 
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72 Ekonomi 
 
Tkr   2014   2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i %  Prognos

Personal  3 785 2 516 66 2 429 4 3785

Verksamhet 3 003 1 656 55 1 511 10 3 003

Internhyror, kap kostn 0    0 0

            

Summa kostnader 6 788 4 172 61 3 940 6 6 788

            

Intäkter -1 355 -923 60 -1 154 -20 -1355

            

Netto 5 433 3 249 60 2 786 17 5 433

 

Periodresultat 373 -10 0
 
Verksamheten 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
samlade leverantörs- och kundreskontror, kravhantering samt kommunens ekonomiska redovis-
ning 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 Ekonomiutskottet och Kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur 
Flygplats AB (AFAB), Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Test & Training AB (ATT) och 
Lappland Aviation Academy AB (LAA). LAA har fusionerats in i ATT under juli 2014. ATT 
skall fusioneras in i AFAB ett ärende som pågår. 
 
Väsentliga händelser 
Ekonomisystemet har uppdaterats för införande av fakturascanning av leverantörsfakturor, vilket 
har skett fr o m 2 juni 2014. Detta leder till att vi sparar in en tjänst fr o m 2015. 
 
Ekonomi 
Verksamheten beräknas vara i överensstämmelse med budget för 2014, förutsatt att vi klarar  
idag obemannade arbetsuppgifter i ny organisation fr o m juli 2014. 
 
Personal 
På enheten arbetar 7 personer i 6,5 tjänster varav en är upphandlare.  En tjänst som 
redovisningsekonom är vakant.  
Fr o m 1 juli finns också 4 förvaltningsekonomerna under ekonomichefen. Detta kommer att höja 
den samlade kompetensen i gruppen. 
 
Framtiden 
Det finns ett stort behov att utveckla ekonomistyrningen i kommunkoncernen. Ekonomienheten 
arbetar tillsammans med kommunledningen i att vidareutveckla rutiner och arbetssätt som 
innebär bättre uppföljning och att åtgärder för en budget i balans sätts in direkt som prognoserna 
visar på ett underskott. Under slutet av året  införs därför programvara för budget och prognos 
som ska skapa enhetliga och mera kvalitetssäkrade arbetssätt. 
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Genom införande av IoF d v s scanning av leverantörsfakturor så tillämpas periodisering direkt 
vid attestering av fakturan. Månatliga avstämningar på bidragssidan samt i projekt ska göras. 
Detta innebär att vi får mera avstämda månadsrapporter fr o m sept detta år. 
Under hösten startar eventuellt upphandling av nytt system. Vi har kontakt med kommuner som 
inför senaste version av nuvarande system. Allt för att få utlåtanden innan våra beslut. I 
dagsläget ser det ut som om vi stannar i nuvarande system. Skälen är flera; Leverantören har 
ägnat mera tid åt såväl programutveckling  som ett arbete med support och kundbemötande. 
Vidare har ekonomikontoret utbildat c:a 100 personer i organisationen i hantering av systemet i 
samband med införande av IoF. 
Vidare behöver manuella arbetssätt och rutiner inom ekonomienheten att utvecklas ytterligare för 
att möjliggöra en effektivare ekonomiadministration. En del i detta är införande av ny kodplan fr 
o m 2015. I detta arbete ser vi att det även har bäring på uppdaterade styrdokument. En röd tråd 
ska finnas mellan vad vi menar med budgetansvar till dess översättning i ekonomisystemet. 
En inventering av arbetsuppgifter sker också under hösten där planen är att fr o m 2015 lyfta 
mera administrativa uppgifter från förvaltningsekonomerna  till en ekonomiassistent som 
ersättare för vakansen som redovisningsekonom. Förvaltningsekonomerna frigörs då för mera 
kvalificerade uppgifter i genomgångar av rutiner och processer samt utbildning av användare. 
 
 
Sara Eklund 
Ekonomichef 
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73 Löner 
 

Tkr 2014     2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr  

i % Prognos

Personal  1 972 1 201 61 1441 20  1972 

Verksamhet 1 021 632 62 761 20  1021 

          

          

Summa kostnader 2 993 1 833 61 2202 20  2 993 

          

Intäkter -229 -101 44 -114 13     -229 

          

Netto 2 764 1 732 63 2088 21  2 764 
 

Periodresultat 112 -47 
 
Verksamhet 
Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT samt 
Arvidsjaur Energi. Förutom systemansvar, har vi självservice vilket innebär att man själv kan 
lägga in viss frånvaro och extra tid.  
Vi jobbar även i WINLAS där vi håller reda på alla anställningsdagar som är kopplade till LAS 
(Lagen om anställningsskydd). Vi jobbar med att komplettera detta system med totala 
anställningsdagar för all personal.  
Neptune är behörighetssystemet där vi sköter all behörighet för vår personal till lönesystemet ca 
2000 personer. 
HR-support där man lägger in lediga tjänster. 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor för Arvidsjaurs kommun och 
Energibolaget. 
Vi gör ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat 
bidrag. 
 
Händelser av betydelse 
En översyn av verksamheterna som ligger under Ks är påbörjad under årets första kvartal, där är 
bl.a. personal- och löneenheten berörda i första hand. Förslag om ny organisation är på gång och 
facklig samverkan pågår. 
 
Ekonomi 
Bedömningen är att löneenheten kommer att klara sin budget för år 2014. 
 
Personal 
En lönechef heltid, löneassistenter 2,7 heltider och en systemansvarig 0,5. En av 
löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. 
Vårt sjuktal för denna period är 11,24 %. 
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Framtiden 
Efter förfrågan från A-hem som vill att vi ska ta över deras löneutbetalningar, (de har i dagsläget 
3 centrala avtal som vi i så fall måste köpa in, Fastigo K, Fastigo F och Måleriavtalet) så har vi 
börjat titta på vilka möjligheter som finns. 
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
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761 IT 
 

Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  3 215 2 114 66 2 013 5 3 215

Verksamhet 3 000 2 416 80 2 564 6 3 000

Internhyra  0 0 0 0

            

Summa kostnader 6 215        4 530 73        4 577 3 6 215

            

Intäkter -1588 -388 12 -1490 -284 -1 588

            

Netto 4 627 4 142 90 3 087 -29 4 627

Periodresultat -1 057 94 
 
Verksamhet 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av kommunbolagens 
och andra närliggande kommuners behov av IT-tjänster. 
 
Händelser av betydelse 
Skolans 1:1satsning: den förnyade konkurrensutsättningen av befintligt ramavtal via SKL 
Kommentus är överprövat. Oklart hur lång tid det kommer att ta innan beslut fattas. 
Upphandling av trådlöst nät i skolan är klar och utbyggnation av skolan är i full gång. 
Sandbackaskolan är i det närmaste klar. Grundskolorna är påbörjade. 
Upphandling av Licenser är klar. Det rör licenser för våra största programvaruleverantörer, 
Microsoft, Novell, Adobe m.fl. 
Flygplatsen är nu ansluten till kommunens växel. 
Vi har bytt ut projektorerna i tre konferensrum. 
 
Ekonomi 
Leasing av datorer kommer att omfördelas på verksamheterna under 2014.  
IT-Avd har även belastats med utgifterna för anslutningen av flygplatsen till kommunens växel. 
De 110TSEK kommer att faktureras flygplatsen. 
I samband med en revision av våra licenser upptäckte Microsoft att vi betalat för få licenser. En 
korrigering har gjorts och vi har drabbades av en engångsutgift på ca 150TSEK. Anledningen till 
ökningen är fler datorer ute i verksamheterna. Det påverkar också framtida licenskostnader, se 
avsnittet Framtiden. 
I samband med uppgraderingar av flera av våra system har vi anlitat konsulter till en kostnad av 
ca 70TSEK. 
Justerat för engångskostnader enl. ovan och icke periodiserade licenskostnader är ca 70% av 
verksamhetsbudget förbrukad.  
 
Personal 
Under sommaren har vi haft en extra resurs för att kompensera för barnledigheter mm.  
En aviserad långtidssjukskrivning kommer att medföra extra kostnader med ca 35TSEK under 
hösten 2014. Konsekvenserna för 2015 kan vi inte förutse.   
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Framtiden 
Skolans 1.1 innebär att antalet stationära datorer kommer att minska, men sannolikt orsaka delvis 
dubbla kostnader under övergångsperioden. Under detta år måste upphandling av c:a 200 datorer 
genomföras för den administrativa delen av kommunförvaltningen. Beslut måste fattas om man 
ska leasa eller köpa dessa. 
 Internetanslutningen närmar sej en genomsnittlig dygnsförbrukning på 30% med toppar på 95%. 
I samband med att 1:1 datorerna kommer igång kommer vi sannolikt att behöva utöka vår 
Internetkapacitet, senast under HT 2015. 
Microsoft förändrar ständigt licensvillkoren för sina produkter. I samband med det nya avtalet 
som blev klart i Augusti kan inte de kommunala bolagen längre avropa på kommunens 
volymlicensavtal. Dessutom har kostnaden för nya Microsoft databaslicenser ökat med ca 70%. 
Serviceavtalet (SA) som ger rätt att använda och uppgradera databaslicenserna baseras på 
inköpspriset. Databaslicenskostnaderna kommer alltså att öka över hela linjen. Enda alternativet 
som står till buds är en annan typ av licensform, som innebär en väldigt hög ingångskostnad, 
men sedan kostar inte varje ny databas särskilt mycket. (Konkurrenterna på databasområdet är 
tyvärr ännu dyrare. Alla bra, mindre dyra alternativ är nu uppköpta av de stora jättarna) 
I och med att fler datorer tagits i bruk kommer de ordinarie licenskostnaderna att öka med ca 
40TSEK/år. Ej inräknat kostnaderna för 1:1 datorerna. 
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 38 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 

741 Tillväxtenheten 
 

Tkr   2014 2013  

  Budget Redovisat
Förbrukn 

i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  3 081 2 622 85 2 127 23             3 580

Verksamhet 948          625 66 784 -20                948

Internhyra    

          

Summa kostnader 4 029 3 247 81 2 911 11            4 528 

          

Intäkter -792 -767 97 -1 029 -25            - 767 

          

Netto 3 237 2 480 77 1 882 32            3 761 

Periodresultat -322 748               -524
 
Verksamhet 
Tillväxtenheten består av arbetsmarknadsenheten, näringsliv och Eu-samordning, turistbyrå, 
lärcentrum samt projektverksamheter där vi antingen är ägare av projektet eller partners. Chef för 
tillväxtenheten har det övergripande 
ansvaret för planering och ledning av enhetens verksamheter. Arbetsmarknadsenheten leds av 
chefen för arbetsmarknad, vilket omfattar Idéum, ensamkommande barn, offentligt skyddade 
arbeten, instegsjobb, feriearbeten, 
flyktingmottagning och inflyttning och integrationssamordning. Verksamheterna inom Idéum, 
flyktingmottagning, ensamkommande barn regleras via avtal med Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen. Även lokala 
överenskommelser finns mellan kommunens enheter som stödjer och reglerar arbetet. 
 
Tillväxtenheten särredovisar arbetsmarknadsenheten, se separat redovisning. 
 
Händelser av betydelse 
Tillväxtenheten har upphört som organisatorisk enhet  
fr o m 2014-07-01. Verksamheten har därefter delats upp i följande områden; näringsliv, 
lärcentrum, turistbyrå och arbetsmarknad/integration. Landsbygdsfrågorna kommer 
fortsättningsvis att till viss del handhas av tekniska kontoret. 
 
Ett särskilt näringslivskontor har inrättats för perioden fram till 2015-05-31. Innan dess ska 
kommunfullmäktige ha tagit ställning till om näringslivsverksamheten ska drivas i bolagsform 
eller ej. En tillförordnad näringslivschef på 100% samt en företagsrådgivare på 60% har anställts 
till och med maj månad 2015 med följande uppdrag; 
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Turism 
Här behöver ett arbete ske gällande hur vårt eget lokala arbete ska samordnas med det som 
sker inom Swedish Lapland. Förhoppningen är att Swedish Lapland ska kunna bidra med 
lokalt placerade resurser i Arvidsjaur. 
 
Lärcentrum 
Lärcentrum fortsätter sin utveckling inom ramen för Akademi Norr med inriktning mot 
utbildning för företag och akademisk utbildning.  
 
Landsbygdsprojektet 
Det pågående landsbygdsprojektet har fått förlängd projekttid fram till årsskiftet. Här handlar 
arbetet till största delen om att hjälpa byarna Moskosel, Abborrträsk och Glommersträsk att 
komma igång med sina planerade servicepunkter. 
 
 
Kerstin Olla  
Kommunchef 
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744 Arbetsmarknadsenheten 
 
Ansvar 744  

2014 2013  
 

Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

    

Personal  17 251 12 227 71 12 042 2 17 651
Verksamhet       8 510 5 249 61        4 898  6 8 000

Internhyra       1 380         920              67           873 
   

  5  1 380

Summa kostnader 27 141 18 396 68 17 813 3 27 031

           

Intäkter -24 382 -16 831 69 -17 498 -4         -26 000  
           

Netto       2 759 1 565 56 315 
  

373 1 031
       
Periodresultat  293        2 224  1 648
 

Verksamhet: 
 
Eu samordning 
Samordning av Eu projekt. Projekt ”Norrsken” tillsammans med Piteå Kommun  
 
Offentligt skyddade arbetet (OSA) 
Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning (Soc) och Arbetsförmedlingen (Af) 
samverkar, där personer med olika behov av stöd erbjuds anställning inom kommunen.  4 
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 utb. Avtal med 
Arbetsförmedling. Uppdrag mot näringsliv, föreningar, kommunala förvaltningar. 
 
Flyktingmottagning: 
Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om ett mottagande av  10 
personer/år. 
 
Ensamkommande barn 
Kommunens mottagande av flyktingbarn. Verksamheten är fördelad på 2 olika boenden (Kråkan, 
Korpen) samt Utslussen och 18+ verksamhet 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. 
 
Integration/Inflyttningssamordning 
Samordning av det totala inflyttnings/integrations - ansvaret inom Arvidsjaur kommun. 
 
Instegsjobb 
Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar inskrivna vid SFI; ns 
slutfas erbjuds anställning inom kommunen totalt 4 helårs tjänster. Bidrar bl.a. till ökad 
anställningsbarhet. 
 
Uppdragen styrs genom de inriktningsbeslut, måldokument och handlingsplaner som beslutats av 
Kf/Ks och regleras genom avtal med Arbetsförmedling, Migrations-verk samt internt inom 
kommunen av lokala överenskommelser (Lök). För de projektarbeten som bedrivs inom enheten 
finns avtal med både projektpartners och projektägare   
 
Händelser av betydelse 
Arbetsmarknadsenheten ligger numera organisatoriskt direkt under kommunchef, efter 
Tillväxtenhetens avveckling.  
Projekt Norrsken avvecklas, slutredovisning kvarstår. 
Fortsatt stor inskrivning vid flyktingmottagningen utanför avtalet, men inom etableringen. 
Flytt av 18 + verksamheten till Humlan huset samt Galaxen. 
Utbildningssatsning (undersköterska) inom etableringen tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
tar form , med Sandbackaskolan som tjänsteleverantör. 
 
Ekonomi 
Ramen för enheten tilldelades 2014-04-14. 
Budget ramen för enheten har minskats från 3 879´ till 2 679´ vilket innebär en nedskärning med 
1 200´. 
Den sena ram tilldelningen med stor nedskärning, får stora effekter för verksamheten, samt 
bidrar till svårigheter att hinna få resultat av åtgärderna innan årets slut. 
 
Minskad verksamhet inom kök Idéum. 
 
Instegsjobben stoppas, påbörjade anställningar förlängs ej. Inga nya tecknas. (4 st.) statsbidragen 
minskas, försörjningsstödet påverkas negativt. 
 
OSA anställningarna stoppas, påbörjade anställningar förlängs ej. Inga nya tecknas. (8 st.) 
statsbidragen minskas, försörjningsstödet påverkas negativt. 
 
Feriearbetena budgeteras utifrån föregående års utfall. 
 
I prognosen inryms 1/3 av totalt 1 700´/år för fördyrade verksamhetsomkostnader hos 
ensamkommande flyktingbarn (lokalkostnader, 1 Soc. sekr. tjänst) 
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Personal 
Antalet anställda inom Arbetsmarknadsenheten uppgår till 29 personer omräknat i heltider, 
inkluderat projekt-anställningar. 
 
Ny boendechef för ensamkommande flyktingbarn har provanställts vid enheten. 
 
Tjänsten som Inflyttnings- och integrationssamordnare flyttas organisatoriskt och förändras till 
att innehålla 50 % Tanzania projekt under näringslivskontoret och 50 % inflyttning och resurs till 
Turistbyrån.  
 
Inom enheten har anställts 88 st feriearbetare under sommarmånaderna 
 
Offentligt skyddade arbeten, OSA innefattar 8 heltidstjänster 
 
Instegsjobb innefattar  4 st. heltidstjänster. 
 
Framtiden 
Boendet vid ensamkommande flyktingbarn, Kråkan kommer att flyttas till Borgargården under 
oktober månad.  
 
Fortsatt utredning av eventuell flytt av verksamheten ensamkommande flyktingbarn till 
Socialförvaltning. 
 
Fortsatt utredning av utformning av framtida Arbetsmarknadsenhet. 
 
 
Bengt Norén 
Chef Arbetsmarknadsenheten 
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Camp Gielas 2014-08-31 
 
Verksamhetsberättelse 
 
Verksamheten 2014-01—08 
Camp Gielas omfattar verksamheterna 

 Stugby och Campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 

 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter lägre jämfört med samma period år 
2013. Detta beror på att färre gäster i anläggningens stuglägenheter.  
 
Den gångna sommaren har bjudit på ett fantastiskt fint väder. Trots detta har den normalt så stora 
turistströmmen från den nordnorska marknaden varit betydligt sämre än vanligt. Detta är något 
förvånande och beror på att det vädermässigt har varit den bästa norska sommaren i 
mannaminne, samt att valutakursen inte längre är lika förmånlig för de norska besökarna. 
Normännen har i stor utsträckning stannat hemma istället för att åka över till Sverige. Detta 
bekräftas av turistorganisationer i Norr- och Västerbotten och av campingkollegor i länen.  
 
Ekonomi  2014-01—08 
Personalkostnaderna är lite högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på 
normala löneökningar.  
 
Verksamhetskostnaderna är lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att 
inget driftsbidrag har utbetalts till Vittjåkks entreprenör.  
 
Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period 
föregående år. Detta beror på att verksamheten har haft mindre boende i anläggningens 
stuglägenheter.  
 
Prognos 
Camp Gielas redovisas som affärsverksamhet fr o m 2013. Kapitalkostnaderna ingår därefter i  
verksamhetens kostnader och belastar resultatet med 1,4 Mkr för år 2014. För att Camp Gielas 
skall göra ett noll- eller positivt resultat, torde det krävas att någon av de olika verksamheterna 
flyttas från affärsverksamheten, exempelvis sporthallen som skola och föreningsliv nyttjar, eller 
någon av de turistiska delarna i verksamheten Prästberget, Vittjåkk och Skidspår. Se 
avvikelserapportering. 
 
Personal 2014-01—08 
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare, en 
pistör och en verksamhetschef som delas med Centrumbadet. Viss extrapersonal arbetar också 
vid campingplatsen under högsäsong. Verksamheten har haft en långtidssjukskrivning under hela 
årets första och andra tertial. Detta ger ett sjuktal med 11 %. Noterbart är att korttidsfrånvaron är 
0 %. 
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Framtiden 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Camp 
Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets 
anläggningar.  
 
Camp Gielas har inför år 2014 har beviljats en halv miljon i investeringspengar. Verksamheten 
har därför kunnat införskaffa nya TV-apparater och utökat internetkapaciteten med nya 
accesspunkter. Vissa möbler kommer också att bytas ut under hösten. 
 
Målrapportering 2014-01—08 
 
Fria liftkort 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 
till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.  
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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Camp Gielas 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 

Redovisat 
2014-08-

31 
Prognos 

2014 

Redovisat 
2013-08-

31 

Redovisat 
2013-12-

31 
Förbrukningsavgifter 559 135 250 170 221
Bidrag 200 108 200 297 298
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0
Sidoordnade intäkter 8 307 6 010 7 750 6 565 8 085
Summa 9 066 6 253 8 200 7 037 8 604
      
Rörelsens kostnader     
Varor och 
förbrukningsinventarier -772 -439 -672 -528 -738
Tjänsteköp -3 063 -1 972 -2 550 -2 280 -3 611
Personalkostnader -4 195 -2 624 -4 195 -2 565 -3 855
Av och nedskrivningar -1 026 -684 -1 026 -729 -1 086
Övriga rörelsekostnader -150 -26 -150 -152 -209
Summa -9 206 -5 745 -8 593 -6 254 -9 499
      
Verksamhetens 
nettokostnader -140 508 -393 783 -895
      
Ränteintäkter 0 0 0 0 7
Räntekostnader -369 -249 -369 -406 -600
      
Periodens resultat  
2014-08-31 -509 259 -762 377 -1 488
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Camp Gielas per verksamhet 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt 

2014-08-31 Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår 
Stugby & 
Camping 

Förbrukningsavgifter 135 135 0 0 0 0
Bidrag 108 0 0 0 0 108
Sidoordnade intäkter 6 010 731 120 0 100 5 059
Summa 6 253 866 120 0 100 5 167
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier -439 -75 -2 -61 -52 -249
Tjänsteköp -1 972 -533 -140 -301 -176 -822
Personalkostnader -2 624 -450 -40 -180 -130 -1 824
Av och nedskrivningar -684 -185 -209 -34 -29 -227
Övriga 
rörelsekostnader -26 -11 0 -2 0 -13
Summa -5 745 -1 254 -391 -578 -387 -3 135
       
Verksamhetens 
nettokostnader 508 -388 -271 -578 -287 2 032
       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -249 -78 -47 -18 -11 -95
       

Periodens resultat 
2014-08-31 259 -466 -318 -596 -298 1 937
 
 
Katarina Landstedt 
Föreståndare 
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Stadsnät 
 
Händelser av betydelse 201401—08 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna.  
I de fall el-ledningar markförläggs är vi bundna av avtal att samförlägga. Vi bekostar material, 
vattenfall bekostar arbetet.  
Vattenfall beslutar i ett ganska sent skede, om, var och när, förändringar utförs.  
 
Tillsammans med IT Norrbotten förs diskussioner med bl.a. Vattenfall om tolkning av avtalen, 
vad gäller kostnaden för flytt av fiber i Vattenfalls el-ledningar. 
 
Ekonomi 
Under 2014 kommer el-ledning i Moskosel att markförläggas, uppskattad kostnad ca 250TSEK. 
 
Prognos 
Kostnaderna för utsättning ökar i samband med att fler och fler installerar jord/bergvärme. 
I övrigt ser vi inga större avvikelser. 
 
Framtiden 
Avtalet med OpenUniverse löper ut under 2014 och diskussioner pågår om framtiden. IT 
Norrbotten har ett uppdrag att kartlägga situationen i Norrbotten samt komma med förslag om 
tänkbara framtida möjligheter. Uppdraget skall vara slutfört i November. 
 
I samband med Net4Mobilitys satsning på utbyggnad av deras mobila nät förs diskussioner, i 
samråd med IT Norrbotten, om möjlighet att ansluta deras basstationer till vårt 
ortssammanbindande nät på olika ställen i kommunen.  
 
Med den avgift som OpenUniverse tar idag är det svårt att nå ett 0-resultat i Arvidsjaurs 
Stadsnät. Situationen är likartad i de flesta små kommuner.  
Samtidigt utgör stadsnätet en samhällsviktig infrastruktur.  
Utan kommunens insats är risken stor att vi inte kan upprätthålla denna infrastruktur. 
 
Att bygga ut nätet, isolerat till Arvidsjaurs Kommun, på affärsmässiga villkor är inte görbart, 
annat än med en väldigt hög anslutningsavgift. Möjlighet till bidrag med 70% kommer att finnas 
framledes, men enbart på landsbygden, ej i tätorten. Kommunen kommer ej att kunna vara 
medfinansiär. 
 
Självkostnadspriset i tätorten ligger mellan 15TSEK och 60TSEK per fastighet. I byarna hamnar 
man sannolikt i den lägre delen av spannet, men vissa byar i kommunen saknar fiberinfrastruktur 
fram till byn.  
 
Utredningar som gjorts påvisar en stor besparingspotential för kommuner, framför allt inom 
hemtjänsten, om fler tjänster kan utföras digitalt på en allt äldre befolkning, som skall betjänas i 
hemmet i allt större utsträckning. Men den besparingen kräver ytterligare investeringar i 
infrastruktur för att kunna realiseras. 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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Stadsnät 2014-08-31 
tkr 
 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 
Redovisat 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Redovisat 
2013-08-31 

Redovisat 
2013-12-31 

Förbrukningsavgifter 1 000 324 1 000 284 
Bidrag 38 38  38
Skatter, räntor m.m.  
Sidoordnade intäkter 220 297 220 220 1 664
Summa 1 258 621 1 258 504 1 702
       
Rörelsens kostnader      
Varor och 
förbrukningsinventarier  
Tjänsteköp -664 -285 -750 -825 -1 667
Personalkostnader -336 -198 -336 -218 -330
Av och nedskrivningar -521 -348 -521 -689 -1033
Övriga rörelsekostnader 0 -2 0 0 -6
Summa -1521 -834 -1607 -1 732 -3 036
       
Verksamhetens 
nettokostnader -263 -213 -349 -1 228 -1 334
       
Ränteintäkter  
Räntekostnader -69 -48 -69 -95 -134
       
Periodens resultat  -333 -261 -418 -1 323 -1 468
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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Vatten och avlopp 2014-04-30 
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand 
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st 
avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Verksamheten 2014-01—08 
Vi har inte behövt tina någon dricksvattenledning med el. Det har även varit ovanligt lite tinande 
av dagvatten i år.  
 
Vi ser en ökning av fel typ av papper m.m. som kommer in till reningsverket i Arvidsjaur. Vi 
kommer därför att göra insatser genom information till våra brukare om vad man får och inte får 
spola ned i avloppet. 
 
Vi har utrett Fiskarvägens avlopp där vi har kombinerat avloppssystem. Det måste grävas en ny 
dagvattenledning så att vi får bort problemen med källarupptryckningar vi har där. Utredningen 
visar även att ledningen längs Villavägen måste förnyas. Prioritering, handlingar och 
upphandling för åtgärder kommer att ske i vinter. 
 
Upphandling av nya avloppsanläggningar i Järvträsk Stora och Södra sandträsk är klara och 
arbetet kommer att utföras i höst. Avloppsledningsnätet i Järvträsk Stora är också upphandlat och 
arbetet kommer att påbörjas vecka 38. 
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 

 Inte en enda eltining av vattenledning 
 Byggt om och anpassat våra nya lokaler på IH4, arbetet är pågående. 
 5 vattenläckor under perioden 
 Ventilbyten har utförts i Moskosel 
 Vi har haft flera källarupptryckningar i fastigheter i Arvidsjaur och Moskosel på grund av 

avloppsstopp i en stamledning samt på grund av kraftig nederbörd. 
 Vi har grävt in en LTA pumpstation till ett par fastigheter längs Nyborgsgatan för att 

dessa inte skall få avloppsvatten i källaren vid driftsstörningar.  
 Åskan har slagit ut utrustning för 150 tkr 
 Väldigt få pumpbyten under perioden 
 

Ekonomi 2014-01—08 
Våren har varit gynnsam med få läckor, vatten och tinande av dagvatten. Sommaren har varit rätt 
normal. Vi har en hel del grävningar som vi kommer att göra i höst samt spola och filma 
spillvattenledningar. 
 
Prognos 
Vi kommer troligtvis klara budget. 
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Personal 2014-01—08 
Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och en deltid som vi köper 
av fastighetsavdelningen som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I 
Moskosel, Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en 
dag i veckan en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig 
lösning. Moskosel behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre. Vi kommer att se över 
vår organisation på VA för att klara framtida utmaningar vi står inför. Vi har även rekryterat en 
ny medarbetare som ersatt en anställd som har gått i pension.  
 
Sjuktal 0 % 
 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och 
våra anläggningar. Vi har drygt 20 mil ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet 
och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som 
vi ligger på idag och då har vi ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi måste 
öka inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla 
åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är 
nödvändig. Vi har dessutom haft tillsyn av 11 små avloppsanläggningar och alla har fått 
underkänt av olika anledningar. Vad som kommer ett behöva åtgärdas på dessa kommer att 
variera i omfattning. Vi har gjort en åtgärdsplan för dessa 11 anläggningar som är en löpande 
plan där vi gör en inventering, prioritering, utredning och åtgärdsbehov av prioriterade 
anläggningar 2014. Åtgärdar 2015 och fortsätter med prioriteringar, utredningar och så vidare 
varje år. Vi kommer även inkludera de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av. 
 
Extremväder med åska, kraftig nederbörd är nog något som vi kommer att få räkna med i större 
utsträckning. Vi får fler driftsstörningar på grund av åska, kraftig nederbörd och strömbortfall. 
Vi kan däremot inte säga att de skyfall som varit i sommar är kraftigare än andra. Det går att få 
nederbördsdata av SMHI, men det ger inte nog underlag för att vi skall kunna se skillnader. Ofta 
är dessa skyfall ganska lokala. Vi kommer att köpa regnmätare till de större byarna och 
Arvidsjaur samhälle så att vi mäta intencitet och frekvens och därmed lättare kunna dra slutsatser 
kring skyfallen och påverkan på våra anläggningar. 
 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
Naturvårdsvårdsverket är idag ansvarig myndighet för all avloppsverksamhet. Som det ser ut 
kommer Havs och Vattenmyndigheten att överta ansvaret för ”små avloppsanläggningar” det vill 
säga anläggningar upp till 200 pe (personekvivalenter). Det ligger även ute en remiss för 
skärpning av lagstiftningen för små avloppsanläggningar. Det arbetas även med en ny föreskrift 
för anläggningar större än 2 000 pe. Idag finns det två föreskrifter (SNFS 1990:14 och SNFS 
1994:7) och vilken som har tolkningsföreträde är inte helt klart. 
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för 
Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta 
resultaten av provborrningarna vi gjort på klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka 
det/de nya skyddsområdena.  
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Detta påverkar även vår VA-organisation som vi också kommer att titta i på detta arbete.  När 
huvudelen av Arvidsjaurs VA-system och infrastruktur byggdes upp hade vi en större 
organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll. Nu är vi på väg 
upp igen. 
 
Vi kommer att behöva höja vår VA-taxa för att klara de investeringar och underhåll vi står inför. 
Rimligtvis kommer taxan att behöva höjas med cirka 9 % 2015 och 3 % per de närmaste 5 åren. 
Arvidsjaurs kommun har en låg VA-taxa om man jämför med andra kommuner. Av Sveriges 290 
kommuner ligger vi på 65:e plats i avgift för en villa (64 kommuner har billigare taxa och 224 
kommuner har dyrare). Med en sådan höjning som vi föreslår, så kommer vi om 5 år att ha en 
taxa som motsvarar 144:e plats idag. För lägenheter ligger vi på plats 88 idag och om 5 år 
motsvarar det plats 155 idag. Givetvis skall vi eftersträva så låga avgifter som möjligt, men låga 
avgifter kan även avspegla hur man sköter och tar hand om sina anläggningar. För mer 
information kring taxenivåer se bilagan ”kommentarer till 2014 års taxestatisitk” från Svenskt 
Vatten. 
 
 
Målrapportering 2014-01—08 
Vi har inte haft otjänligt vatten i kommunen under perioden 
 
 
Mårten Enoksson 
Gatuchef 
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Vatten och avlopp 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 
Redovisat 
2014-08-31

Prognos 
2014 

Redovisat 
2013-08-31 

Redovisat 
2013-12-31

Förbrukningsavgifter 12 550 8 486 12 663 8 262 12 440
Bidrag 263 112 263 173 206
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 814
Periodiserade 
anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 120 193
Sidoordnade intäkter 0 65 0 57 221
Summa 12 813 8 663 12 926 8 612 13 874
           
Rörelsens kostnader          
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 876 -1 087 -1 876 -1 331 -1 832
Tjänsteköp -5 030 -2 883 -5 200 -3 369 -5 386
Personalkostnader --3 716 -2 205 -3 629 -2 343 -3 668
Av och nedskrivningar -1 460 -978 -1 460 -940 -1 410
Övriga rörelsekostnader -214 -131 -214 -166 -181
Summa -12 296 -7 284 -12 379 -8 149 -12 477
          
Verksamhetens 
nettokostnader 517 1 379 547 463 1 397
          
Ränteintäkter 0 0 0 0 14
Räntekostnader -517 -350 -517 494 -730
          
Periodens resultat  0 1 029 30 -31 681
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Vatten och avlopp per verksamhet 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt       

2014-08-31 Vattenverk Avloppsverk Ledningar 
Ofördelade 
kostnader 

Förbrukningsavgifter 8 486 0 0 0 8 486
Bidrag 112 0 0 0 112
Sidoordnade intäkter 65 0 0 0 65
Summa 8 663 0 0 0 8 663
          
Rörelsens kostnader         
Varor och 
förbrukningsinventarier -1 087 -174 -438 -137 -338
Tjänsteköp -2 883 -599 -633 -432 -1 219
Personalkostnader -2 205 -8 -11 -17 -2 169
Av och nedskrivningar -978 -130 -161 -660 -27
Övriga rörelsekostnader -131 0 0 -2 -129
Summa -7 284 -911 -1 243 -1 248 -3 882
      
Verksamhetens 
nettokostnader 1 379 -911 -1 243 -1 248 4 781
      
Ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader -350 -33 -52 -258 -7
      
Periodens resultat  1 029 -944 -1 295 -1 506 4 774
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Avfallsenheten 2014-08-31 
 
Verksamhetsberättelse  
 
Verksamheten 2014-01—08 
Mängden hushållsavfall har ökat mot samma period 2013. Ökningen beror på att 
mellanlagringen av hushållsavfall tömts helt och hållet, i vanliga fall ligger det alltid kvar en 
mängd i huset. Huset för mellanlagring av hushållsavfall kommer att renoveras och byggas ut. 
Övriga fraktioner ligger på normala värden. 
Mifo 1 inventering av nedlagda deponier fortskrider, det ligger även ute en upphandling om en 
fortsatt undersökning (Mifo 2) av före detta deponin som ligger vid Idrottsplatsens parkering.  
 
Händelser av betydelse 2014-01—08 
Under första delen av året har projekteringen av utbyggnad / renovering av mellanlagringen för 
hushållsavfall genomförts, nu i slutet av augusti har ett startmöte hållits med MDH Bygg AB 
som var vinnande entreprenör vid upphandlingen. Byggstart sker under september månad. 
Avfallsenheten har även under perioden upphandlat ett tält från Gillmet AB som ska stå uppe 
året runt på ÅVC, detta kommer att sättas upp när vi asfalterat den yta som tältet ska stå på. 
Asfaltering var beställd till juni men har inte skett på grund av brist på asfalt i Arvidsjaur. 
Beräknad tid för asfaltering enligt ABL AB är vecka 38. 
 
Arbetet med att inventera fritidshus till den nya grundavgiften som började gälla 2014-01-01 
pågår för fullt, men är betydligt mer tidskrävande än planerat. Inga fakturor har ännu skickats ut 
och det är oklart när de kan skickas ut. När arbetet med detta började så fanns inga register, nu 
pågår inventering och upprättande av ett register. 
 
ICDL projektet med Mwanga i Tanzania fortskrider, där vi ska hjälpas åt och utvecklas 
tillsammans. Främst så hjälper vi dem igång med en fungerande avfallshantering genom att ge 
dem vår syn samt tips och ideér för arbetet. Projektet pågår i totalt tre år till och med 2015. 
 
Under perioden har den efterlängtade fiberuppkopplingen kopplats in på ÅVC, detta gör att 
kundtjänstärendena fungerar bättre och smidigare när inte uppkopplingen begränsar. 
Vi håller på att uppgradera vårt faktureringsprogram från Winsam till Winsam Future med 
driftstart vecka 46, detta kommer att underlätta hanteringen i framtiden. 
 
En av personalen på ÅVC har varit på utbildning för att bli skolinformatör, tanken med detta är 
att bedriva förebyggande avfallshantering genom att informera om avfall på skolor och för även 
andra intresserade. Vi har även skräpplockardagar där barnen på skolorna får delta. 
 
Statistik  
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur var under perioden 25 048 st, vilket är 158 st mer än förra 
året. Om man ser bakåt i tiden ökar antalet besökare årligen.  
 
Mängden inkommet avfall januari-augusti 
 Tert2 2014 Tert2 2013 Tert2 2012 Tert2 2011 Tert2 2010 
Avfall till sortering 14 ton 15 ton 23 ton 9 ton 3 ton
Restavfall till Deponi 106 ton 147 ton 46 ton 84 ton 17 ton
Brännbart 371 ton 389 ton 351 ton 374 ton 475 ton
Hushållsavfall 995 ton 833 ton 898 ton 861 ton 885 ton
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Ekonomi 2014-01—08 
Den lagstadgade delen av avfallshanteringen ligger något bättre till än förra året, dock väntar vi 
flera stora kostnadsposter innan årets slut så det jämnar ut sig i slutändan. Den affärsmässiga 
delen går bra. 
 
Å-nyo ligger något sämre till än samma period förra året, mycket på grund av färre inlämningar 
under så kallad lågsäsong i början av året, men en stor del beror också på att vi inte haft uppe 
försäljningstältet på ÅVC. När det nya förvarings- / försäljningstältet sätts upp kommer mer 
saker att kunna lagras och tas emot. Denna sommar har vi inte kunnat ta emot varor i den 
utsträckning vi velat på grund av utrymmesbrist. 
 
Slamsäsongen är i full gång. Taxan höjdes för detta år, detta år ligger vi bättre till än tidigare år. 
 
Vi har jobbat på hårt med inventering av nedlagda deponier genom konsulthjälp med 5 st 
deponier, hjälp av projektanställd personal med 5 st deponier samt en fortsatt undersökning 
(Mifo 2) på 1 st deponi som just nu ligger ute på upphandling. Detta kommer framförallt visa sig 
i kolumnen tjänsteköp i slutet av året. 
 
Prognos 
Prognos enligt kolumnen Prognos 2014, sida 3. Sidoordnade intäkter i form av ersättningar för 
upplåtande av mark samt insamling av elavfall inom producentansvaret tillkommer utöver 
budgeterade intäkter. Kostnader för tjänsteköp förväntas öka sista tertialet och hamna enligt 
budget. 
 
Personal 2014-01—08 
På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC arbetar två 
heltidsanställda samt en på halvtid. Avfallsenheten har haft totalt 2,3 % sjukfrånvaro under 
perioden. 
 
Framtiden 
Under detta år har det gjorts en utredning om det är möjligt att ta slamhämtningen i egen regi, 
förslaget ligger i skrivande stund hos politiken. Siktet är inställt på att slamhämtningen hamnar i 
kommunens egen regi till 2016-01-01. 
 
 
Johan Åberg  
Avfallschef 
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Avfallsenheten 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 
BUDGET 

2014 
Redovisat 
2014-08-31 

Prognos 
2014 

Redovisat 
2013-08-31 

Redovisat 
2013-12-31

Förbrukningsavgifter 9 273 5 411  9 273 5 434 8 448
Bidrag 224 146  224 154 228
Skatter, räntor m.m. 0 0  0 0 128
Sidoordnade intäkter 0 82  153 304 947
Summa 9 497 5 639 9 650 5 893 9 751
         
Rörelsens kostnader        
Varor och 
förbrukningsinventarier -196 -50 -196 -73 -151
Tjänsteköp -6 033 -2 920 -6 033 -3 042 -5 508
Personalkostnader -2 395 -1 545 -2 409 -1 763 -2 583
Av och nedskrivningar -375 -250 -375 -245 -367
Övriga rörelsekostnader -60 -29 -69 -54 -49
Summa -9 059 -4 794 -9 082 -5 177 -8 658
         
Verksamhetens 
nettokostnader 438 845 568 716 1 093
         
Ränteintäkter 0 0 0 0 8
Räntekostnader -108 -73 -111 -117 -172
         
Periodens resultat  330 772  457 599 929
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Avfallsenheten per verksamhet 2014-08-31 
tkr 

Rörelsens intäkter 

Redovisat 
totalt    

2014-08-31 

Lagstadgad 
avfalls-

hantering 
Slam-

tömning

Affärsmässig 
avfalls- 

hantering 

Gemensam 
avfalls-

hantering 
Å-

NYO 
Förbrukningsavgifter 5 411 4 307 153 506 127 318
Bidrag 146 43 0 0 0 103
Skatter, räntor m.m. 0 0 0 0 0 0
Sidoordnade intäkter 82 0 0 82 0 0
Summa 5 639 4 350 153 588 127 421
        
Rörelsens kostnader       
Varor och 
förbrukningsinventarier -50 -43 0 0 -3 -4
Tjänsteköp -2 920 -2 424 -71 -62 -329 -34
Personalkostnader -1 545 -878 -48 -122 -39 -458
Av och nedskrivningar -250 -250 0 0 0 0
Övriga 
rörelsekostnader -29 -29 0 0 0 0
Summa -4 794 -3 624 -119 -184 -371 -496
        
Verksamhetens 
nettokostnader 845 726 34 404 -244 -75
        
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader -73 -73 0 0 0 0
        
Periodens resultat  772 653 34 404 -244 -75
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3 Kultur- och fritidsutskottet 
 
Tkr   2014   2013   
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr    

i % 
Prognos 

Personal  6 444 3 656 57% 3 820 -4 6 247 
Verksamhet 3 171 1 680 61% 1 606 5 3 195 
Internhyror, kap kostn 6 877 4 585 67% 4 734 -3 6 877 
       
Summa kostnader 16 059 9 921 62% 10 160 -2  
       
Intäkter -1 528 -727 48% -935 -22  
       
Netto 14 531 9 194 63% 9 225 0  
       
Periodens resultat  493  115   
 
Allmänkulturell verksamhet för vuxna tillhandahålls främst genom föreningslivet men det som 
riktar sig till barn genomförs till stor del av kommunen eftersom det i princip inte finns några 
kulturföreningar med verksamhet för denna målgrupp. En stor del av utbudet ges inom förskola 
och skola. 
Bibliotekets verksamhet regleras i bibliotekslagen som har skärpts och både utlåning och 
besökandet har ökat något Tom augusti låg utlåningen på 26 474 vilket är en ökning med 3% och 
noteras kan att det är vuxenmedia som har ökat mest. Besökandet har också ökat och den 2%-iga 
ökningen beror nog mest på förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet.  
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för olika typer av verksamhet som genomförs av 
föreningar, företag eller privatpersoner. I källarplanet finns föreningslokaler av olika storlek. 
Nyttjandet har uppgått 484 st på bägge planen och då skall noteras att från mitten av maj till 
mitten av augusti är det mycket låg uthyrning. 
Biografverksamheten erbjuds två-tre kvällar per vecka plus matinéer och dagbio. Tyvärr har 
besökssiffrorna på kvällsbion gått ner medan besöken på både matinéer och dagbio ökar.  
Kulturskolan ingår numer i den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen ”Humlan” där personal 
från olika förvaltningar och föreningar/organisationer arbetar för att tillsammans med 
ungdomarna själva skapa en bra verksamhet. En viktig del i verksamheten är integration. 
Kulturskolan är tillgänglig för alla åldrar men mötesplatsen för ungdomar från 13 år upp tom 25 
år.  
Föreningarna får ekonomiskt stöd för verksamhet som riktar sig till barn och ungdom upp tom 20 
år, till utomhusbassänger och till skötsel av skoterleder. Detta år även ett extra stöd för 
föreningar som sköter och utvecklar kulturmiljöer i kommunen. Totalt 466.0 tkr tom augusti. 
Utöver detta ges stöd till ungdomar som arrangerar för ungdomar med 25.0 tkr. Alla föreningar 
får nyttja kommunala lokaler utan kostnad. 
 
Händelser av betydelse 
Den nya mötesplatsen Humlan för ungdomar invigdes i slutet av augusti med ett öppet hus där 
de nya lokalerna och verksamheten visades upp. Resten av helgen blev en aktivitetshelg för den 
grupp ungdomar som varit med och forma den nya mötesplatsen. 
Översyn av det fritidspolitiska programmet pågår och just nu arbetar man med insamling av 
kunskap genom medborgardaloger. 
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Ekonomi 
Budgeten kommer inte att överskridas. Vissa justeringar i budget har gjorts i och med att 
verksamheter har flyttat ut ur Medborgarhuset så har budget överförts till rätt verksamhet. 
Biografen har inte nått upp i förväntade intäkter men resultatet förväntas balanseras av lägre 
kostnader både på verksamhet och personal.  
 
Personal 
Personalen uppgår till 16 personer som delar på 13,5 tjänst plus timanställd personal. 
Sjukfrånvaron uppgår till 1,96%, i hela kommunen ligger den på 2.01% 
 
Framtiden 
Biografverksamheten måste analyseras grundligt och försök görs med filmklubb för 
mellanstadiet för att öka intresset för att se film på bio. Verksamheten är mycket beroende av 
filmutbudet som är svårt att styra. De visningar som går bäst är dagbio och matinéer och det kan 
får man ta med i analysen. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 62 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 

13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr  2014  2013   
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr    

i % 
Prognos

Personal  0 0 0% 0 0 0 

Verksamhet 565 421 75%   565 

Internhyror, kap kostn 0 0 0%  0 0 

       

Summa kostnader 565 421 75%   0 

       

Intäkter 0 0 0%  0 0 

       

Netto 565 421 75%   565 

       
Periodens resultat  376     
 
Verksamhet 
Stödet till föreningar och organisationer regleras i kommunens bidragsbestämmelser där barn- 
och ungdomar upp till 20 år är prioriterade. Föreningsstödet för idrott har fördelats och betalas ut 
kontinuerligt under året. Summan uppgår till 221.0 tkr vilket är 65% av budgeterade medel och 
fördelad på 14 föreningar. För övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet avsätts 35% 
av budgeterade medel och 38.0 tkr har beviljats de sex föreningar som lämnat in ansökan.  
Kommunen avsätter även medel för skötsel av skoterleder och utomhusbassänger. Två 
föreningar har beviljats stöd för drift av utomhusbassänger, totalt 100.0 tkr och stödet till 
skoterleder har beviljats, tre föreningar som delat på 32,3 tkr. 
Kommunstyrelsen avsatte 75.0 tkr för att bevara och utveckla kulturmiljöer i kommunen. Dessa 
pengar fördelades efter ansökan på de fem föreningar som förvaltar värdefulla kulturmiljöer i 
kommunen. 
Arbetet med det fritidspolitiska programmet är igångsatt och arbetsgruppen har genomfört 
medborgardialog för att samla in kunskap om vad medborgarna önskar. 400 slumpvis utvalda 
personer i åldern 15-80 år inbjöds till dialogen. Tyvärr så kom endast ett 15-tal personer men 
dialogen genomfördes och kan ge en viss inriktning på vad medborgarna önskar. Ytterligare 
dialoger kommer att genomföras, denna gång riktade till specifika åldersgrupper. 
 
Personal 
Utskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare. 
 
Händelser av betydelse 
Staten har höjt åldern för den statliga delen av LOK-stödet och kommunens regler för 
verksamhetsstöd är kopplade till detta så anpassning måste göras så att bidrag utgår för 
verksamhet riktad till unga tom 25 år.  
 
Ekonomi 
Budgeten har utökats med 75.0 tkr efter beslut om ett extra anslag till föreningar som förvaltar 
kulturmiljöer. 
Förbrukningen på 75% beror på att stora delar av föreningsstödet gått ut. 
Budgeten kommer inte att överskridas. 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 63 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 
 
Framtiden 
Det fritidspolitiska programmet kommer att göras om och detta kommer att påverka hur 
verksamheten skall bedrivas och hur medel skall fördelas. Troligen klart under 2015. 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2014  2013   

 Budget Redovisat Förbr i 
% 

Redovisat Förändr    
i % 

Prognos 

Personal  1 553 969 62% 1 013 -4 1 490 

Verksamhet 982 326 33% 640 -49 982 

Internhyror, kap kostn 4 260 2 840 67% 2 867 -1 4260 

       

Summa kostnader 6 795 4 135 61% 4 521 -9 6732 

       

Intäkter -458 -209 46% -398 -47 -395 

       

Netto 6 337 3 926 62% 4 123 -5 6337 

       
Periodens resultat  298  45   
 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten består av arrangemang och aktiviteter inom områdena konst, 
teater, musik, dans, film, folkbildning och kulturmiljövård. En stor del av verksamheten 
genomförs av det civila samhället och Norrbottens Kulturplan och det fritidspolitiska 
programmet samt politiska mål som anger inriktning för arbetet. Kommunens roll är att inspirera, 
stödja och samordna olika typer av aktiviteter. Stödet består av tillhandahållande av lokaler utan 
kostnad, sammanställande av kulturkalender och ibland att delta som medarrangör och 
medfinansiär. 
Den egna verksamheten är till största delen inriktad på barn- och ungdomar som ges möjlighet 
till eget skapande, ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang och förutsättningar att vara med 
och påverka eller arrangera själv. Se statistik i bilaga 1. 
 
Kulturgrupperna på högstadiet och gymnasiet besöks regelbundet under skolåret och täta 
kontakter med elevråden upprätthålls. Stödformer för ungas eget arrangerande finns och 
kommunens ungdomsprojektpengar, UPP, har beviljats till olika typer av arrangemang. Till 
dessa har även stöd från landstinget sökts och i vissa fall beviljats. 
 
Ungdomsinflytandefrågor har delvis hamnat på kultur-fritid och den demokratidag som 
genomfördes i januari har planerats med barn- och ungdomskulturchefen som ansvarig. Det 
operativa ansvaret ligger på Hälso- och trygghetsrådets barn- och ungdomsgrupp med 
representanter från olika verksamheter. 
Akademi Norr erbjöd äldre ungdomar sommarjobb som unga kommunutvecklare för att 
undersöka hur unga i åldern 13-25 år vill utveckla sin kommun. Med resultatet från LUPP-
undersökningen, intervjuer och facebookgrupper har tre unga män arbetat med att ta fram det 
viktigaste frö kommunen att utveckla. Resultatet finns redovisat i en broschyr och kommer att 
föredras för politiker och tjänstemän. 
 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 65 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 
Kultur i vården har bedrivit sin verksamhet i samverkan med projektet ”Kultur för äldre” som 
haft stöd från staten. Projektet avslutades sista mars men ordinarie aktiviteter fortgår. Vid 
mätningar i Kkik får Arvidsjaur goda betyg när det gäller det sociala innehållet inom 
äldreomsorgen och kultur - fritids insatser har stor del i detta. Förändrade boendeformer har gjort 
att önskemål om fler aktiviteter har ökat och dessa tillgodoses så långt det är möjligt. 
Problemen med Arvidsjaurs Fotoarkiv består men den projektbeskrivning som tagits fram för att 
kunna söka externa medel till ett nytt system är klar och vi arbetar för att få med 
grannkommunerna. Under sommarperioden har inget nytt hänt.  
 
Händelser av betydelse 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet har startat och en arbetsgrupp har utsetts. 
Man har börjat med en öppen diskussion som följs av en fas av kunskapsinsamling. En 
medborgardialog där man bjuder in 400 slumpvis utvalda personer i åldern 15-80 år kommer att 
genomföras för att få kunskap om vad medborgarna vill. Eventuellt kommer ytterligare grupper att 
bjudas in till dialog. Förhoppningen är att under 2015 kunna ha ett nytt program klart. 
Den nya kreativa mötesplatsen som öppnade i augusti kommer att bli ett viktigt nav i arbetet med 
och för ungdomar inom kultur - fritid med inriktning att vara just en mötesplats för unga men också 
för olika typer av aktiviteter som kan generera nya tankar och verksamheter. Med den fina 
blandning av kompetenser som skall arbeta ihop och inriktningen mot integration räknar vi med en 
uppgång på besökande och deltagande i kulturskolan. 
 
Ekonomi 
Kostnader för verksamhet ligger lågt men under hösten är flera större samverkansprojekt 
inplanerade. Hösten är i övrigt en mer intensiv period för vår verksamhet så förbrukningen brukar 
ligga högre än under våren. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef, tillika bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef, samordnare för kultur i 
vården samt assistent för fotoarkivet, totalt fyra personer som delar på tre heltider. 
 
Framtiden 
Stödformer för föreningar kommer sannolikt att förändras men det är för tidigt att säga hur. En 
utökning av stödet till att även omfatta verksamheter riktade mot vuxna skulle kunna bli aktuell. 
Dialogen runt det fritidspolitiska programmet blir viktig samt naturligtvis fördelningen av 
budgetram till kultur - fritid. Fritiden blir allt viktigare för människor och många har detta som 
utgångspunkt för sitt val av bostadsort, bl a så tittar man ofta noggrant på vad barnen kan göra på 
sin fritid.  
Det talas om en ny politisk organisation och placeringen av kultur- och fritidsfrågorna är 
avgörande för utvecklingen av utbudet till medborgarna. Exempel från andra kommuner visar att 
den organisatoriska tillhörigheten har stor betydelse för resurstilldelning och fokusering på 
frågorna, blir man en liten del i en mycket stor enhet som är lagstadgad har man inte så mycket 
att hoppas på. 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  201401-201408  2013  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr    
i % 

Prognos 

Personal  2 226 1 240 56% 1 371 10 2 150 

Verksamhet 550 400 73% 465 14 600 

Internhyror, kap kostn 1 009 673 67% 695 -3 1 009 

       

Summa kostnader 3 785 2 313 61% 2 532 -9 3 759 

       

Intäkter -145 -62 43% -45 38 -124 

       

Netto 3 640 2 251 62% 2 487 9 3 635 

       
Periodens resultat  176  59   
 
Verksamhet 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 
lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Uppdraget är att: 
- vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
- särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
- ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning. 
 
De prioriterade grupperna i den nya lagen är: 
-personer med funktionsnedsättning, 
-personer med annat modersmål än svenska, 
-nationella minoriteter. 
 
Grundläggande kvalitetskrav har införts när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och 
tjänster - det ska präglas av allsidighet och kvalitet. Samverkan poängteras i den nya lagen 
liksom ansvaret för de prioriterade grupperna som gäller för alla bibliotek. 
Biblioteksplaner skall finnas i varje region och i varje kommun. I Norrbotten pågår arbetet med 
den regionala planen som skall ligga till grund för arbetet i kommunerna. Den biblioteksplan 
som gäller för vår kommun kommer att gälla fram till dess att den regionala planen är klar. 
 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
På alla skolor finns skolbibliotek samt ett förskolebibliotek på den största förskolan. Genom 
avtal sköter folkbibliotekspersonalen alla skolbibliotek och svarar för inköp och utveckling i nära 
samarbete med skolorna. 
Tjänsten som barn- och skolbibliotekarie delas mellan skolan och folkbiblioteket. 
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Särskild uppmärksamhet skall ägnas barn och ungdomar 
Brev skickas till kommunens nyfödda från biblioteket med information om språkutveckling samt 
en inbjudan att komma och hämta ”Barnens första bok”. Barnbibliotekarien har besökt 
Arvidsjaurs församlings babyrytmikgrupp för att prata med föräldrarna om språkutveckling och 
bibliotekets utbud. 
Moa Nyberg representerade biblioteket och deltog i speed-dejting med ungdomar från högstadiet 
och gymnasiet under ungdomsdemokratidagen. 
Tre lördagar har biblioteket och kulturen arrangerat ”Knattebio med knorr ” som riktar sig till 
förskolebarn. Efter sagostund blir det 30 minuters filmvisning i biosalongen. Filmvalet sker 
utifrån kända sagofigurer för att knyta samman läsning och film. I snitt har det varit drygt 30 
besökare. Nio elever från mellanstadiet har deltagit i bokklubben ”Bokslukarna” under 
vårvintern. Man har träffats på biblioteket varannan måndag och fått boktips, haft tävlingar och 
kunnat botanisera bland hyllorna på egen hand och låna. 
 
I mars anordnades sagostund med rim, ramsor, sång och musik för förskolebarn samt 
pyssellördag för lågstadiebarn och äldre. Under Världsbokveckan anordnades en sagostund för 
pappa, farfar eller morfar med förskolebarn på temat språkutveckling. Tyvärr kom endast två 
pappor. 
 
Bokutställningar och boktips skyltas kontinuerligt på barn- och ungdomsavdelningen. I samband 
med lågstadiets läsprojekt i mars dukades det upp bokbord för föräldrar och barn att låna från. 
 
Åk 5 har haft ”boksläpp” och en utställning på biblioteket med deras egenhändigt skrivna 
deckarberättelser och bilder. Under kulturläget i juni startade lågstadiets barn sina aktiviteter 
med en högläsningsstund i biblioteket varje morgon. Biblioteket deltog med tipsrundor och 
priser vid sommarlovsaktiviteten ”Fotbollsskolan” för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. 
Under sommarlovet har biblioteket erbjudit barn- och ungdomar att delta i ”Sommarboken”. En 
aktivitet som vill stimulera till läsning och där man vinner en bok som tack för deltagande. 
Tyvärr har deltagandet varit mycket lågt trots att erbjudandet har skickats ut till hela låg- och 
mellanstadiets elever via deras lärare. 
Utlån av barnböcker i Arvidsjaur och Glommersträsk ligger på i stort sett samma nivå som 
föregående år.  
 
Läsfrämjande arbete för att öka läsförståelsen och tillgång till litteratur 
Larmrapporter visar att barn och unga har allt sämre läsförståelse och att detta redan visar sig på 
högskolorna, i det allmänna skolväsendet och bland en bred allmänhet. Detta problem har 
uppmärksammats och från centralt håll pågår arbetet med att motverka den utveckling vi är inne 
i. I Norrbotten samarbetar vi för att göra insatser som främst riktar sig mot den yngre 
åldersgruppen och vi arbetar för att få skolorna att ansluta sig till rikstäckande Läslyftet, En 
läsande klass och liknande aktiviteter. En särskild grupp arbetar med frågorna och nästan alla 
kampanjer som genomförs handlar och att öka läslusten och därmed läsförståelsen. Ett samhälle 
med en stor grupp medborgare som inte behärskar språket i tal och skrift blir på sikt ett mycket 
stort problem och kommer att skapa nya typer av klassklyftor. 
Länssamarbetet garanterar en större tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Genom 
den digitala katalogen kan låntagarna söka i hela Norrbottens bestånd och reservera och få 
levererat till sitt hemmabibliotek utan kostnad. Den som inte bor i tätorten med bibliotek kan få 
sina medier levererade utan kostnad via postboken. 
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Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 
Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall 
man tillhandahålla medier i olika form för att göra information tillgänglig även för den som har 
särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av funktionshinder eller de som är ovana vid 
digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta eftersom grupperna är små, 
resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet än en gång till nytta genom att vi kan samordna 
och samnyttja vissa resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs gemensamt. 
 
Händelser av betydelse 
Ny bibliotekslag gäller from 1 januari 2014. Bibliotekens betydelse för det demokratiska 
samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till 
grund för den nya lagen. I lagen finns också en bestämmelse om avgiftsfri tillgång till 
elektronisk litteratur. I lagen sägs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
görs tydligare i den nya lagen. 
 
Ekonomi 
Något lägre kostnader på personal pga bidrag som ej beräknats i budget. Höga kostnader på 
verksamhet eftersom bokutgivningen är större på våren och därmed görs större inköp.  
 
Personal 
På biblioteket arbetar två bibliotekarier och fyra biblioteksassistenter, totalt 5,45 tjänst (0,5 
bibliotekarietjänst betalas av skolan). 
 
Framtiden 
Det nära samarbetet mellan kommunerna i Norrbotten fortsätter. 
 
Upphandling av en gemensam webportal har avslutats och arbetet med att ”fylla den” den pågår. 
Beräknas vara klar i december och då har vi en bra och gemensam webingång med fungerande 
katalog och många andra digitala resurser. 
 
Upphandling av RFID-märkning är påbörjad och beräknas genomföras under 2015. Ny 
transportupphandling är på gång. Bägge dessa upphandlingar görs gemensamt för länet. 
 
Nytt avtal om utlåning av e-böcker har slutits inom länssamarbetet. Det nya avtalet innebär högre 
kostnader och är till viss del svåra att beräkna eftersom prissättningen kommer att vara 
differentierad beroende på efterfrågan. Det nya systemet innebär också att man aktivt väljer in vad 
man vill erbjuda sina låntagare. Det finns en särskild grupp som arbetar med mediefrågorna och 
som skall utforma en plan för hur detta skall skötas inom samarbetet. En budgetspärr har lagts in i 
avtalet samt en begränsning på max antal lån per vecka för att kunna ha kontroll över kostnaderna. 
Larmrapporter om att de digitala medierna tar stor del av bibliotekens mediebudget kommer med 
jämna mellanrum men för Arvidsjaurs del ligger den på 5,2% och i länet på 7% så detta är inget 
problem för oss.  
Inom barnbiblioteksverksamheten drogs riktlinjerna för Barnpoesiåret och barnboksveckorna 
upp gemensamt och arbetsgrupper är bildade. Den gemensamma webbplatsen Polarbibblo 
fortsätter att utveckla sin verksamhet för barn på webben och i detta arbete är alla bibliotek 
inblandade. 
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35 Kreativ aktivitets- och mötesplats med kulturskola 
 
Tkr  2014  2013  
 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr    

i % 
Prognos

Personal  2 037 1 108 54% 934 19 2 037

Verksamhet 299 272 46% 230 -15 299

Internhyror, kap kostn 144 144 100% 100 -100 144

  

Summa kostnader 2 480 1 380 53% 1 264 1 2 480

  

Intäkter -135 -76 56% -49 -12 -135

  

Netto 2 345 1 304 52% 1 215 2 2 345

  
Periodens resultat 144 39 
 
Verksamhet 
Under sommaren har lokalerna i Humlan färdigställts och hit har kulturskolan och fd 
fritidsgården flyttat. ”Humlan” kallas numera den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen för 
unga och här finns möjligheter att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara 
träffa vänner, fika, se på tv, lyssna på musik och spela spel. Tanken är att ungdomarna ska 
komma med egna idéer om vad man skulle vilja göra och få hjälp att realisera dem. För första 
gången samverkar personal från olika förvaltningar för att erbjuda en så kvalitativ mötesplats 
som möjligt. Personal från sociala, barn och utbildning och tillväxtenheten kommer att finnas till 
hands kvällstid tillsammans med Kulturskolans personal som erbjuder öppna kostnadsfria 
aktiviteter. Här kan man även möta andra vuxna, t.ex. personal från ungdomsboenden, 
Arvidsjaurs församling studieförbund eller föreningar. I dagsläget samverkar man även med 
Sensus som erbjuder gratis pop- och rocklektioner en gång i veckan för högstadie- och 
gymnasieungdomar.  
Det kommer även att erbjudas vissa aktiviteter på Humlan under helger. Det kan vara 
föreläsningar, workshops eller läger där man måste anmäla sig i förväg och ibland tillkommer en 
viss kostnad.  
I arbetet med att forma den nya mötesplatsen har 23 ungdomar i olika åldrar deltagit och en del 
av dessa fortsätter att medverka i arbetet i huset. I anslutning till skolstarten invigdes huset och 
aktiviteter pågick hela helgen för denna grupp. 
Verksamheten på kvällstid riktar sig till ungdomar från 13 – 25 år, det som sker på dagtid riktar 
sig till kulturskolans målgrupp. 
Arbetet genomsyras av en stark integrationstanke och kommer att utvecklas utifrån ungdomarnas 
egna önskemål. 
 
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. Kulturskolans elever har en egen 
fokusgrupp/förening med elever genom RUM (Riksförbundet Unga Musikanter). Gruppen ska 
säkerställa ungas delaktighet och inflytande på Kulturskolan och har egen budget. 
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger ganska lågt eftersom delar av personalen anställts from hösten och 
dansverksamheten köps som tjänst och därmed belastar verksamhet. I verksamhetskostnaderna 
ingår numer kostnaden för lokalerna eftersom de hyrs av Arvidsjaurshem. Budget för internhyran 
Galaxen överflyttad till Medborgarhuset from 1/7. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta arbetar 
en sångpedagog 50%, en bildlärare 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 265%  samt, under 
hösttermin, en danspedagog som har 3 grupper under 15 veckor. En lärare tjänstledig denna 
termin och vikarie har tillsatts. 
 
Framtiden 
Kulturskolan har nu flyttat till Humlans lokaler och kursutbudet har förändrats. Vi ska fortsätta 
med denna utveckling och även ge bättre och tydligare kursbeskrivningar framöver. Vi vill också 
utveckla kurser för barn och ungdomar med särskilda behov/funktionsnedsättning och erbjuder 
nu en sådan kurs. Vi kommer att inleda ett samarbete med Ung scen norr för att utveckla drama. 
Dessutom har vi ett dramaprojekt på gång mot ensamkommande/nyanlända tillsammans med 
Sensus och Teater Mila där vi söker Arvsfondpengar. I slutet av året ska vi byta 
programmjukvara och istället använda oss av ett system vi har köpt av KEKS, 
www.loggboken.org för att underlätta det dagliga arbetet och uppföljningen. 
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3310 Medborgarhuset 
 
Tkr 2014 2013   
 Budget Redovisat Förbr i 

%
Redovisat Förändr  

i %
Prognos

Personal  628 339 54% 319 6 570

Verksamhet 486 261 54% 248 5 460

Internhyror, kap kostn 1 318 783 63% 783 0 1 318

  

Summa kostnader 2 432 1 383 60% 1 351 13 2 348

  

Intäkter -790 -379 48% -433 -12 -690

  

Netto 1 642 1 004 64% 918 9 1 658

  
Periodens resultat -42 -110 
 
Verksamhetsberättelse 
Biografverksamheten har erbjudit film två kvällar per vecka samt onsdag varannan vecka, dagbio 
varannan vecka under januari – maj och matiné ca en gång per månad. Besökandet har minskat 
med 3 personer i snitt per visning jämfört med föregående år. Minskningen är enbart på den 
”vanliga” kvällsbion.  
Siffrorna för 3D visningar är fortsatt acceptabla, 1057 besökare på 23 visningar ger 46 i snitt. 
Lokalerna hyrs ut och nyttjarna får service efter bästa förmåga med allt från teknisk hjälp till 
möblering och planering av deras arrangemang.  
Med start i september kommer en ny satsning med filmklubb för mellanstadiet att starta. En 
referensgrupp med elever från mellanstadiets tre årskurser kommer att få sätta ihop ett eget 
program med film som skall visas ca en gång i månaden, detta kommer att vara gratis för alla! 
Ett sätt att öka intresset för film. 
 
BESÖK 
biograf 
jan - aug  

 
 

2014 

  

2013

  

 Antal 
förest

Besök Snitt/förest Antal 
förest

Besök Snitt/förest

Kvällsfilm 57 1289 23 54 1812 34
Matiné 15 1150 77 11 710 65
Dagbio 8 399 50 6 171 29
TOTALT 80 2838 35 71 2693 38
 
Nyttjande av lokalerna, en trappa upp 
En ökning med 24% från 198 till 242 nyttjandetillfällen. Fasta tider har som vanligt PRO:s bingo 
och Korpens motionsdans som återkommer varje vecka. Köket har hyrts ut en gång i veckan till 
Fridhemskolans elevens val. Välbesökta arrangemang har varit knattediscon samt knattebio med 
knorr där man samarbetat med biblioteket samt ungdomskulturen. Under sommaren har man 
erbjudit sommarbio samt samarrangerat musikläger för unga. 
  



Arvid
Janua
 
 

 
Före
Nyttj
samt
samt
 
Händ
De fr
flykt
sin v
Cent
komm
fören
 
Ekon
Förb
budg
Budg
 
Pers
En fö
 
Målu
Alla 
 
Fram
Ett sn
geno
Vid å
boka
 
 

dsjaurs komm
ari – Augusti

eningsservic
jandet har ö
t Glomméru
t olika typer

delser av b
rigjorda lok
tingsamordn
verksamhet f
trumbadets 
mer att kräv
ningen att sö

nomi 
rukningen l

geten komm
get för fd G

onal 
öreståndare 

uppfyllelse
mål mäts u

mtiden 
nitt på 23 p

om att se öve
årsskiftet ko

a sin biljett v

mun
i 

ce, lokalerna
ökat något fr
ummen. Fas
r av återkom

betydelse 
kalerna i ned
ningens 18+
från sportha
sporthall so
vas och det 
öka externt 

ligger på 64
mer att hållas
Galaxens lok

på heltid sa

n och kvali
under sista k

ersoner på k
er utbudet o
ommer ett n
via internet 

a en trappa
från 211 till 
ta aktivitete

mmande stud

dre plan kom
+-verksamhe
allen till den
om kan inne
är ännu osä
från Allmän

4% men med
s om inget o

kaler är över

amt timanst

itet inkl ny
kvartalet av 

kvällsbion ä
och analyser
nytt biljettsy
samt betala

 

Delårs
Komm

a ner 
242 gånger

er är kultur 
diecirklar.

mmer att ny
et. Under år
n största sal
ebära att vi k
äkert om det
änna Arvsfo

d lägre intäk
oförutsett in
rflyttade till

tälld person

yckeltal 
2014 

är ej accepta
ra utifrån be
ystem för bi
a med kort.

sbokslut 2014
munstyrelsen

r. Mest anvä
i vårdens m

yttjas för för
ret undersök
len i fd Gala
köper färre 
t är möjligt.
nden och R

kter och äve
nträffar. 
l Medborgar

al till bion.

abelt och vi
esökssiffror
ion att inför

4
 

änds de två 
måndagsträff

reningsverk
ks om barng
axen. Det sk
timmar av A
. Kostnaden

Riksidrottsfö

en lägre kos

rhuset. 

i måste vänd
r vad folk vi
ras och det k

 

stora lokale
ffar, ABF:s t

ksamhet sam
gymnastike
kulle frigöra
AJB. Viss o
n för detta k
örbundet 

stnader. Pro

da den nega
vill se. 
kommer att 

72 (

erna Verner
tisdagscafée

mt hyras ut t
n kan flytta
a timmar i 
ombyggnati
kommer 

ognosen är a

ativa trenden

bli möjligt 

(75) 

r- 
er 

till 
a 

on 

att 

n 

att 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 73 (75) 
Januari – Augusti Kommunstyrelsen  
 
Januari – augusti 2014     Bilaga 1 
 
Medborgarhuset  
 2014   2013   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 57 1 289 23 54 1 812 34
Matiné 15 1 150 77 11 710 65
Dagbio 8 399 50 6 171 29
TOTALT 80 2 838 35 71 2 693 38
 
Kultur i vården  
Aktivitet Antal Antal delt/gång Snitt totalt 
Samvarostunder 17 14-22 306
Öppen verkstad 19 8-12 190
Målargrupp 22 4-8 132
Målargrupp Solbacken 6 2-3 17
Taltidning tisd och fred 55 okänt
 
Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande 
ensam i sin lägenhet och har svårt att ta sig ut. 
 
Professionell scenkonst samt skolbio barn och ungdom  
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2014 2013 2012

Antal förest, skol 18 18 11
Antal besök, skol 2865 1895 1566
Snitt per förest  159 105 153
Antal förest, off 10 8 6
Antal besök, off 522 399 578
Snitt per förest  52 50 96
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 Detaljerad rapport   
Antal 
förest

Varav 
skolför 

Varav    Varav      Varav 

Publik Grupp Produktion 
förest 
för 

förest 
för 

förest 
för 

Teater       0-6 år 7-12 år 
13-19 
år   

Ung utan pung Chilla eller tjalla 3 3   1 2 960
Molièreensemblen Lilla pappan som gick i ide 1   1     11

Norrbottensteatern 
Att döda ett tivoli - inställt 
sjukdom 1     1 1   

Norrbottensteater Dumstrut inställt sjukdom 1 1   1     
Västerbottensteatern XXX-om sex och sånt 1 1     1 75
Globeteatern Child´s Life 1 1 1 1   150
Globeteatern My Life 2 1     2 250
Dockteatern Tittut Dollans dagis 1   1     22

Musik 16 st Norrbottensmusiken/år             
Norrbottensmusiken Sinnenas spektakel 2 2 2     100
Norrbottensmusiken Zacke 2 2     2 440
Norrbottensmusiken Divine 3 2     3 590
Norrbottensmusiken Underverksklubben 2 2   2     
Norrbottensmusiken Stråkmysteriet 2 1   2   240
The Original Trio   1       1 20

Dans               
Gymnasieskolor Move It 1 1     1 230

Bio               
Folkets bio Vintersagor 1   1     33
Folkets bio Molly Monster 1   1     49
Folkets bio Mera köttbullar 1 1 1     200
Folkets bio Kom Ketchup 1   1     17

TOTALT   28 18 9 8 13 3387
 
Kulturskolan 2014 2013 2012 
 Vår Höst Vår Höst Vår
Instrumentalelever 
 

111 135 122 124 
 

126

Sång- och instrument-
introduktion åk 2 fr 
hösten 2011, dess-
förinnan blockflöjt (ej 
avgift) 

57 57 56 56 67

Dans 41 61 60 65 63
Körer 35 35 35 50 50
Totalt 244 288 273 295 306
Inga siffror finns att redovisa för hösten, anmälningar tas in i början av terminen 
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Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar. Skoter och bassäng 
ligger i KS budget men hanteras av FKU. 
 2014 2013 2012

 antal summa antal summa antal summa
Idrott 14 221.0 tkr 13 220.7 tkr 13 221.0 tkr
Övriga 6 38.0 tkr 10 48.0 tkr 8 38.5 tkr
Skoterföreningar 3 32.3 tkr 1 7 tkr 1 12.5 tkr
Utomhusbassänger 2 100.0 tkr 2 100.0 tkr 2 100.0 tkr
 
Biblioteksverksamhet 
Regleras i bibliotekslagen 2013:801, gällande from 2014-01-01 
Folkbiblioteken 2014 Snitt/inv

(6471)
2013 Snitt/inv

(6467)
2012 Snitt/inv

(6494)
Utlån tot exkl skol 26 474 4,1 25 747 3,9 26 688 4,1
Besök tot 21 577 3,3 21 108 3,2 22 914 3,5
Besök HB 19 816 19 287 20 691 
Moskosel --- --- -- --- 387 
Glommersträsk 1 761 1821 1 836 
Skolorna utlån (ej 
inräknat i totalen) 

6 123 6,1 
lån/elev

5322 5,3 
lån/elev

5 659 ---

 
 

Biblioteken i Arvidsjaurs Kommun 

 

Antal lån Media Antal   

Media 
Jan - aug 
2013 

Jan - 
aug 2014

Förändr 
 i % Böcker, barn 14284   

Böcker, barn 13196 13960 6%
Böcker, 
vuxna 24360   

Böcker, vuxna 9210 9451 3% AV-medier 2008   

AV-medier 3341 3063 -8% Totalt 40652   

Totalt 25747 26474 3%

Varav 
nyförvärv 
jan-aug 2012 1020   

   

Antal lån 
Jan - aug 
2013 

Jan - 
aug 2014

Förändr 
 i % 

Låntagargrupper 
Jan - aug 
2013 

Jan - aug 
2014 

Förändr 
 i % Fjärrlån 270 235 -13%

Barnomsorg & skola 6769 6416 -5% E-bokslån 535 483 -10%

Bibliotek & personal 1784 1732 -3%

Särskilda behov 1963 2016 3%

Vanliga låntagare 15231 16310 7%

Totalt 25747 26474 3%
 

 


