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Vid dagen sammanträde har kulturnämnden fått information av 
 
Roger Norman har berättat om Gröna Jobb som bl a utförts på Nasaleden. 
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sina planer att få till stånd en flyttning av utomhusbanan från 
Medborgarhuset till området vid Lilla Eden. 
 
Kicki Sjöberg har berättat om sitt arbete med ”Kultur i vården”. 
 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 13 
Kulturnämndens konstkommitté 2006-04-27 3 
 
 

 
 
 
Kulturstipendium år 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Nomo Daco 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 8 
Kk § 1 Dnr 00012/2006 805 
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Under 2005 och 2006 bedrivs ett projekt som kallas ”Kultur i vården ” där 
kulturnämnden tillsammans socialnämnden med bekostar en del av en 
projektanställning. 
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Plan för  

Kultur 
i 

vården 
 

Kultur är en sammanfattning av allt som skapas av människor för att ge andliga upplevelser. 
 Enligt nationalencyklopedin. 
 
Kickie Sjöberg, samordnare för kultur i vården. 
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Kulturplan för vården 
 
MÅLET med kulturplanen. 
 

1. Kulturplanen skall utgå från att alla inom vården har rätt att ta del av de kulturyttringar 
som samhället ger, oberoende av sociala skillnader, boendeort eller vårdinrättning. 

2. Kulturplanen ska verka för ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter för gamla, 
demenssjuka, funktionshindrade och missbrukare. 

3. Kulturplanen ska verka för att bättre och enklare samordna  kulturaktiviteter för gamla, 
demenssjuka, funktionshindrade och missbrukare inom varje kulturyttring från 
vårdkrävande till mindre funktionshindrade. 

4. Kulturplanen ska verka för att bättre samordna och nyttja de kulturresurser som finns 
tillgängliga både inom och utom vården. 

5. Kulturplanen bör tillvarata alla möjligheter för gamla och funktionshindrade att vara 
delaktiga i samhällets kulturutbud. 

6. Kulturplan = PROJEKT  som täcker samarbete mellan kulturens och socialas verksamheter 
i kommunen. 

 

 
Konstnärliga uttrycksformer som ex. Teater, musik, dans, och konst är särskilt värdefulla 
eftersom de ger utlopp för det egna skapandet och därmed påverkar inre faktorer som 
kreativitet, motivation och självkänsla. 
 
 
Handlingsplan 
 
1. De funktionshindrade ska i så stor utsträckning som möjligt ha tillgång till alla de 

kulturyttringar som samhället har att ge. 
2. Ta tillvara på lokala resurser, konstnärer, musiker, bibliotek, lokaler, etc. 
3. Bevara och berika kulturarvet. 
4. Gamla och funktionshindrade ska uppmuntras till eget skapande och deltagande. 
5. Uppmuntra möten mellan olika institutioner inom samhällets kulturramar. 
6. Uppmuntra möten mellan anhöriga och personal. 
7. Skapa förutsättningar så att utbudet blir så varierat som möjligt. 
8. Anpassa utbudet så att alla med funktionshinder kan delta. 
9. Utvecklingsarbete kring medel och metoder. 
10. Verka för att stimulera personalen och stärka deras yrkesroll. 
11. Kulturplanen ska revideras och utvärderas efter varje periods slut. 
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VARFÖR en KULTURPLAN FÖR VÅRDEN? 
 
1. Kulturplanen ska utgå från att alla med funktionshinder ska ha rätt att ta del av alla 

kulturyttringar, oberoende av sociala skillnader, vårdinrättning eller boendeort. 
2. Kulturplanen ska verka för ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter för samhällets  

alla vårdbehövande. 
3. Kulturplanen ska försöka hitta nya vägar för att lättare hjälpa vårdbehövande till en mer 

meningsfull vardag. 
4. Göra det lättare för personal att fördjupa och stärka sin yrkesroll. 
5. Vidga BRUKARNAS och personalens sociala nät. 
6. Sträva efter samarbete mellan olika kulturinstitutioner. 
7. Uppmuntra till personalens egna initiativ och idéer. 
8. Skapa vägar till en bättre livskvalitet för brukarna. 
 
 
 
Vad är en Kulturplan för vården? 
 
 
• Fler möten mellan kultur och brukare. 
 
 
• Verksamheterna planeras efter brukarnas behov. 
 
 
• Kulturplanen blir ett hjälpmedel för personalen. 
 
 
• Information om tid och plats för samhällets kulturutbud bör nå ut till brukarna. 
 
 
• Anhöriga och personal bör bli mer integrerade för brukarnas välbefinnande. 
 
 
• Eget skapande bör uppmuntras och förstärkas. 
 
 
• Att försöka efterleva de lagliga rättigheter som brukarna har. 
 
 
• Kontinuitet är en mycket viktig del för brukarnas välbefinnande. 
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Så når vi målen 
 
1. Tydliggöra sambandet mellan kulturinsatser - aktiviteter – hälsa. 
2. Utöka kulturella inslag inom vården. 
3. Skapa förutsättningar för fortbildning av personal inom vård och omsorg. 
4. Bygga broar mellan olika institutioner i samhället. 
5. Ta tillvara föreningars och enskilda personers engagemang. 
6. Skapa samarbete över kommungränsen. 
7. Samordnare, som tillvaratar de möjligheter som finns och som ser vad som kan göras 

ytterligare, och som planerar verksamheten tillsammans med berörd personal, förening 
eller andra personer. 

8. Skapa varaktig verksamhet. 
 
 
Vad säger socialtjänstlagen om kultur i vården? 
 
Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 
leva som andra. 
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Lagen 
om stöd och service (LSS). 
 
 
Vad säger 1996-års kulturpolitiska program? 
 
Verka för att alla ges möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till  kulturupplevelser samt 
till eget skapande. 
Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk och obunden kraft i samhället. 
Bevara och berika kulturarvet. 
kulturutredningen betonar att det behövs en nära dialog mellan de funktionshindrade och 
kulturinstitutionerna för att de insatser som görs för att öka tillgängligheterna, ska motsvara 
behoven. 
 
Vad säger FN `s standardregler? 
 
FN antog 1993 standardregler att tillförsäkra människor med  
funktionshinder, delaktighet och jämlikhet. 
 
Regel 10. Kultur. 
1. Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda sin 

kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de bor i 
en stad eller på landsbygden. De ska få möjlighet inte bara för sin egen del, utan också 
för att berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, teater, målning och skulptur. 

2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för 
kulturutbud som teater, museer, biografer och bibliotek. 
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Förändra vården 
För att förändra vården och utveckla äldreomsorgen menar FN-organet WHO att vi måste 
satsa mera på aktiviteter och miljöer ”i huvudsak utanför biomedicinsk verksamhet”. Vårt 
hälsoläge styrs enligt deras beräkningar till 70 % av vår livsstil och den miljö vi lever i. Här 
har vi en möjlighet att förändra de hälsoskillnader som finns inom befolkningen. Genom 
egenvård och förebyggande verksamhet kan vi även nå de 93% av de äldre (65+) som inte 
lever i särskilt boende med stöd från personal alla dygnets timmar vi vet idag också rätt 
mycket om vilka aktiviteter och miljöer som är framgångsrika, men som tyvärr får ett 
marginellt stöd av samhället. 
 
Tänk om vi kunde vända på synfältet och utgå från egenvården livsstilsbaserade metodik och 
låta en avlastad sjukvård bli det komplement den borde vara. 
De naturbaserade aktiviteterna har en stark roll inom egenvården som ju innefattar över 90% 
av de äldre. Utövarna betalar i huvudsak själva för trädgård, fritidshus, båt, fiskeutrustning 
med mera. Vid en undersökning där en grupp personer över 75 år aktiverades fysiskt 
minskade vårdkostnaderna med en tredjedel. 
 
Text hämtat ur ett gott och friskare liv som äldre. 
 
Vad vore livet utan de äldres kunskaper och erfarenheter? 
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Att leva med demenssjukdomar 
 
Demenssjukdomar gör att man får svårare att koncentrera sig och att förstå vad som händer. 
Man kan uppleva att välkända saker och miljöer plötsligt blir annorlunda och skrämmande. 
Gränsen mellan fantasi och verklighet kan bli otydlig. 
Förändringarna skapar oro och osäkerhet. Man kan bli nervös och rädd – vilket leder till 
frågor som kommer med jämna mellanrum, som ”var är jag”, ”var bor jag”, etc. 
Problem med att kontrollera känslor och problem med talet gör att självförtroendet sjunker. 
Forskningen talar idag om 60 olika demenssjukdomar. Demens  är enligt det medicinska 
samfundets benämning ett organiskt hjärnsyndrom. Kroniska hjärnsyndrom klassificeras 
antingen som senildemens eller presenil demens. Människor som lider av senil och presenil 
demenstyp, visar sig ha försämrat minne, intellekt, omdöme, orienteringsförmåga och vara 
labil för hur känsloutbrott påverkar omgivningen(okontrollerade känslor). 
Kultur i vårdens uppgift bör vara att acceptera brukaren utan att döma, rättfärdiga existensen, 
minska stress, och återställa självkänslan för så många som möjligt. Ge brukaren möjlighet till 
en innehållsrik och balanserad vardag. 
Konstnärliga uttrycksformer som ex. Teater, musik, dans och konst är särskilt värdefulla 
eftersom de ger utlopp för det egna skapandet och därmed påverkar inre faktorer som 
kreativitet, motivation, och självkänsla. 
 
 
När läkarvetenskapen talar om demenssjuka patienter här finns 
 en utarbetad teori som de kallar fenomenologiska nivåer. 
 
 
• Verbal och kognitiv 
• Symbolisk 
• Emotionell 
• Sensationell 
• Motorisk 

 
Som frisk person fungerar alla dessa nivåer, men när demenssjukdomen slår till slutar många 
av dessa nivåer att fungera, såsom den verbala och de symboliska nivåerna, vilket gör att man 
bör bygga upp behandlingen efter de funktioner som finns kvar. 
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Att leva med psykiskt funktionshinder(ohälsa)  
 
Människor som lever med psykisk ohälsa har ett osynligt handikapp och kan därigenom 
Uppleva omvärlden som oförstående. Deras rädsla att inte passa in och kraven som samhället 
har ger många gånger  dåligt självförtroende, vilket  kan stärkas med  måleri, musik, rollspel 
och andra kulturella insatser. En viktig komponent i tillfrisknandet  från depression och till 
självmedvetenhet är kommunikation ,att man får tillfälle att gestalta och dela med sig av sina 
tankar och känslor. Men vi får inte glömma att vissa saker helt enkelt inte kan uttryckas i ord. 
De alternativa terapierna erbjuder ett språk bortom orden, med vilken brukaren får möjlighet  
att uttrycka sig både kroppsligt och konstnärligt. S.k. Symboldrama,( måleri, musik och dans,) 
där man kan lyfta fram ämnen från ett djupare icke verbalt medvetande och skapa 
förutsättning att finna vägar till ett bra och tryggt eget liv.  
 
 
 
 
Att leva med funktionshinder 
 
Den funktionshindrade möter inte bara 
praktiska hinder utan även många gånger 
de friskas rädsla och oförstående. Det är 
därför viktigt att integrera och låta de  
funktionshindrade få större självklar plats i 
samhället, där de kan visa upp sina färdigheter och i och med detta bli en del av samhället. 
Med enkla medel som musik, måleri, rollspel och liknande aktiviteter  kan vi på ett bra sätt 
stärka och uppmuntra till ett mer integrerat deltagande i samhället. 
 
Integrering kräver mycket tid och stort engagemang. 
Integrering får man inte gratis - det är ett arbete – en process. 
Integrering ger glädje och vänskap. 
Integrering ger ett mänskligare samhälle. 
 
När lagen om allas lika rättigheter kom, LSS, blev det en början till ett mer självständigt och 
utvecklande liv för de funktionshindrade. Detta goda ska vi tillsammans med anhöriga och 
personal utveckla vidare genom att  vara lyhörda för de tankar och önskningar som finns. 
Uppmuntra eget skapande och stötta till utveckling. Möjliggöra till frigörelse och trygghet. 
Använda oss av de resurser som finns tillgängliga i vår kommun. 
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Att leva med missbruk 
 
Kort historik om alkoholtraditionen i Sverige. 
Man kan säga att vår alkoholhistoria startade med svensk mytologi. Enligt hednisk 
föreställning kommer guden ner i människan i ruset. Man ansåg att ölet hade magiska krafter. 
Ölet var ändå fram till 1500-talet den berusningsdryck som användes. Under 1500-talet kom 
brännvinet som då ofta kallades eau de vie vilket  betyder livets vatten. Den skapade kraft och 
styrka och drog en från livets elände. Man kom in i en situation som närmande sig det man 
trodde att vår herre önskade att vi skulle ha. Alkoholen har också använts i medicinärt bruk 
och görs fortfarande. Det finns mycket starka och livskraftiga symboler som sedan mycket 
gammal tid kan spåras fram till hur vi, mer eller mindre medvetet, kopplar våra förväntningar 
till alkoholbruket idag  
 
För att överhuvudtaget komma en missbrukare nära, måste missbrukaren själv ha insett sitt 
missbruk och önskar göra något åt sin situation. 
Missbrukare har inte bara sitt missbruk att kämpa med utan även omgivningens många gånger 
intoleranta inställning. Ett stort problem med flera av ”missbrukarna” är deras instabilitet, och 
deras svårigheter att känna förtroende för sin omgivning. Deras rädsla att  återigen 
misslyckas. Vilket  kan ge ångest och leda till isolering från det ”normala” samhällslivet.  Att 
tillsammans med personal från den sociala verksamheten och ett starkt kamratstöd kan man 
bygga upp meningsfulla aktiviteter som är ”skräddarsydda” för brukarna. Lotsa dem tillbaka 
till en mer meningsfull tillvaro och en stärkt tro på sin egen kapacitet vilket på sikt kan leda 
till arbete och ett mer ”normalt” liv. 
Walter Lenz fäster i sin bok ”Vem bryr sig” stor betydelse vid kamratstödet, det har visat sig 
att med kamratstöd och med konventionell vård kan man hjälpa upp till 80 % av missbrukarna 
tillbaka till ett normalt liv. 
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Kultur i vården kan hjälpa till att finna: 
 
Vägar till livskvalitet  
Hämtat ur boken ”Smärtkraft” av Monika Beckman. 

Huvudmoment för att skapa en helhet. 
Följande områden behöver belysas i diskussioner där anhöriga såväl som vård- och 
stödpersonals insatser klarläggs och ansvar fördelas och där konkreta förslag på åtgärder 
vaskas fram. Närstående kan tillsammans med andra vårdgivare bidra till följande: 
 
Kommunikation, förtroendeskapande 
Lära sig förstå ”det annorlunda språket” 
Möta, visa, uppmuntra, öppna vägar 
Skapa trygghet, omvårdnad 
 
Boendevarianter 
Skapa en god miljö, dvs. Med hemkänsla, integritet, frihet, ordning 
Bjuda olika slag av stödboende med nattpersonal där sådan behövs för trygghet. 
 
Arbete 
Ge anpassad sysselsättning/arbete. Ekonomisk ersättning 
Ta hänsyn till intresse- och begåvningsinriktningar 
(även konstnärliga) 
 
Fritid 
Uppmuntra hobbys, motion och sociala kontakter 
Göra det möjligt att utöva fritidsaktiviteter genom anpassning av dem och genom ledsagning, 
om så önskas  
 
För att genomföra dessa intentioner fordras: 
• Engagemang 
• Fantasi 
• Flexibilitet 
• Lyhördhet 
• Humor 
• Tålamod 
• Kärlek 

 
 
Utdrag ur boken Kultur i vård och omsorg. 
Vad som än händer i vårt samhälle är kulturen ett hjälpmedel att förflytta synen på människan 
från ett objekt till ett subjekt. 
Människan är då inte någon som skall tas om hand, vårdas och hanteras utan någon som 
tänker, känner och har en vilja. 
Kulturen kan skapa möten som annars inte skulle uppstå. 
 
Att skapa nätverk, utveckla samverkan är många gånger grunden för ett lyckat resultat. 
Ett nätverk kan vara löst sammansatt för att lösa en specifik uppgift, men också bestående för 
att skapa trygghet och utveckling. 
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Vad säger KULTURPLANEN om  
 
Boken 
 
Boken, som instrument för demenssjuka och gamla har genom forskning visat att det skrivna 
ordet har stor betydelse som minnesträning, vilket leder till harmoni och lugn. 
Högläsning ger upphov till minnen och samtal, vilket enligt forskningen visar på ytterligare 
fördelar och högläsning har en lugnande effekt på brukarna. Demenssjuka och gamla kan 
genom ordet få lugnare nattsömn. Gamla och demenssjuka kan återfå intellektuella funktioner 
genom enkla individanpassade läs och skrivövningar. Övningarna och samtalsämnet kan 
spänna över en rad olika områden, såsom  familj, historia och så vidare. 
Vikten av att utbilda läsombud för varje avdelning inom demensvården är av största vikt. Det 
har visat sig att det ger större gemenskap mellan personal och boende genom 
erfarenhetsutbyte och diskussioner om ämnen man vanligtvis inte pratar om. Betydelsen av att 
tillsammans sitta och lyssna på en berättelse ger ro och harmoni. Tidningsläsning , ger inte 
bara ro utan håller de gamla och funktionshindrade lite mer underrättade om vad som händer 
och sker i samhället och därigenom blir de mer delaktiga. De får lättare att kunna ta till sig 
saker som vi friska tar för givet att vi vet. Traditioner etc. Och samhällsinformation. Att ta 
tillvara på de mycket goda utbud av LL böcker som finns att låna på biblioteket. (LL står för 
lätt lästa böcker.) Inom psykiatrin är högläsning en möjlighet, man kan tala om annat än 
sjukdom och man kan närma sig sjukdomen från en annan vinkel. Människor med psykiska 
sjukdomar har ofta svårt med koncentrationen. Även om de är vana läsare egentligen, har de 
inte ro att läsa långa och svåra texter. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Bilden 
 
Bilden som uttrycksmedel för demenssjuka eller andra funktionshinder ger dem ett nytt 
uttryck (verktyg) och skapar en inre harmoni. Bilden hjälper också till att uttrycka inre tankar, 
som annars kan vara svårt att visa. Bilden är inte alltid på förhand given utan det blir 
betraktaren som ger det slutliga innehållet. 
Färgens betydelse har genom århundraden alltid och kommer alltid att skapa påverkan på 
individen oavsett sjukdom eller andra handikapp. Men vid någon typ av psykisk eller fysiskt 
funktionshinder ger den ytterligare en dimension till välbefinnandet. 
Bilden kan ersätta talet för de personer som inte kan uttrycka sig verbalt. 
Färgen är för det andliga livet vad mat – luft och vatten är för fysiska. 
Bildterapi stödjer hanterandet av känslor, och leder till ökad självkännedom. Bildterapi 
stärker upplevelsen  av sammanhang och mening. Bildskapande ger möjligheter att uttrycka 
känslor och upplevelser som annars inte så lätt kan verbaliseras. Bildarbetet gagnar också  
talet när man kan utveckla samtal runt bilderna. 
Skapandet bidrar till att lindra lidandet och stärka  självaktning och identitetsupplevelsen. 
Ofta leder det till ökad självkännedom. Kroppens egen visdom kommer till uttryck, lämnar 
sensomotoriska avtryck i bilden. (senso kommer från ordet sensibel = känslig) 
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Att vi påverkas av ljus och färg är för de allra flesta en självklarhet  
” konstnären Kandinsky menar att färgen i första hand var ett medel att direkt påverka själen. 
Detta uttalande är viktigt, ty färgterapin är primärt inriktad på att stimulera själsmedvetandet. 
Roberto Assagioli ( italiensk läkare ) menar att understimulans ofta leder till psykisk sjukdom 
och att färgterapi kan hjälpa många med depression till ett bättre och mer harmoniskt liv. 
Färgterapin och färgtänkandet erbjuder existentiella öppningar för sjuka och friska ” citat 
hämtat ur boken levande färger. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Bild och sak berättande 
 
Genom att använda sig av en bild eller en sak, kan ge inspiration till samtal som också är 
enkelt och ger dementa och gamla den minnesträning som betyder så mycket för deras 
välstånd. 
Möjligheten att få se och känna på, eller prova exempelvis en hatt eller något liknande ger så 
mycket glädje och livslust. Möjligheter till en stunds avkoppling. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Samtalet 
 
Oavsett om vi använder oss av boken, musiken eller  bilden, så kan vi samtala runt dessa 
områden  vilket ger brukaren minnen och stimulans. Samtalen kan spänna över en rad 
områden, såsom historia – geografi – natur – skolgång – familj – arbete, och traditioner. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Rollspel eller drama 
 
Är en aktivitet som kan utformas på ett mycket enkelt sätt genom att visa en bild och utifrån 
denna skapa en händelse som sätter igång deras kreativitet och passar både demenssjuka och 
funktionshindrade. Och ger ett större självförtroende. Rollspelet är också ett mycket bra 
hjälpmedel för funktionshindrade att  kunna kontrollera sitt kroppsspråk. 
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Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Musik 
 
Musik som en del av kulturvårdsplanen blir ett medel för att ge dementa och  
Funktionshindrade en bättre och rikare tillvaro. 
Vi vet genom forskning att musik skapar minnen och tankar – ger samtalsämnen och blir 
därigenom terapi som ger minnesträning. 
Musiken kan gå förbi sinnets logiska och analytiska filter och nå en direkt kontakt med 
känslan och passionen och väcka minnen och vår fantasi, vilket i sin tur skapar fysiska 
reaktioner hos alla människor. Glädje – vemod – sorg. Genom historien har läkare i hela 
världen  använt sig av musik för att hela människan, exempel Tomas Campian, England. 
Sången är en väg till hälsa och befrielse. Musiken och sången har också en central del i alla 
människors liv. Forskning har visat att när musiken innehåller sångtexter blir de gamla 
mycket glada och ofta kan de minnas många sångtexter utantill. 
På institutet för psykosocial medicin på karolinska institutet har man intresserat sig för hur 
musiken och sången påverkat kropp och psyke. Det visade sig att stresshormonet kortisol 
minskade samtidigt som hormonet oxytocin, som ger en känsla av välbefinnande, ökade av 
sjungandet. Samtidigt kom de två nervsystemen, det sympatiska och det parasympatiska, i 
bättre balans. Det har visat sig att medicinförbrukningen minskat de dagar som demenssjuka 
upplevt stunder av sång och musik. I musikterapin används sambandet mellan musik, känslor 
och socialt samspel. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Dans 
 
Dansen är för demenssjuka och funktionshindrade en bra träning både vad gäller balans och 
andning.  
Att bli medveten om sitt eget kroppshållning och sitt rörelsemönster i förhållande till både sig 
själv som aktör och sin omgivning. När man uppmärksammar andningen .andas hon tungt 
eller stressigt eller på ett staccatoliknande sätt. Vår kropp formar sig efter våra tankar, känslor 
och upplevelser med andra. Medvetenheten om sin kroppshållning och sina rörelsemönster i 
förhållande till både sig själv som aktör och sin omgivning. Och blir en minnestränare för den 
demensdrabbade. Kroppens eget minne förstärks och kommer till uttryck. Även i denna terapi 
är det viktigt med kontinuitet. 
Vi får inte glömma att vissa saker helt enkelt inte kan uttryckas i ord. De alternativa 
terapierna erbjuder ett språk bortom orden. Med vilken patienten får möjlighet  att uttrycka 
sig både kroppsligt och konstnärligt s.k. Symboldrama, måleri-musik-dans, där kan man lyfta 
fram ämnen från ett djupare ickeverbalt medvetande. När man är mogen att hantera dem 
verbalt kommer de på ett naturligt sätt upp i samspelet mellan terapeut och klient. 
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Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Film 
 
Filmen är också en utmärkt aktivitet hos många med funktionshinder som kan skapa tankar 
och minnen. Ger upplevelser och minnesträning. Och kan också förmedla 
samhällsinformation på ett enkelt sätt, samtidigt som det ger avkoppling och stimulans. 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Fotografiet 
 
Såväl personliga som andra fotografier är ofta användbara i gemenskapen med 
Demenssjuka och gamla, det föder minnen och associationer. Det kan vara ett sätt att öppna 
upp minnen och få många att börja tala och berätta. Bilder av blommor och natur, djur. I alla 
uttryck blir demenssjuka mycket positiva av att titta på och det föder naturliga samtalsämnen 
och minnen. 
 
 
 

 
 
 
 
Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Djur och människor 
 
Djur och människor har levt sida vid sida i tiotusentals år. Vårt äldsta husdjur är hunden som 
hjälpt oss jaga, vakta och samla. Mellan människa och hund finns en ordlös kommunikation 
som är stödjande och stressreducerande .det har gjorts undersökningar mellan äldre och 
hundars samvaro. Hundarnas närvaro minskade de boendes ångest , förvirring, trötthet, 
depression, spändhet, och gav ökad vitalitet. 
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Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Trädgårdsterapi 
 
Är ett komplement till alla de andra terapierna, för att förbättra fysisk eller psykisk och 
mental hälsa, och en social anpassning. Målsättning, upptäcka och ta tillvara sina resurser, där 
kravnivån är anpassad till individens förmåga. Känna dofter och kunna se och ta på blommor. 
Eller att själv få vara med och plantera samt möjlighet att få se plantan växa upp.  
 
Vid Alnarps Rehabiliterings trädgård arbetar man efter 2 olika metoder. 
 
Hälsoträdgård 
1. 2. 
Terapiträdgård Restorativ trädgård (återstå) 
        /                                             / 
    arbete vilande, (ställer inga krav) 
 färger, dofter 
 
 
Trädgårdsterapi ger: 
Mycket av dagsljus, frisk luft och motion. 
Återhämtning från stress, genom omgivningens positiva signaler leder till TRYGGHET. 
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Vad säger KULTURPLANEN om 
 
Feng Shui 
Utdrag ur text av författaren Birgitta Tryberg. 
 
Feng Shui är en mycket gammal kinesisk lära som bygger på hur hjärnan registrerar allt i vår 
omgivning. 
Feng Shui i svensk vårdmiljö avser både byggnadens in och utsida. De åtgärder som ligger till 
grund för att skapa en attraktiva och stärkande miljö i sjukvården baseras på människan 
reaktioner på bl.a. 
 
• Färgnyanser 
• Belysning 
• Formtänkande och möblering 
• Symboler och konst 
• Växter 

 
Feng Shui i vårdmiljö omfattar både generella och individuella åtgärder. Med kunskap om 
människan reaktioner på sin omgivande miljö formges inte vårdmiljön slumpmässigt, eller 
baserad på tycke och smak, trender etc. Det är människans behov och rummets ändamål som 
avgör utformandet. Feng Shui väver samman arkitektur , psykologi och inredning. När man 
pratar om Feng Shui i vårdmiljö finns kopplingen mellan miljön och utformning och uppnådd 
effekt avseende trivsel, hälsa och allmänt välbefinnande hos patienter och personal. 
 
 

 
 
                     Vad vore livet utan traditioner? 
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Vad har kultur och vård att göra med varandra? 
Allt i tillvaron som ger stimulans har betydelse för människan. Får själen stimulans, mår även 
kroppen bättre – åtminstone känns det så. 
 
Kultur i vården står och faller med vårdpersonalens attityder. Utan deras positiva medverkan 
kommer kultur i vården aldrig att vara en del av omvårdnadens innehåll. Därför är det av 
största vikt att kunna samordna aktiviteter och göra personal, brukare och anhöriga 
involverade i de olika aktiviteter som erbjuds. 
 
 
Kultur i vården är 
Att våga stå för de värderingar som innebär att kulturupplevelser och gemenskap är viktiga 
för alla. Det handlar också om att våga driva frågor trots motstånd eller tystnad från andra. Att 
arbeta för att förbättra tillgängligheten till kultur för människor med funktionshinder är en 
komplicerad uppgift eftersom det innefattar många olika aktörer .det är därför  viktigt att 
kommunen gör det möjligt för grupper och enskilda att tillsammans kunna utveckla kulturen 
tillsammans. 
En strategi för överlevnad med bevarande av mänskliga problemlösningar. 
T.ex. En vaggvisa istället för sömnmedel. 
Kultur är egentligen all mänsklig verksamhet. 
 
 
Sammanfattning 
Tillgång till kultur är en demokratifråga där alla människor oberoende av funktionshinder ska 
ha lika rätt till och möjlighet att delta, yttra sig, skapa, utvecklas och få känna gemenskap. 
En förutsättning för att lyckas är ett nära samarbete och samverkan mellan de kommunala 
förvaltningarna och andra aktörer. 
Viktigt att ge kulturfrågorna tydligare uppmärksamhet inom vård och omsorg. 
Tillföra kulturkunskap inom grundutbildningen för vård och omsorgspersonal.  
Skapa fortbildning för personal inom vård och omsorg. 
Skapa fler kulturutbildningar för personer med funktionshinder. 
Erbjuda utbildning och information till kulturaktörer. 
Utöka kulturella inslag i särskola. 
Utse kultur / och fritidsombud i särskilt boende och inom daglig verksamhet.  
Tydliggöra sambandet mellan kulturinsatser/aktiviteter och hälsa. 
 
_____ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 15 
Kulturnämndens utskott 2006-04-27 4 
 
 

 
 
 
Revisionsrapport - 
Granskning av 
Kulturnämndens 
ansvarsutövande – 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorerna 
 

Kn § 10 
KnB § 2 Dnr 00085/2006 007 
 
Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den aktuella 
granskningen avser styrelsens ansvarsutövande och ingår som en del av den 
årliga granskningen. Årets granskning ar inriktats mot att bedöma styrelsens 
kontroll av arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.  
 
Granskningen visar att kulturnämndens ansvarsutövande sammantaget är 
tillfredsställande. Kulturnämndens styrning och uppföljning inom området 
arbetsmiljö bedöms dock vara otillräcklig under granskningsperioden. I 
jämförelse med föregående år bedöms det inte skett någon påtaglig 
utveckling av nämndens kontroll inom områdena verksamhet och ekonomi. 
 
För att vidareutveckla ansvarsutövandet rekommenderas nämnden att: 
 
• formulera konkreta och mätbara mål inom områdena arbetsmiljö, 

verksamhet och ekonomi 
• tydliggöra ekonomiansvaret med avseende på fördelning och innehåll 
• fastställa en heltäckande uppföljnings-/återrapporteringsplan 
• tillse att återrapporteringen fokuserar på måluppfyllelse 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ta lämnade synpunkter i beaktande. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 16 
Kulturnämndens utskott 2006-04-27 1 
 
 

 
 
 
Internkontrollplan för 
kulturnämndens 
verksamheter 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kn § 11 
KnB § 3 Dnr 00167/2006 809
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisandande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter 2006/2007 

enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 11 
 
 
Internkontrollplan för Kulturnämnden 2006/2007 
 
Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut 

Uppföljning av 
utförande/resultat 

Nämndssekreterare/m
otsvarande 

En gång per år Stickprov Nämndsordförande Måttlig 

Utbetalning av 
bidrag 

Kontroll av att 
villkoren för 
bidragen uppfylls 

Nämndssekreterare/m
otsvarande 

Periodiskt Stickprov Nämndsordförande Måttlig 

Återrapportering av 
projekt för att 
kunna erhålla 
projektbidrag 

Kontroll av att 
villkoren för att få 
ut bidraget 
uppfyllts samt att 
redovisning 
inlämnats till 
bidragsgivaren 

Resultatchef/enhets-
ledare 

En gång per år Komplett Resultatchef/nämnds-
ordförande 

Måttlig 

Biblioteksdata-
system - hantering 
av uppgifter, 
inloggning, 
sekretess 

Genomgång av 
systemet 

Resultatchef En gång per på Komplett Nämndsordförande Måttlig 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 17 
Kulturnämndens utskott 2006-04-27 5 
 
 

 
 
 
Fastställande av 
ekonomiskt ansvar för 
kulturnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Ekonomi 

Kn § 12 
KnB § 4 Dnr 00166/2006 002
 
I samband med Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2004 
beslutade kommunstyrelsen 2006-06-03 § 84 att uppdra till ekonomienheten 
att tydliggöra det ekonomiska ansvaret i organisationen samt vad som 
inryms i detta ansvar. 
 
Förslag till fastställande av ekonomiskt ansvar för kulturnämndens 
verksamheter har upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att fastställa innehållet i ekonomiskt ansvar för kulturnämndens 

verksamhetsområden, enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 12 

 
Beslut om tilldelning av ekonomiskt ansvar 
 
 
Till  
 
 
Du har tilldelats ett ekonomiskt ansvar av din arbetsledning / nämnd 
 
Det innebär att du fått en budget och en ansvarskod som ska definiera  vad som hör till ditt 
ansvarsområde i redovisningen. Budgetansvaret kan omfatta både kostnader och intäkter, 
tillgångar och skulder. 
 
Att tilldelas en budget innebär  att du 
 
 är ansvarig för alla ekonomiska transaktioner som sker i ditt namn  dvs. med din 

ansvarskod  
 är skyldig att följa utvecklingen på dina konton och om avvikelser uppstår snarast vidta 

åtgärder.  
 ska rapportera till arbetsledning om hur du förvaltar ditt ekonomiska åtagande 
 
Kostnadsansvaret innebär att 
 
 Inköp och upphandling ska ske enligt  kommunfullmäktiges inköpspolicy, tecknade 

ramavtal och enligt övriga direktiv som lämnas av din arbetsledning.  Fakturor ska 
attesteras och överlämnas till Ekonomi  snarast så att bokföring kan ske. 
Bokföringskonton  ska avstämmas med de intervall som verksamheten kräver. 
Reseräkningar och egna utlägg ska attesteras av annan person. 

 
Intäktsansvaret innebär att 
 
Rekvisition av statsbidrag mm   ska göras så snart detta  är möjligt. Kundfaktureringar ska 
ske så snabbt att kommunen inte förorsakas ränteförluster. Kontantkassor ska inventeras 
och avstämmas.  
 
Ytterligare information  om vad som ingår i ditt ansvar får du av din arbetsledning 
 
Skriv ditt  fullständiga namn och den signatur som du vill använda i fälten ovan och sänd 
tillbaka till  Ekonomi. 
 
Din ansvarskod är  

Namnteckning  

Signatur  

 
Datum: 
 
 
……………………………………………….. 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 18 
Kulturnämndens utskott 2006-04-27 6 
 
 

 
 
 
Plan för utvärdering och 
uppföljning inom 
kulturnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Medborgarhuset 
Lena Lindgren, kultur 
Biblioteket 
Musikskolan 

Kn § 13 
KnB § 5 Dnr 00194/2006 800 
 
Med anledning av de rekommendationer revisorerna gett i sin gransknings-
rapport av kulturnämndens verksamhetsområde har plan för uppföljning och 
uppföljning inom kulturnämndens område upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta plan för utvärdering och uppföljning av kulturnämndens 

verksamhetsområde enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 13 
 
 
 
 

Plan för utvärdering och uppföljning inom kulturnämndens 
verksamhetsområde 
 
Ekonomin utvärderas varje månad och tillställes kulturnämndens ordförande och 
kulturchefen. 
 
I maj och september lämnas tertialrapport med en mer genomgripande rapportering och 
prognos för utfallet för året. 
 
Bokslut med verksamhetsberättelse enligt anvisningar från kommunstyrelsen färdigställes 
under februari och tillställs nämnden. 
 
Vid årets sista sammanträde utvärderas verksamhetsmålen för innevarande år. 
 
Vid nämndssammanträden under året skall följande verksamhetsområden följas upp och 
enhetsledare eller verksamhetsansvarig skall medverka och föredra redovisningen. 
 
Februari:  Medborgarhuset och Galaxen 
Maj/juni: Allmänkultur/föreningar/bidrag 
September: Biblioteket 
Nov/dec: Musikskolan 
 
I maj lämnar kulturnämnden förslag på målformuleringar för nästkommande år. 
 
I december antar kulturnämnden internbudget och fördelar det ekonomiska ansvaret och 
fastställer beslutsattestanter samt behörighetskontrollant. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 19 
Kulturnämndens utskott 2006-04-27 7 
 
 

 
 
 
Mål för arbetsmiljön inom 
kulturnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Medborgarhuset 
Biblioteket 
Musikskolan 

Kn § 14 
KnB § 6 Dnr 00193/2006 800 
 
Med anledning av de rekommendationer revisorerna gett i sin gransknings-
rapport av kulturnämndens verksamhetsområde har mål för arbetsmiljön 
upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta mål avseende arbetsmiljö inom kulturnämndens verksamhets-

område enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 14 
 
 
 
 

Mål för arbetsmiljön inom kulturnämndens verksamhetsområde 
 
• Arbetstagare som mår och fungerar bra i verksamheten, både fysiskt och psykiskt. 
 
• Att arbetsplatserna hålls i skick och funktion så att arbetsskador och hälsorisker undviks. 

Alla arbetstagare ska vara delaktiga i arbetet för att skapa detta. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 20 
 
 

 
 
Driftsbidrag 2006 
byastugor/bygdegårdsfören
ingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda föreningar 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 15 Dnr 00056/2006 052 
 
Ansökningar om bidrag från byastugeföreningar, bygdegårdsföreningar, 
bygdeföreningar och Folkets Hus föreningar i kommunen har inkommit 
enligt sammanställning. 
 
Ansökningarna för 2006 uppgår till 404 844 kr. I budget finns 100 000 kr 
avsatta för detta ändamål. 
 
Kulturnämndens beslutar 
 
att bevilja bidrag med kronor som fördelas enligt bilaga till detta protokoll. 
att ej bevilja bidrag till Auktsjaurs Intresseförening då de ej inlämnat 

underlag till ansökan. 
att från kontot för byastugor (453) överföra 5 959 kr till kontot för 

projektstöd (452). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 15 
 
 
 

Driftsbidrag byastugor 2006 
Budgeterat 100 000 kr 
 
Byastugeförening Driftskostn 

2005 
Driftskostn 
ansökan 
2006 

75 % av 
ansökan 

Justerat 
av 75% 

44,138% 
av75% 
justerat 

Utbetalas
2006 

Antal 
aktiviteter

Abborrträsk FHF 5 735 43 192 32 394 13 500 5 959 5 959 80
Auktsjaur 5 735 32 140 24 105 13 500 5 959 0 15
Akkavare 5 247 19 828 14 871 13 500 5 959 5 959 33
Baktsjaur 5 143 14 643 10 982 10 982 4 847 4 847 89
Deppis 3 144 6 238 4 679 4 679 2 065 2 065 17
Fjällbonäs 5 219 16 162 12 122 12 122 5 350 5 350 48
Glommersträsk byamän 1 895 6 649 4 987 4 987 2 201 2 201 17
Hålberg 0 11 721 8 791 8 791 3 880 3 880 15
Järvträsk 5 735 59 125 44 344 13 500 5 959 5 959 74
Lauker-Lövviken 5 735 31 439 23 579 13 500 5 959 5 959 59
Ljusträsk-Pilträsk 5 735 15 305 11 479 11 479 5 066 5 066 47
Moräng 5 735 9 341 7 006 7 006 3 092 3 092 15
Nyvall 2 189 5 543 4 157 4 157 1 835 1 835 24
Pjesker 4 360 23 607 17 705 13 500 5 959 5 959 33
Renvallen 5 735 19 251 14 438 13 500 5 959 5 959 65
Rättsel 5 355 13 486 10 115 10 115 4 464 4 464 22
Serrejaur 1 613 4 593 3 445 3 445 1 520 1 520 27
Suddesjaur 4 866 18 180 13 635 13 500 5 959 5 959 85
Södra Sandträsk 4 963 15 349 11 512 11 512 5 081 5 081 53
Tjappsåive 2 748 11 367 8 525 8 525 3 763 3 763 51
Utterliden 3 475 10 935 8 201 8 201 3 620 3 620 38
Övre Långträsk 5 735 16 750 12 563 12 563 5 545 5 545 203
Summa 96 098 404 844 303 633 226 562 100 000 94 041
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 21 
 
 

 
 
Bidrag till Cafékvällar 
under hösten 2006 - 
Arvidsjaurs Sameförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Arvidsjaur Sameförening 
Arvidsjaurs Församling 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 16 Dnr 00200/2006 052 
 
Arvidsjaurs Sameförening ansöker om ekonomisk bidrag med 10 000 kronor 
för att kunna genomföra tre Café-kvällar under hösten 2006 i samarbete med 
Arvidsjaurs församling. 
 
Kostnaden för tre Café-kvällar beräknas till 10 000 kronor vilket inkluderar 
arvoden, lokalhyra, förtäring, reseersättning, logi med frukost. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att erbjuda föreläsarna fritt boende på Humlan/Brittgården den 24 augusti 

och den 19 september 2006. 
att bevilja bidrag med 50 % av nettokostnaden, maximalt 2 000 kronor 
att pengarna tas ur kontot för projektstöd (452). 
att pengarna betalas ut efter redovisad kostnad. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 22 
 
 

 
 
Befrielse från hyreskostnad 
vid hyra av 
Medborgarhusets 
danslokal - PRO 
Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
PRO Arvidsjaur 
 
 

Kn § 17 Dnr 00188/2006 051 
 
PRO Arvidsjaur ansöker om befrielse från hyreskostnad av 
Medborgarhusets danslokal. 
 
PRO Arvidsjaur bedriver motionsdanser ca 2 gånger per månad. Varje 
motionsdans kostar 500 kronor i form av hyra av danslokal. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja befrielse från kostnader vid nyttjande av Medborgarhusets 

danslokal, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-06-16 
§ 50, 2005 –03-29 §§ 9-10 och kulturnämndens beslut 2004-12-09 § 46 
om ”Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun”. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 23 
 
 

 
 
Redovisning - Bidrag till 
projektet 
"Ungdomsledarprojektet" - 
Arvidsjaurs Ryttarförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Arvidsjarus Ryttarförening 
Kristina Grubbstörm 
 

Kn § 18 Dnr 00498/2005 053 
 
Kulturnämnden beslutade 2005-12-08 § 59 att bevilja Arvidsjaurs 
Ryttarförening bidrag till ”Ungdomsledarprojekt” med 5 000 kronor, och att 
ekonomisk redovisning av projektet ska skickas till kulturnämnden senast 
2006-08-15. 
 
En ekonomisk redovisning från Ryttarföreningen har lämnats in 2006-03-27.
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 24 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2006-04-30 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 19 Dnr 00206/2006 042 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1995-03-16 § 68 att kommunens nämnder, 
styrelser och kommunala företag ska lämna information om den ekonomiska 
utvecklingen under budgetåret. 
 
Budgetuppföljning t o m april månad 2006 har upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen enligt bilaga och överlämna den till 

kommunfullmäktige enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 §  19 1 (23) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2006 
Januari – April Kulturnämnden 
 
Kulturnämnden 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  6 481 2 049 33 1 938 10 6 456
Verksamhet 3 828 1 689 42 1 399 14 4 243
Internhyror, kap kostn 3 693 1 231 33 1 213 1 3 693

   
Summa kostnader 14 002 4 969 35 4 550 9 14 392

   
Intäkter -1 959 -1 096 56 -571 92 -2 379

   
Netto 12 043 3 874 32 3 979 -3 12 013

   
Periodens resultat 140 104  
 
Verksamhet 
Alla verksamheter bedrivs enligt plan och vi erbjuder ett brett och varierat kultur- och 
fritidsutbud för alla åldrar trots att de ekonomiska resurserna urholkats under de senaste åren 
har olika former av träffpunkter och mötesplatser tillhandahålls genom dessa verksamheter 
och på så sätt skapas möjligheten till en bättre social gemenskap för medborgarna. 
Projektet ”Kultur i vården” har förbättrat möjligheten för äldre och funktionshindrade att ta 
del i kulturlivet genom speciellt anpassade aktiviteter. Genom samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, socialnämnden och kulturnämnden har detta projekt kunnat fortsätta 
under 2006. En plan har skrivits för hur arbetet skall bedrivas och denna behandlas politiskt 
både i socialnämnden och kulturnämnden. Förhoppningen är att hitta medel för en 
permanentning.  
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 23 531 lån och 12 866 besök på huvudbiblioteket. Medieplanen revideras och en 
biblioteksplan skall tas fram.  
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter med totalt 242 elever vilket är 24 % av 
kommunens barn i åldern 6-16 år. Både enskild undervisning och samspel i olika former 
bedrivs samt, på försök detta år, har dans som estetiskt uttryck erbjudits. 
Medborgarhuset bedriver sin verksamhet med inriktning på att vara en resurs för föreningar 
och organisationer i kommunen och att den digitala anläggningen skall nyttjas för ett så brett 
utbud som möjligt.  
Fritidsgården Galaxen har varit öppen som vanligt med ca 40 besök per kväll.  
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt 
nyttjande av kommunala lokaler ger föreningarna bra möjligheter att bedriva sin verksamhet.  
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt 624 kkr fördelats på 41 föreningar. Åtta idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 51,5 kkr, sex handikapporganisationer har fått 16 kkr, 17 
idrottsföreningar har fått 369 kkr och tio kulturföreningar har fått 188 kkr. 
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I snitt per invånare får handikappverksamheten 2,3 kr, idéburen verksamhet 7,5 kr, 
idrottsverksamhet 54 kr och kulturverksamhet 27,6 kr. 
Projektstöd på 19,5 kkr har beviljats fyra föreningar . 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur har startat 1/3. Länsstyrelsen har beviljat 492,0 kkr 
och Norrbottens Läns Landstinget har tillskjutit 105,0 kkr. Arbetet leds av Gallijar-Järvlia 
kulturbygdsförening och en referensgrupp bestående av representanter för kulturen, miljö och 
turistnäringen har bildats. 
 
Fritidsbussar har körts från Moskosel och Glommersträsk 15 torsdagar och 507 personer, 
företrädesvis ungdomar, har åkt med bussen. Resandet har sjunkit kraftigt från föregående år, 
178 personer färre. 
 
Händelser av betydelse 
Översyn av kommunens alla bidrag har påbörjats och en arbetsgrupp bestående av 
representanter från kommunstyrelsen och kulturnämnden har bildats. Kulturnämnden 
representeras av ordförande Naeimi Forsgren och Gerhard Lundström, ledamot. 
Enligt den reviderade bibliotekslagen som antogs under 2005 skall alla bibliotek ha en 
biblioteksplan. Biblioteksplanen skall ange inriktning på bibliotekets verksamhet och är ett 
politiskt dokument. Detta arbeta har påbörjats och en grupp med politiker från varje 
nämnd/styrelse skall bildas. Bibliotekspersonalen skall fungera som referensgrupp. 
Bibliotekets organisation kommer att ses över när planen är klar. 
 
Ekonomi 
Ett litet överskott genereras från lägre personalkostnader som uppkommit pga ledigheter och 
sjukdomar som ej ersatts fullt ut av vikarier. 
 
Personal 
Tjänstledigheter för studier samt föräldraledigheter har gjort att personalgruppen förändrats. I 
och med tillsättandet av vikarier blir också kostnaderna på personal något lägre. 
Nyrekrytering av arrangör till Medborgarhuset har gjorts. 
 
Måluppfyllelse 
I stort har målen för verksamheterna uppfyllts. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kulturnämndens ordförande 
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13 Kulturnämnden 
 
Tkr  2006  2005   

 Budget Redovisat Förbr i 
% 

Redovisat Förändr 
i % 

Prognos 

Personal  147 35 24 31 13 147 
Verksamhet 834 292 35 317 -8 834 
Internhyror, kap kostn    

    
Summa kostnader 981 327 33 348 -6 981 

    
Intäkter 0 0 0   

    
Netto 981 327 33 348 -6 981 

    
Periodresultat  0 -25   

 
Verksamhet 
Nämndens ordförande deltar i Kommunförbundet referensgrupp för kultur- och 
fritidspolitiker för hela landet samt är adjungerad ledamot i Festspelens styrelse. 
Priser och utmärkelser: 
I samband med ett stipendiecafé delades årets utmärkelser ut. Kulturpriset tilldelades Gunnar 
Persson, träskulptör, ungdomskulturpriset gick till  Jakob Grubbström, klassisk gitarrist och 
kompositör, ungdomsledarstipendiat blev Staffan Sundström, badmintonledare och 
ungdomsidrottspristagare blev GLIF volleyboll. Alla pristagare deltog och berättade om sina 
respektive verksamheter.  
Ekonomiskt stöd: 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt 624 kkr fördelats på 41 föreningar. Åtta idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 51,5 kkr, sex handikapporganisationer har fått 16 kkr, 17 
idrottsföreningar har fått 369 kkr och tio kulturföreningar har fått 188 kkr. 
I snitt per invånare får handikappverksamheten 2,3 kr, idéburen verksamhet 7,5 kr, 
idrottsverksamhet 54 kr och kulturverksamhet 27,6 kr. 
Projektstöd på 19,5 kkr har beviljats fyra föreningar . 
Natur- och kulturguide: 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur har startat 1/3. Länsstyrelsen har beviljat 492,0 kkr 
och Norrbottens Läns Landstinget har tillskjutit 105,0 kkr. Arbetet leds av Gallijar-Järvlia 
kulturbygdsförening och en referensgrupp bestående av representanter för kulturen, miljö och 
turistnäringen har bildats. 
 
Händelser av betydelse 
Översyn av kommunens alla bidrag har påbörjats och en arbetsgrupp bestående av 
representanter från kommunstyrelsen och kulturnämnden har bildats. Kulturnämnden 
representeras av ordförande Naeimi Forsgren och Gerhard Lundström, ledamot. 
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Ekonomi 
Inga avvikelser noteras. Något högre kostnader beräknas med anledning av två arbetsgrupper, 
bidragöversyn och biblioteksplan. Förbrukningen hålls dock inom anslaget. 
 
Personal 
Kulturnämnden består av 7 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har ett utskott med 
tre ledamöter som även fungerar som konstkommitté. Nämnden är fondstyrelse för Rolf 
Steinvalls fond för unga stråkmusiker, Gunhild Steinvalls fond för unga musiker och 
Inlandets konstfond. 
 
Måluppfyllelse 
Kulturnämnden har haft som mål att ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram men detta är 
ännu ej klart. 
Utbildning om barnkonventionen är planerad till hösten och därefter kommer alla beslut att 
ställas mot barnkonventionen intentioner. 
 
Utbildningar och konferenser 
Referensgruppsträff, Sveriges kommuner och landsting, ordförande 
Ofantligt, om utveckling av offentlig verksamhet, ordförande 
Seminarium om biblioteksplaner, ordförande 
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30 Ledningsfunktionen och allmänkultur 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 500 468 31 359 30 1 475
Verksamhet 1 182 644 54 451 43 1 551
Internhyror, kap kostn 355 119 34 112 6 355

  
Summa kostnader 3 037 1 231 41 922 34 3 381

  
Intäkter -694 -599 86 -197 204 -1 063

  
Netto 2 343 632 27 725 -13 2 318

  
Periodresultat 149 45  
 
Verksamhet 
Under våren har ett varierat och allsidigt kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna erbjudits. 
Arrangemangen för vuxna genomförs i samarbete med olika föreningar och organisationer 
och de flesta barn- och ungdomsarrangemang genomförs i egen regi, beroende på att få 
lämpliga medarrangörer finns för barnarrangemang. 
Arrangemangen marknadsförs med hjälp av ombud, affischer och annonser samt i 
evenemangskalender på Internet. Utgivningen av kulturkalender för skolans och förskolans 
utbud har fortsatt. 
 
Planeringen av Festspelsveckan där Arvidsjaur inriktning är folk- och världsmusik har pågått 
under våren. Detta år blir det inga mästarkurser i folkmusik. Förändringen av de ekonomiska 
förutsättningarna har gjort att vi under detta år begränsar vårt antal konserter och satsar på en 
stor konsert samt de arrangemang som församlingen har. 
 
Arvidsjaur firar detta år ett jubileum med anledning av att det är 400 år sedan det första tinget 
för bildandet av Arvidsjaur som marknads-, tings- och kyrkoplats. En jubileumshelg avhölls 
25-29 januari med ett varierat program, både högtidligare och lättsammare.  
För sommaren planeras en jubileumsvecka 1-9/7. Ett varierat program med många olika 
aktivteter bla för hemvändare är under uppbyggnad. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 320 nyttjandetillfällen samt fyra utställningar. Detta är 
en ökning med 108 nyttjandetillfällen på fyra månader Huset är mycket uppskattat och 
vidareutveckling sker hela tiden. 
 
Fritidsbussar har under våren körts 15 torsdagar från Moskosel och Glommersträsk. Totalt har 
507 personer åkt, i snitt 34 per torsdag. Detta är en kraftig sänkning på resandet från 
föregående år då snittet låg på 46 resenärer per tur. Inga förändringar har gjorts. 
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Deltagande i projekt: 
 
Natur- och kulturguide för Arvidsjaurs kommun 
Med ekonomiskt stöd på 597,0kkr från Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens Läns 
Landsting har kulturen kunnat starta detta projekt. Inventering av viktiga natur- och 
kulturmiljöer samt befintligt material om dessa skall sammanställas till en Natur- och 
kulturguide för Arvidsjaurs Kommun. Guiden kommer att vara digital och tillgänglig för alla 
med tillgång till internet samt en enklare version i pappersformat. Den digitala guiden skall 
till vissa delar även anpassas för barn och ungdomar och kunna användas i undervisningen. 
Projektet leds av Gallijar-Järvlia kulturbygdsföreningen och en referensgrupp bestående av 
representanter för kulturen, barn och ungdom, miljö och turism är bildad. I arbetet engageras 
även föreningar och organisationer i kommunen. Projektet pågår tom 2007-06-30. 
 
RTP – Regionala Tillväxtprogrammet för Kultur och kulturarv 
Processansvaret ligger hos Landstingets division för kultur och utbildning och en styrgrupp 
och en programgrupp är bildad. Kulturchefen ingår i styrgruppen. 
 
Kultur i vården 
Genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden och kulturnämnden har detta 
projekt kunnat fortsätta under 2006. Under våren har insatserna för äldrevården intensifierats 
och 3,5 dagar per vecka är avsatta för kulturarrangemang för äldre, boende på grupphem eller 
i egna hem. Minnesträning för dementa har utökats till mer än det dubbla och ”samvarocafé” 
för de fiskare. En målargrupp på Ringelsta har startats med träff en gång per vecka och 
personalen mäter deras mentala tillstånd varje dag under tre månader för att kunna se vad 
insatserna betyder. Teatergrupp och målarcirkel för funktionshindrade har också pågått. I 
denna grupp ser man många positiva förändringar med bättre självförtroende och 
samarbetsglädje. Planeringen av en trädgård anpassad för funktionshinder av olika slag har 
planerats under våren. Det kommer att byggas i etapper under tre – fyra år och är en nära 
samverkan mellan parkenheten, A-service, kulturen och en personalgrupp på Ringelsta. 
Projektet är mycket uppskattat och behovet av aktiviteter är mycket stort.  
En plan har skrivits för hur arbetet skall bedrivas och denna behandlas politiskt både i 
socialnämnden och kulturnämnden. Förhoppningen är att hitta medel för en permanentning. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet. 
Kulturen fortsätter att stötta och samordna skolans arrangemang och en ständig utveckling 
pågår. Under våren har 21 skolföreställningar arrangerats och dessa har besökts av 1 550 barn 
och ungdomar i alla åldrar, från 2-19 år. 
 
Unga skapare har arrangerat en utställning på Brittgården med allt möjligt från stickat till 
poesi och fotografi. 
 
Sex offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit ca 
330 personer. Elever från låg- eller mellanstadiet hjälper alltid till med arrangemanget och det 
brukar vara 8-10 små arrangörer som får lära sig vad det innebär att vara arrangör. Dessa blir 
på sikt Unga arrangörer och så småningom kanske vuxna arrangörer. 
Unga arrangörer har varit verksamma under våren och har bl a deltagit i en 
arrangörsutbildning för ungdomar där 32 ungdomar från hela länet deltog under en helg. Sex 
ungdomar har åkte till UKM, Riksteaterns ungdomskulturdagar i Stockholm. 
Statistik redovisas i bilaga 1. 
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Ekonomi 
Projektet Natur- och kulturguide genererar intäkter under 2006 på 369.0 kkr men också 
kostnader på samma summa. Ett litet överskott på personal pga sjukskrivning som ej ersatts 
fullt ut. 
De ersättningar för städning, ljus och ljud som Medborgarhuset debiterar vid arrangemang 
belastar även allmänkulturen vilket gör att vi får högre kostnader och därmed färre 
arrangemang. Över huvudtaget har verksamhetpengarna urholkats under de senaste åren och 
det har blivit svårare att klara ett brett och varierat utbud. 
Landstingets arrangörsstöd är indraget from 2006, avtalet uppsagt från NLL, och därmed är 
resurserna för barn- och ungdomskultur begränsade ytterligare. 
 
Personal 
Kulturchefen fungerar även som bibliotekschef, en barn- och ungdomskultursamordnare på 
halvtid, administrativ resurs på heltid med ansvar för telefontaltidning och fotoarkiv och 75% 
administrativ resurs på föreningsservice Brittgården. Kultur i vården - projektet har haft 
samordnare på heltid. 
 
Måluppfyllelse 
Vi klarar fortfarande målen men har vissa problem att klara de ekonomiska målen pga att 
ingen uppräkning förutom löner har gjorts under flera år.  
 
Utbildningar och konferenser 
Seminarium om biblioteksplaner, kultur- och bibliotekschef 
Seminarium om marknadsföring av bibliotek, kultur- och bibliotekschefen 
Ofantligt, om utveckling av offentlig verksamhet, kultur- och bibliotekschef 
 
Investeringar 
Inga investeringar under perioden. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 388 488 35 488 0 1 388
Verksamhet 1 074 352 32 341 0 1 074
Internhyror, kap kostn 2 581 860 33 896 -4 2 581

  
Summa kostnader 5 043 1 700 34 1 725 -2 5 043

  
Intäkter -1 185 -407 34 -347 15 -1 185

  
Netto 3 858 1 293 34 1 378 -6 3 858

  
Periodresultat 106 -329 

  
 
Medborgarhuset 
 
Verksamhet 
Bio 
En liten ökning på bio, tvärtemot den trend som är överlag i hela landet just nu, 1924 
besökare hittills i år jämfört med 1807 förra året. Snittet ligger på 44 besökare per 
föreställning. Matinéer lockar fortfarande mest publik. Man har dragit ner antalet 
föreställningar per film från tre till två stycken. Satsningen på dagbio har varit lyckad. 
 
Dans 
På lördagsdiscon har det varit en ökning med 35% inbetalda jämfört med samma tid förra 
året. 
Man har provat att anordna temadiscon och det har fått ett mycket positivt bemötande, något 
som man vill fortsätta att utveckla om ekonomin tillåter detta. 
Megarock var som vanligt en succé med ca 400 ungdomar närvarande. 
På trettondagen ordnades disco med artist, det lockade 364 betalande och var uppskattat. 
 
Cafeteria 
Det ser ut som förra året både ekonomiskt och bokningsmässigt. 
Hösten är den årstid då intäkterna är högst, så med tanke på det ligger nivån högt. 
 
Ekonomi 
Utfallet är bra; både kostnader och intäkter ligger på 34%. 
Medborgarhusets problem är att man inte har några pengar till verksamhet, utan allt man gör 
måste gå med vinst. De goda åren är förbi och nu jobbar man i en uppförsbacke både vad 
gäller bio men framförallt dans. 
 
Personal 
Två heltidsanställda föreståndare/arrangörer och en lokalvårdare på heltid som ansvarar för 
hela huset. Man har under året fått en förändring i och med att en tjänst blivit vakant men 
rekrytering har gjorts och en ung och framåt kille har tillträtt.  
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Måluppfyllelse 
Det ekonomisk målet har klarats och man har hållit de tilldelade budgetramarna procentuellt. 
Extern finansiering söks för visning av Fotbolls VM. C:a 20 000 kr. 
Samverkan med föreningar och organisationer: FUB, Korpen, SV Nord, PRO, SPRF O.S.V. 
Möteslokaler tillhandahålles. 
Man har genomfört en enkät på dagbion som visar på ett positivt resultatet. Enkäten kommer 
att redovisas i sin helhet vid årets slut. 
Däremot klarar man inte att hålla ett brett och rikt utbud eftersom man saknar pengar. 
 
Framtiden 
Med tanke på de problem man har att få publik till danser och i viss mån även till 
bioverksamheten måste en förändring till. Antingen måste man satsa hårdare på danserna eller 
upphöra helt. Att satsa hårdare verkar i dagsläget svårt, då man skall gå plus med 120,0 kkr 
och i dagsläget endast kan visa på ett plus på 2,0 kkr. 
 
Utbildningar och konferenser 
Inga 
 
Galaxen 
 
Verksamhet 
Gården har under denna period haft samma öppettider som tidigare och besöksantalet har 
under dagtid legat kring 38 pers/ dag. 
 
Cafeterian 
Här har under våren arbetsgruppen (K.l.a.n.e.n) arbetat tre kvällar i veckan. Gruppen har även 
fungerat som gårdsråd och genom detta fått möjlighet att påverka verksamheten. De har b.l.a 
bestämt att man ska genomföra en mindre renovering innan skolorna slutar. De kommer då att 
få hjälpa till både med färgval och själva genomförandet. 
Som belöning för detta arbete kommer man i slutet att maj att åka iväg på en weekendtripp 
med dessa ungdomar. 
 
Musikrummet 
Ca 7 band har repat kontinuerligt och alla dessa var även med i vårens omgång av Megarock. 
 
Arrangemang 
Det har under våren varit tre större arrangemang och alla dessa har haft med musik att göra. 
Först ut var Megarock i mars och besöksantalet blev här något mindre än vanligt, ca 400 pers. 
Detta med anledning av att vi denna gång var tvungna att ha detta under en fredagskväll som 
dessutom råkade infalla under sportlovet. Lördagen den 25 mars var det uttagning till 
Sveriges största musiktävling för ungdomar som arrangerades av Musik Direkt i Norrbotten, 
Medborgarhuset och Galaxen. Nio band ställde upp i denna tävling och ett av banden var 
hemmahörande i Arvidsjaur. I april månad genomfördes av Galaxen och BD-pop en dag då 
lokala unga förmågor fick möjlighet att göra en audition inför en kunnig jury som sedan gav 
dem tips och idéer om hur de kunde vidareutvecklas. 
Ett disco för mellanstadieelever som besöktes av 23 barn i april månad. 
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Ekonomi 
Utfallet är bra, kostnaderna ligger på 32,6% och intäkterna på 46,2%. Under den senare delen 
av våren kommer det dock att bli en del utgifter som exempelvis resan med K.l.a.n.e.n och 
diverse möbler och ommålningar. 
 
Personal 
Ett problem har varit den stora omsättning av personal under den senaste tiden. Detta har 
blivit ett stort orosmoment både för arbetande personal och ungdomarna som besöker oss. 
Ungdomar av idag behöver stor trygghet och detta kan man inte erbjuda fullt ut då personalen 
ständigt bytts ut. Bytena har berott på föräldraledigheter, tjänstledighet för studier och att 
vikarier fått annat arbete. 
 
Måluppfyllelse 
Det ekonomiska målet har klarats bra. Man har kunnat hålla sig inom tilldelade budgetramar. 
Extern finansiering har sökts för att förbättra arrangemangsutbudet. Samverkan med 
samrådsgruppen, föreningar och skolan, ABF, pensionärsgymnastik, SV-nord, NBV, 
gymnasiesärskolan. 
Genom K.l.a.n.e.n får ungdomarna själva vara med och påverka verksamheten. 
 
Framtiden 
Diskussioner förs om att förändra Galaxens verksamhet men ingenting är ännu klart. En 
eventuell förändring kommer att träda ikraft vid årsskiftet 2006/2007. 
 
Utbildningar och konferenser 
Inga 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  2 072 642 31 639 0 2 072
Verksamhet 639 373 58 280 33 689
Internhyror, kap kostn 478 159 33 150 6 478

   
Summa kostnader 3 189 1 174 37 1 069 10 3 239

   
Intäkter -35 -74 211 -13 469 -90

   
Netto 3 154 1 100 35 1 056 4 3 149

   
Periodresultat -49 -278  
 
Verksamhet 
Huvudbiblioteket har hållit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera. Huvudbiblioteket, som är det bibliotek där besöksstatistik förs, 
har haft 12 866 besökare under januari till april.  
Den totala utlåningen på folkbiblioteken i kommunen har varit 21 124. En ökning av 
utlåningen på filialerna men en minskning på huvudbiblioteket, troligen främst beroende på 
de ändringar som gjorts för uppsökande verksamhet men även beroende på minskningen av 
besökare. Till detta kommer skolornas utlån på 2 407 lån. 
Statistiken kan studeras närmare i bilaga 1. 
 
Revidering av medieplanen pågår men är inte helt sammanställd ännu. 
 
Filialen i Glommersträsk 
Biblioteket i Glommersträsk är öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag. Onsdagar även 
på kvällen. Skolelever har tillgång till biblioteket alla skoldagar och kan låna själva via 
OPAC. 
 
Åk 0 – 5 kommer till biblioteket en gång per vecka, tillsammans med sina lärare. Övriga 
årskurser kommer vid behov, och kan även använda biblioteket när det är stängt, då under 
lärarens ansvar och tillsyn. Alla barn från årskurs 4 har möjlighet att låna själva via 
utlåningsdator och pin-kod.  
 
Boklek för sexåringarna under våren, avslutning i maj. 
 
Temaboklådor plockas ihop, enligt önskemål från lärarna.  
 
Depåer med ungdomsböcker från kommunbiblioteket. - dessa byts ungefär var tredje månad. 
Detsamma gäller depå med vuxenlitteratur. 
Teater Mila gav föreställningen ”Mästerkatten” för barnen. 
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Norrbottens museum hade två föredrag under museiveckan – ”Om släktforskning och livets 
högtider” samt ”Varför klär man sig så”. 
”Trädgård i kallt klimat”, föreläsning med Maria Sandström, Norrlångträsk. 
Under sportlovet försäljning av gallrade böcker och tidningar, med kaffeservering  
Delade ut information om biblioteket, (tillsammans med godis), på ICA under  
skärtorsdagen.  
 
Filialen i Moskosel 
Biblioteket i Moskosel är öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag. Onsdagar även på 
kvällen. Skolelever har tillgång till biblioteket alla skoldagar och kan låna själva via OPAC. 
Barn- och skolbibliotekarien har bokpratat för mellan- och lågstadiet. 
 
En boksnurra finns i PRO – lokalen och en snurra på distriktsköterskans mottagning, böcker 
byts var sjätte vecka. Det finns just nu en person som använder uppsök 
 
Åke Edström visade en av sina egna filmer, 15 besökare 
Norrbottens Museums, ”Skog och historia”, visade film och berättade om fornlämningar, ca 
25 besökare 
Maria Sandström föreläste om ”Trädgård i Norr”,16 besökare 
 
Uppsök 
Biblioteket plockar boklådor till institutionerna var sjätte vecka och A-service distribuerar 
dessa. Två olika snurrscheman – Borgargården, och Lärkan – Åkerbäret – Duvan.  
Vi besöker själva Ringelsta, Björken, Blåklockan, Solbacken, Vårdcentralen, Kommunrehab 
och Folktandvården för att förnya på lånesnurrorna, detta också var sjätte vecka. På Ringelsta 
gör vi hembesök hos den som så önskar. 
 
”Boken kommer-låntagare”, alltså där vi går hem till låntagaren med böcker enligt önskemål, 
har minskat något och rör sig nu om endast ett par stycken gamla och funktionshindrade. 
Även antalet postbokslåntagare har minskat. 
Erbjudandet till Länsmansgården om bokdepåer har inte fått något gensvar.  
 
Har under ett par års tid prenumererat på hela utgivningen från ”Centrum för lättläst”. Under 
2006 gör vi inte detta, då vi såg att det är billigare att köpa precis de titlar man vill ha från 
BTJ. Kommer att beställa lättläst för vuxna två gånger under året, och skicka ut lästips till 
läsombuden som tidigare.  
 
Arrangemang Huvudbiblioteket 
Religionsprofessorn Owe Wikström, Stockholm föreläste över temat ” Att mogna som 
människa” samt ” Yttre och inre resor”. Han pratade även om sin bok ” Långsamhetens lov”, 
som fanns att köpa på plats. Detta var ett samarbete mellan Biblioteket, Arvidsjaurs 
församling och Sensus. På grund av en dubbelbokning förlades mötet till församlingshemmet. 
 
Trädgårdskonsulenten Maria Sandström, författare till boken ”Trädgård i kallt klimat” pratade 
om trädgårdsskötsel på våra breddgrader och visade diabilder, samt gav många tips om val av 
träd, buskar och perenner. Detta var ett samarbete mellan biblioteket och ABF.  
 
Berättarkväll med Bernt Lundberg som har forskat om ett kvinnoöde från Järvträsk. Rubriken 
för kvällen var Margareta  – ett kvinnoöde, en sann berättelse från 1800-talets början. 
Samarbete med ABF. 
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Barn- och skolbiblioteksverksamheten 
Barnbibliotekarien och biblioteksassistenten barn/ungdom har besökt församlingens 
föräldragrupp och träffat nyblivna föräldrar för att informera om böcker, barns 
språkutveckling och – inte minst – den nya föräldrahyllan. 
Under våren har alla nyblivna föräldrar i Arvidsjaurs kommun fått ett brev innehållande 
information om böcker, bibliotek och språkutveckling samt en inbjudan till att hämta 
”Barnens första bok” som gåva från biblioteket. 
 
Webbsidan Barnens polarbibliotek (BP) har nyligen förnyats och förbättrats. BP är en 
webbtjänst med pyssel, boktips, artiklar m.m. som Länsbiblioteket står bakom. I samband 
med detta kändes det viktigt att tillgängliggöra och marknadsföra nya BP.  
Barnavdelningens dator – som hittills varit avsedd enbart för dataspel – planeras därför att 
anpassas så att det går att besöka BP (och eventuellt andra lämpliga sidor för barn) på 
Internet: www.barnenspolarbibliotek.se. Övriga webbsajter ska i så fall spärras för att de mindre 
barnen ska kunna använda datorn för dessa särskilda ändamål. Det finns dock frågor kring 
bl.a. användarvänligheten som måste tas i beaktande innan detta genomförs. 
 
Den första bokambulansen är färdig. I första hand har tre ambulanser tillverkats, till 
huvudbiblioteket och filialerna, och i dessa ska barn (och vuxna) lägga trasiga böcker. Detta 
ökar låntagarnas förståelse för att man inte ska försöka laga böckerna själv. Istället låter man 
personalen göra detta som har tillgång till särskild, skonsam boktejp.  
 
Bokutställningar kring olika aktuella och läsinspirerande teman för både barn och vuxna 
ordnas kontinuerligt under året och bibliotekets utställningsmonter upplåts gärna för 
förskolebarnens och skolbarnens utställningar. På förmiddagarna tar biblioteket emot dagis- 
och förskolegrupper samt skolklasser. Dessutom arbetar bibliotekets personal på 
skolbiblioteken ett visst antal timmar/vecka. 
 
Under 2006 har arbetet med en medieplan för barnavdelningen påbörjats. Någon sådan har 
tidigare inte funnits. En utarbetad medieplan ger god överblick och med planens hjälp kan  
medieinköpen planeras bättre. 
 
Barnavdelningen har förnyats med nya gardiner, växter och krukor samt tre stolar som ser ut 
som olika barnboksfigurer. Barn- och ungdomsdepån och talböcker/bok & band har bytt plats 
i syfte att snarare lyfta fram den till utseendet mer tilltalande depån (som då också syns 
utifrån). Detta sammantaget har gjort att avdelningen nu upplevs som betydligt luftigare och 
trevligare och de positiva reaktionerna från låntagarna har varit många. 
 
Projekt med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd 
Varje år kan folkbiblioteken tillsammans med skolan söka bidrag från Statens Kulturråd. En 
kommun i vår storlek kan få 50 000:- och pengarna får endast gå till inköp av media till folk- 
och skolbibliotek. En förutsättning för att kunna söka detta bidrag är att varken folkbiblioteket 
eller skolbiblioteken minskar sina medieanslag. Folkbiblioteket har i samarbete med 
kommunens förskolor ansökt om bidraget. 
I början av året påbörjades planeringen av detta nya projekt med s.k. bokpåsar på i första 
hand förskolorna. Genom utlåning av olika åldersanpassade bokpåsar på förskolan får fler 
barn tillgång till kvalitativ läsning. Påsarna fungerar då som ett alternativt biblioteksbesök för 
de föräldrar som annars inte hinner komma till biblioteket. En bokpåse planeras innehålla 
böcker på de andraspråk som är aktuella för en del barn i Arvidsjaur, företrädesvis engelska, 
samiska och ev thailändska. 
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Beställning av medierna till särskolans depå på huvudbiblioteket har pågått under denna 
period. Depån kallas för Äppelhyllan, ett namn som många andra bibliotek i landet också 
använder för denna typ av hylla, särskilt anpassad till unga funktionshindrade. Därmed är 
även arbetet inom detta samarbetsprojekt avslutat. Aktiviteter som biblioteks- kurserna för 
särskolan planeras fortsätta framöver då detta varit uppskattat. 
 
Föräldrahyllan fylls kontinuerligt på med medier som är anpassade för att stödja i 
föräldraskapet. Hyllan uppskattas av låntagarna och är formellt avslutat och redovisat. 
 
Läslustombud 
Barnbibliotekarien har träffat förskolans läslustombud då de informerades om projektet med 
bokpåsar. Läslustombuden och barnbibliotekarien har tillsammans också åkt till Luleå för att 
besöka den förra barnbibliotekarien som nu jobbar på stadsbiblioteket där. Vi pratade bl.a. om 
bilderböcker och blev visade stadsbiblioteket.  
I dagsläget finns läslustombud på fyra av kommunens förskolor: Haren, Höstigen, Stortorget 
och Tallbacka. Bofinken och Skogsbacken har tyvärr inga ombud för tillfället, men 
förhoppningsvis kommer någon att vara intresserad framöver. Även förskolorna i 
Glommersträsk och Moskosel ska kontaktas så att möjligheterna till läslustombud också där 
undersöks. 
 
Skolorna 
Ny barn- och ungdomslitteratur har presenterats för skolorna i Glommersträsk och Moskosel 
(åk 0-6). Större delen av böckerna var nyutgivna, men bibliotekarien valde att också locka till 
läsning av något äldre titlar. 
 
Under våren deltar årskurs 6 på Ringelskolan (Kullen) i Bokjuryn. Bokjuryn är ett 
läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får rösta fram vilken 
som varit deras favoritbok under det gångna året. Projektet är ett samarbete mellan skolor, 
bibliotek och förlag och når ut över hela Sverige. Barnen kan rösta på alla barn- och 
ungdomsböcker som givits ut under 2005. Det finns en lista – framtagen av en fristående 
grupp av litteraturkritiker, bokhandlare, lärare och bibliotekarier – bestående av 100 böcker 
som är utgivna under 2005. Listan ska vara till hjälp i arbetet med Bokjuryn.  
Barn- och skolbibliotekarien besöker de klasser som deltog i Bokjuryn och presenterade ett 
antal böcker för eleverna. Utgångspunkten för bokpraten var Bokjuryns 100-lista. Därefter 
läste eleverna dessa böcker och i april var det dags att rösta fram 2005 års bästa bok. Rösterna 
räknas och skickas till Stockholm. Förutom de klasser som deltagit i Bokjuryn har man även 
kunnat rösta på biblioteken i Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel. 
 
Som alltid har ett stort antal boklådor plockats ihop till skolorna. Barn- och ungdomsdepån är 
mycket uppskattad och används flitigt av skolorna. Tyvärr saknas ännu utrymme för att kunna 
öka antalet titlar samt utrymme för den pedagogiska verksamheten, som skulle kunna 
bedrivas i biblioteket och som skulle inspirera både elever och lärare. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
 
Statistik över utlånen av barnmedier 
Jan-april 2006 (jämfört med jan-april 2005) 
 
Huvudbiblioteket  - 2,5% 
Glommersträsk filialbibliotek - 2,4% 
Moskosels filialbibliotek  11,2% 
 
Naturligtvis är det glädjande att utlåningen i Moskosel gått framåt så mycket. En av 
förklaringarna skulle kunna vara att barnbibliotekarien bokpratat och arbetat med Bokjuryn 
där under perioden, vilket ej skedde föregående år samt att skolans nyttjande av biblioteket 
ökat. 
 
Vad gäller skolbiblioteken pekar statistiken starkt uppåt på Ringel- och Nyborgsskolan. 
Oförändrat på Fridhemsskolan och nedåt på Sandbackaskolan. Sämre siffror på Sandbacka 
beror mycket på att personal där varit sjuk. Detta har inneburit att samma servicegrad inte har 
kunnat uppnås. 
 
Händelser av betydelse 
Enligt den reviderade bibliotekslagen som antogs under 2005 skall alla bibliotek ha en 
biblioteksplan. Biblioteksplanen skall ange inriktning på bibliotekets verksamhet och är ett 
politiskt dokument. Detta arbeta har påbörjats och en grupp med politiker från varje 
nämnd/styrelse skall bildas. Bibliotekspersonalen skall fungera som referensgrupp. 
En översyn av bibliotekets organisation kommer att göras under året, med planen som grund. 
 
Vi har fått tillstånd att tillverka egna DAISY-skivor enl §17 i upphovsrättslagen. Kommer att 
starta nedladdning och bränning av talböcker till de talboksberättigade så snart TPB öppnar 
sin katalog för oss. Väntar i dagsläget på lösenord, sedan har vi tillgång till 30 000 titlar extra, 
alldeles gratis! 
 
För att bemöta lärarnas och skolklassernas behov har intervallet för påminnelsemeddelanden 
på böcker förlängts, detta under januari. Från bokens sista återlämningsdag t.o.m. att 
påminnelsen skickas ut är det nu 14 dagar. Genom detta undviks att påminnelser hinner nå 
låntagarna alltför snart (boken kan vid tiden för utskicket ha lämnats tillbaka, även om den 
var sen). Ändringen gäller endast skollånen - det eleverna lånar i samband med skolan, på 
skolan. För lån på huvudbiblioteket gäller alltså samma intervall som tidigare vad gäller 
påminnelser, d.v.s. 7 dagar. 
Lånetiden är också förlängd till 42 dagar för att eleverna ska hinna läsa klart bänkböcker och 
dylikt. Det har även ordnats så att böcker endast får en återlämningsdag till en dag då det 
alltid är bibliotekspersonal på biblioteket. 
 
Ekonomi 
Utgivningen av barn- och ungdomsböcker har den senaste tiden slagit rekord. De utgivna 
böckerna har också hållit hög klass under våren, vilket också märks i inköpen. Normalt är 
dock bokutgivningen i Sverige större under hösten, vilket brukar innebära att vi förbrukar 
större delen av vårt medieanslag då. 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2006 16 (23) 
Januari – April Kulturnämnden 
 
 
Förbrukningen av anslaget för barnverksamheten ligger därför något högt, vilket delvis kan 
förklaras av den storskaliga och högkvalitativa utgivningen.  
Inköp av vuxenmedier ligger också väldigt högt och där har sträng restriktivitet införts för att 
klara budgetramen. 
Även här har ingen uppräkning av medieanslagen gjorts på många år men priserna på böcker 
och andra medier har naturligtvis ökat hela tiden. 
 
Personal 
En IT och studiebibliotekarie på heltid, en barn- och skolbibliotekarie på heltid där barn- och 
ungdomsnämnden står för 50% av kostnaden och assistenter motsvarande 4,73 tjänst samt ca 
0,25 tjänst som bibliotekschef svarar för verksamheten i hela kommunen, inklusive alla 
skolbibliotek. En sk ”plusjobbare” har beretts plats på biblioteket, i första hand med 
inriktning på förbättringar för skolbiblioteken. 
 
Måluppfyllelse 
Biblioteket fungerar som en mötesplats med möjlighet till informationssökning, studier och 
upplevelseläsning.  
 
Utbildningar och konferenser 
Länsövergripande barnbibliotekariemöte, barnbibliotekarien 
Föreläsning i Arvidsjaur om arbetsmiljö och stress, barnbibliotekarien 
Mediefrågor och fjärrlån med, all personal utom en assistent och en bibliotekarie 
Träff med BTJ, om utveckling och nya tjänster, två assistenter 
Mod, lust, handling, allt från verksamhetsplaner till bokprat för riktigt små barn, arrangerad 
av Länsbiblioteket/Svensk Biblioteksförening. Barnbibliotekarier från de fyra nordligaste 
länen, barn- och skolbibliotekarien 
Information om den nya upphovsrätten, en assistent 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 374 416 30 363 15 1 374
Verksamhet 99 28 28 67 -58 95
Internhyror, kap kostn 278 93 33 55 69 278

  
Summa kostnader 1 751 537 31 485 11 1 747

  
Intäkter -45 -16 36 -14 14 -41

  
Netto 1 706 521 31 471 11 1 706 

  
Periodresultat 48 50  
 
Verksamhet 
Antal elever: Av kommunens totalt 744 elever 6-16år deltar 242 elever i musikskolans 
verksamhet, uppdelade enligt följande:53 elever i klassmusik på grundskolan, 42 blockflöjt 13 
dans samt 134 elever (18%) i den övriga instrumentalundervisningen. 
Elever som slutat: 38 st, en elev har flyttat, två elever har tagit ”time out”. 
 
Händelser av betydelse 
Blåslärarvikarie som går dansutbildning har gett oss möjligheten att låta elever pröva på dans 
som estetiskt uttryck. (13 elever ) 
 
Ekonomin 
Lägre förbrukning under vt 06 beror förmodligen på att vi har vikarier på del av tjänst, samt 
att vi i stor utsträckning använder det notmaterial som tidigare inköpts. Vi har inte heller 
behövt reparera några instrument under denna period. 
 
Intäkter: Intäkterna kommer inte att kunna uppnås fullt ut i och med att det är färre elever till 
hösten och det är många som spelar instrument som inte hyrs av musikskolan.  
 
Måluppfyllelse 
Ekonomi: 
Vi lämnar verksamhetsrapport regelbundet 
 
Demokrati: 
Vi har inte inrättat något orkesterråd på grund av att den orkestern som är igång  inte repeterar 
regelbundet under denna termin. 
Vi jobbar för att uppnå tätare kontakter med våra elever/ föräldrar. 
Inget steg har ännu tagits för att utöka samarbetet med studieförbund, lokala musikgrupper 
etc. 
Miljö: 
Utbildning: Vi erbjuder all elever från år 3 att delta i frivillig musikundervisning 
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Kvalitet inkl nyckeltal 
En kvalitetshöjande åtgärd är att låta eleverna börja tidigare från och med det år dom börjar 
3:an vilket är oerhört värdefullt för vissa elever . 
 
Av kommunens totalt 744 elever 6-16 år + 7 gymnasieelever (som spelar på musikskolan) är 
det 24% som berörs av vår verksamhet, antingen i klassundervisning, blockflöjt, dans eller 
annan instrumentalundervisning. 
 
Enbart instrumentalelever förutom blockflöjt år 3 är det 18% av alla elever 6-16 år 
 
Framtid 
På grund av det låga elevantal, 56 elever födda -97 totalt i hela kommunen och som börjar 
3:an ht 06 kommer man att gå ut till elever som spelat tidigare och slutat för att erbjuda en 
"andra chans" och hoppas därigenom få tillbaka en del elever. 
Vi kommer under ht -06 att på försök erbjuda 5-åringar på ett av kommunens dagis att delta i 
en fiolgrupp. 
 
Utbildningar och konferenser 
Musikledarträff, Piteå - musikledaren 
Stresshantering Medan Arvidsjaur, musikledaren och en musiklärare 
personalledarinfo, Laponia Arvidsjaur, musikledaren 
Planeringsträff för Must-läger ht 2006, Luleå, musikledaren och en musiklärare 
Sveriges Musik och Kulturskoleråds konferens, Kiruna, musikledaren 
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Nyckeltal och statistik 
 
Kultur i vården jan – april 
 
Aktivitet Antal Deltagare  Kommentar 
”Samvarocafé” 11 ggr 20-30 pers Mycket välbesökt och 

omtyckt 
Minnesträning 35 ggr 5-10 pers Blivit bra men kan utvecklas 

ännu mer 
Teater 10 ggr 13 pers Mycket goda 

utvecklingsresultat sedan 
förra våren 

Målarcirkel  7 ggr  Omtyckt stund 
 
 

Förskole- och skolföreställningar jan-april  
 

Teater-/musikföreställingen Antal 
besökare 

Antal före-
ställningar 

Kattresa 60 1 
Flickan med äpplet på huvudet 100 2 
Leklådan 60 1 
Thomas och Tryggve 300 3 
Sofia Jannok 400 2 
Blacknuss 200 1 
Vi i skogen (danslärarutbildningen Piteå) 125 1 
Workshops ”Vi i skogen” på Nyborgsskolan 125 5 
Forumteater Roger Markström 60 3 
Summa grundskolan 1330 19 

 
Gymnasiet (egen kulturbudget) 
 
Blacknuss 200 1 
Forumteater Roger Markström 20 1 
Summa gymnasiet 220 2 

 
Museiedagar med Norrbottens Museum.  
Alla skolor deltog:   580 elever 3 dagar 
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Offentligt kulturutbud jan-april 
Teater/musik för barn och ungdomar 
 
”Köpta” föreställningar Antal 

besökare 
antal förest 

Mästerkatten i stövlarna Glommersträsk  40 1 
Den tappre lille skräddaren  40 1 
Balkongteater Unga Arrangörer 80 1 
Kalle och Laleh. (Genom TF, men UA 
arrangerade 

80 1 

The naked Bob 60 1 
Abbellis teaterbuss 30 1 
Summa offentligt kulturutbud 330 6 

 
 
Fritidsbuss 15 resor januari – april 
 
Sträcka Resenärer Snitt/ 

resa 
Total 
kostnad 

Intäkter Netto-
kostnad 

Subvention/ 
resande 

Därav 
vuxna 

Moskosel 267 18 40 350 2 891 37 459 140,30 25
Järvträsk/ 
Glommersträsk 

240 16 40 350 2 140 38 210 159,21 15

 507 34 80 700 5 031 75 669 149,25 40
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Huvudbiblioteket 
 
 
Antal exemplar 36705
Antal nya exemplar 710
Antal lån under perioden 16147
Antal dagar öppet 
Antal besökare 12866
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar
Procent av beståndet 

Jan-april 2006 
Vuxenböcker 24488 66,7% 66,7% 
Barnböcker 10243 27,9% 27,9% 
Videofilmer, vuxna 286 0,8% 1,2% 
Videofilmer, barn 150 0,4¤  
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 722 2,0% 3,7% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 625 1,7  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 45 0,1% 0,5% 
Övriga audiovisuella medier, barn 146 0,4%  
Totalt 36705 100% 100% 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr. Förändr. Procent av tot. utlån. 
 jan-apr 

2005 
jan-apr 
2006 

antal lån procent jan-apr 
2006 

 

Vuxenböcker, skönlitteratur 3263 3013 -250 -7,7% 18,7% 43,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 4458 3990 -468 -10,5% 24,7%
Barnböcker, skönlitteratur 5520 5873 353 6,4% 36,4% 42,0%
Barnböcker, facklitteratur 1238 907 -331 -26,7% 5,6%
Videofilmer, vuxna 995 778 -217 -21,8% 4,8% 8,4%
Videofilmer, barn 728 572 -156 -21,4% 3,5%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 710 734 24 3,4% 4,5% 5,1%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 192 84 -108 -56,3% 0,5%
Övr. audiovisuella medier, vuxna 75 51 -24 -32,0% 0,3% 1,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 98 145 47 48,0% 0,9%
Totalt 17277 16147 -1130 -6,5% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 7776 7581 -195 -2,5% 46,9% 100,0%
Därav vuxenmedier 9501 8566 -935 -9,8% 53,1%
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Glommersträsks bibliotek 
 
Antal exemplar 6333
Antal nya exemplar 136
Antal lån under perioden 3481
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar
Procent av beståndet 

jan- april 2006 
Vuxenböcker 3149 49,7% 49,7% 
Barnböcker 3152 49,8% 49,8% 
Videofilmer, vuxna 3 0,0% 0,0% 
Videofilmer, barn 0 0,0%  
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 18 0,3% 0,4% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 7 0,1%  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 3 0,0% 0,1% 
Övriga audiovisuella medier, barn 1 0,0%  
Totalt 6333 100,0% 100,0% 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr. Förändr. Procent av tot. utlån. 

jan-apr 
2005 

jan-apr 
2006 

antal lån procent jan-apr 
2006 

 

Vuxenböcker, skönlitteratur 422 502 80 19,0% 14,4% 25,5%
Vuxenböcker, facklitteratur 388 384 -4 -1,0% 11,0%
Barnböcker, skönlitteratur 2124 1954 -170 -8,0% 56,1% 64,7%
Barnböcker, facklitteratur 303 299 -4 -1,3% 8,6%
Videofilmer, vuxna 46 108 62 134,8% 3,1% 8,0%
Videofilmer, barn 53 169 116 218,9% 4,9%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 23 36 13 56,5% 1,0% 1,8%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 21 28 7 33,3% 0,8%
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 1 1 0,0% 0,0% 0,0%
Övr. audiovisuella medier, barn 9 0 -9 -100,0% 0,0%
Totalt 3389 3481 92 2,7% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 2510 2450 -60 -2,4% 70,4% 100,0%
Därav vuxenmedier 879 1031 152 17,3% 29,6%
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Moskosels bibliotek 
 
Antal exemplar 5148
Antal nya exemplar 154
Antal lån under perioden 1496
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar 
Procent av beståndet 
jan-apr 2006 

Vuxenböcker 2330 45,3% 45,3% 
Barnböcker 2774 53,9% 53,9% 
Videofilmer, vuxna 1 0,0% 0,0% 
Videofilmer, barn 0 0,0%  
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 23 0,4% 0,8% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 19 0,4%  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 0,0% 
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0%  
Totalt 5148 100,0% 100,0% 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr Förändr Procent av tot. utlån. 

 jan-apr 
2005 

jan-apr 
2006 

antal lån procent jan-apr 
2006 

 

Vuxenböcker, skönlitteratur 170 375 205 120,6% 25,1% 45,3%
Vuxenböcker, facklitteratur 204 303 99 48,5% 20,3%
Barnböcker, skönlitteratur 434 561 127 29,3% 37,5% 52,3%
Barnböcker, facklitteratur 264 222 -42 -15,9% 14,8%
Videofilmer, vuxna 0 1 1 n/a 0,1% 0,1%
Videofilmer, barn 0 1 1 n/a 0,1%
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 1 11 10 1000,0% 0,7% 1,5%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 11 12 1 9,1% 0,8%
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 0 0 0,0% 0,0% 0,7%
Övr. audiovisuella medier, barn 16 10 -6 -37,5% 0,7%
Totalt 1100 1496 396 36,0% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 725 806 81 11,2% 53,9% 100,0%
Därav vuxenmedier 375 690 315 84,0% 46,1%
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Skolbiblioteken 
 
 
Skola Antal 

exemplar 
Procent av beståndet Antal elever Bestånd/elev Lån/elev  

jan-apr 2006 
Fridhem 3046 19,1% 250 12,2 0,6
Nyborg 3149 19,8% 123 25,6 4,1
Ringel 4988 31,3% 240 20,8 5,4
Sandbacka 4737 29,8% 430 11,0 1,1
Totalt 15920 100,0% 1043 15,3 2,3
 
 
 
Skola Antal lån 

jan-apr 
2006 

Därav 
fack 

Därav 
vuxen 

Därav 
OPAC-lån 

OPAC-lån i 
procent 

Antal lån 
jan-apr 
2005 

Förändring
2005 till 
2006 

Förändring 
i procent 

Fridhem 140 24 27 0 0,0% 139 1 0,7%
Nyborg 499 55 10 371 74,3% 127 372 292,9%
Ringel 1284 125 29 1284 100,0% 217 1067 491,7%
Sandbacka 484 194 313 222 45,9% 630 -146 -23,2%
Totalt 2407 398 379 1877 78,0% 1113 1294 116,3%
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Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2006 – januari - april  

 
Ekonomi 2006 
Ett effektivt resursutnyttjande får att nå en ekonomi i balans. Alla ska ta sitt ansvar för att nå de uppsatta målen. 
 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Effektivt nyttja 
befintliga resurser så att 
tilldelad budgetram ej 
överskrids 

• Lämna verksamhets- och budgetrapporter 
• Lämna avvikelserapporter 

Kulturnämnden och all 
personal  

Enligt fastställd plan och 
avvikelserapport vid 
behov 

2  • Utöva all verksamhet så att bästa möjliga kvalitet uppnås 
till lägsta möjliga kostnad. 

 Kontinuerligt 

3  • Samverka med andra förvaltningar, föreningar, 
organisationer samt söka extern finansiering för att utöka 
eller höja kvalitén på utbudet. 

 

  

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi – Januari – april 2006 
1. Ekonomin följs upp varje månad och eventuella avvikelser rapporteras. 
2. I all verksamhetsplanering deltar personal och i kombination med samverkan garanteras kvalitén. Kostnaderna hålls medvetet så lågt som möjligt 

och kvalitetsaspekten prövas alltid mot kostnaderna innan beslut tas. 
3. Nästan all verksamhet som genomförs är resultatet av samverkan mellan olika parter. Extern finansiering har beviljats natur- och kulturguide samt 

biblioteksprojekten. 
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Demokrati 2006 
Ett starkt medborgarinflytande och ett kontinuerligt arbete för att utveckla detta. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Främja medborgarnas 
möjlighet att delta i och 
utöva kultur och 
fritidsaktiviteter. 

• Genom ekonomiskt stöd och fritt nyttjande av kommunala 
lokaler skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att erbjuda kultur och fritidsaktiviteter.  

Kulturnämnden Kontinuerligt 

2 Öka förståelsen för att 
kulturintresset 
grundläggs i barn- och 
ungdomsåren  
Ge barn och ungdomar 
möjlighet att påverka 
verksamhetens 
inriktning samt 
möjlighet att medverka 
i planering och 
arrangerande av sitt 
eget fritids- och 
kulturutbud. 
 
 

• Unga arrangörer, Unga skapare, gårdsråd på Galaxen, 
föreningsliv, musikskola, hemsida, enkäter, 
informationsträffar. 

• Nyttja kulturläroplanen för att stödja förskolan och skolan 
så att ett brett och varierat utbud erbjuds alla barn. 

• Tillämpa FN:s barn-konvention. 

Kulturnämnden , 
resultatchef, 
enhetsledare och 
verksamhetsansvariga  
 
 

Kontinuerligt 
Utvärdering en gång/år. 

3 Garantera tillgång till 
medier och information. 

• Avgiftsfri mediautlåning som är tillgänglig för alla 
medborgare 

• Se till att bibliotekens alla media är lättillgängliga 
• Erbjuda tillgång till IT – verktyg och det världsom-

spännande nätet för informationssökning på biblioteken 

Biblioteksansvarig Kontinuerligt 
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Demokrati 2006 forts 
Ett starkt medborgarinflytande och ett kontinuerligt arbete för att utveckla detta. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

4 Stimulera läsintresset 
hos barn och deras 
föräldrar samt locka till 
besök på biblioteket 

• Bedriva biblioteksverksamhet för barn och ungdomar 
• Inköp av medier för målgruppen  
• Erbjuda arrangemang kopplade till barn- och 

ungdomslitteratur 

Barn- och 
skolbibliotekarien 

Kontinuerligt 

5 Garantera medborgarna 
god kvalitet på den 
verksamhet som erbjuds 

• Genom olika metoder undersöka medborgarnas syn på de 
kultur och fritidsaktiviteter som erbjuds 

• Dialog med föreningsrepresentanter i samband med 
fördelning av ekonomiskt stöd. 

 

Kulturnämnden , 
enhetsledare och 
resultatchef 

En gång per år. 

Utvärdering av måluppfyllelse - Demokrati - Januari – april 2006 
1. Ekonomiskt stöd har beviljats 41 föreningar med verksamhet riktad mot barn, ungdomar och funktionshindrade samt kulturföreningar. 

Kommunala lokaler ställs kostnadsfritt till förfogande för deras verksamhet och föreningshuset Brittgården har varit tillgängligt med personal fem 
dagar i veckan. 

2. K.l.a.n.e.n på Galaxen har varit verksam, likaså Unga Arrangörer och Unga Skapare. Kulturutbudet planeras i samråd med ungdomarna och 
presenteras i en Kulturkalender som trycks i 200 ex för att delas ut till berörda. FN:s barnkonvention skall tillämpas och en utbildning är planerad 
för all personal och politiker i höst. 

3. Biblioteken tillhandhåller sina medier utan avgift, endast förseningsavgifter tas ut. Datorer med Internet tillgängligt finns på alla folkbibliotek. 
”Boken kommer”, postboken, uppsökande biblioteksverksamhet samt e-lib (böcker på internet)gör att medierna görs tillgängliga för en större 
grupp. Den datoriserade bibliotekskatalogen med möjlighet att göra reservationer och omlån har ytterligare ökat tillgängligheten. 

4. Barnbiblioteksverksamheten beaktas särskilt och olika arrangemang som tex boklek, sagostunder och bokprat syftar till att stimulera till läsande. 
Litteratur köps kontinuerligt. 

Ingen mätning gjord ännu. Tre informationsträffar med föreningar har genomförts i samband med starten av bidragsöversynen. 
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Miljö 2006 
En god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. Detta omfattar såväl den ekologiska som den sociala och mentala livsmiljön. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Kulturnämndens 
verksamheter ska utgå 
ifrån en ekologisk 
grundsyn och präglas 
av helhetssyn och 
långsiktighet 

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställda Kontinuerligt 

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och deltagande i 
projekt 

Kulturnämnden, 
resultatchef och 
enhetsledare 

Kontinuerligt och när 
tillfälle ges 

4 Dokumentera, bevara 
och levandegöra 
bygdens historia och 
kulturmiljöer 

• Stödja hembygdsföreningar 
• Fotoarkiv 
• Firandet av Valborg, Nationaldag och Lucia 
• Inspirera till och utveckla barns kunskap om hembygden 

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

5 Erbjuda allmänkulturell 
verksamhet i hela 
kommunen som ger 
glädje, insikt, många 
uttrycksmöjligheter och 
ett rikare liv och 
stimulera till eget 
skapande 

• Stödja professionella och amatörer  
• Arrangera teater, musik, utställningar, film, dans 
• Stödja föreningar och organisationer,  
• Ordna olika kulturaktiviteter 
• Tillhandahålla lokaler 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 
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Miljö 2006 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

6 Ge barn, ungdomar och 
funktionshindrade 
möjlighet till allsidig 
fritid och goda 
möjligheter att ta del av 
och utöva kultur- och 
fritidsaktiviteter 

• Genom ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer  
samt tillhandahålla lokaler och anläggningar 

• Tillhandahålla barn- och ungdomskultursamordnare  
• Erbjuda fritidsbussar från de största byarna in till 

Arvidsjaur en kväll/ vecka 
• Avgiftsfri musikskola på alla skolorter  
• Driva fritidsgård med drogfri verksamhet 
• Informera om utbudet 
• Biblioteksverksamhet för barn och ungdomar 
• Tillämpa FN:s barnkonvention 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra 
kulturarbetare och 
idrottsutövare 

• Dela ut kulturpris, kulturstipendium, ungdomskulturpris, 
ungdomsidrottspris, ungdomsledarstipendium 

Kulturnämnden En gång/år 

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö- Januari – april 2006 
1. Alla verksamheter har gjort en genomgång av Agenda 21. 
2. Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, föreningshuset Brittgården har varit tillgängliga. 
3. Inget internationellt utbyte under perioden. 
4. Hembygdsföreningar har beviljats bidrag och ett nära samarbete är utvecklat, främst med Gamla Prästgården. Fotoarkivet hålls tillgängligt på 

internet och bilder läggs in kontinuerligt. En utställning som visar Arvidsjaurs Historiska utveckling tas fram till jubileumsveckan 1-9/7 och 
bygger på bilder ur arkivet. Denna kommer sedan att lånas ut till intresserade skolor. I kulturkalendern finns fotoarkivet alltid med. 

5. Konstföreningen, teaterföreningen, Mia är föreningar som med stöd från kulturen är viktiga aktörer för kulturutbudet. Arrangemang köps från 
både professionella och amatörer. 

6. Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter, barn- och ungdomskultursamordnaren har varit verksam, fritidsbussar har körts 15 ggr från 
Moskosel och Glommersträsk, barnbiblioteksverksamhet har bedrivits, fritidsgården Galaxen har varit öppen, kulturkalender, annonser, 
teaterombud, evenemangskalender har använts vid marknadsföring. 

7. Vid ett stipendiecafé delades de olika priserna ut och pristagarna fick berätta om sin verksamhet 
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Utbildning 2006 
En god kvalitet i skolan och utbildning ska garanteras alla. Arvidsjaurs kommun som utbildningscentrum skall befästas och stärkas. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

• Genom ett nära samarbete och delat ansvar med barn- och 
ungdomsnämnden 

Barn- och 
skolbibliotekarien, 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

2 Verka för folkbildning • Väcka intresse för böcker, läsning och kunskaps-
inhämtning,  

• Göra biblioteken till centra i det moderna utbildnings-
samhället 

• Samverka med och ekonomiskt stödja studieförbunden  

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Hjälpa elever att 
utvecklas musikaliskt 
och socialt samt bereda 
möjlighet att nå 
utommusikaliska mål. 

• Genom kommunala musikskolan erbjuda frivillig 
musikundervisning till elever i grundskolan på alla 
skolorter  

• Undervisningen skall grundlägga, vidga och fördjupa 
musikupplevelser 

• Ge förutsättningar att förstå olika slags musik och få 
eleverna att närma sig musiken både som lyssnare och 
utövare 

• Främja olika typer av samspelsformer 
• Vara en del av det offentliga musikutbudet  
• Om utrymme finns även erbjuda musikskolans 

undervisning till elever upp till 20 år på gymnasiet 

Verksamhetsansvarig Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning – januari – april 2006 
1. Alla skolor har skolbibliotek med olika grad av bemanning, integrerade folk- och skolbibliotek finns i Moskosel och Glommersträsk. 
2. Bokprat på skolorna, bokjuryn, föreläsningar om intressanta ämnen, museidagar har arrangerats. 
3. Alla elever från år 3 erbjuds möjlighet att spela individuellt i musikskolan, 24% av kommunens 6-16 åringar deltar i musikskolans verksamhet. 

Musikskolan medverkar vid olika arrangemang. 
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Näringsliv och utveckling 2006 
Ett aktivt arbetet för att skapa ett bra näringslivsklimat och därmed göra Arvidsjaur till en kommun med långsiktig hållbar tillväxt. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla ett brett 
och rikt utbud så att 
kultur- och 
fritidsverksamheten blir 
en del av kommunens 
livsnerv och en 
utvecklingskraft som 
stärker 
kommuninnevånarnas 
självkänsla och identitet 
samt inger framtidstro. 

• Stödja föreningslivet 
• Tillhandahålla lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter 
• Bedriva biografverksamhet och utveckla Digitala Hus 
• Erbjuda verksamheter som får människor att besöka, stanna 

eller flytta in i kommunen, 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

2 Ge stöd och service till 
dem som utbildar sig 
utanför grund- och 
gymnasieskolan, 

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebibliotekarien och 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling - Januari – april 2006 
1. Föreningslivet får stöd genom ekonomiskt bidrag, fria lokaler och föreningsservice på Brittgården. Medborgarhuset bedriver biografverksamhet 

och nyttjar den digitala utrustningen för detta. Ett brett och varierande kulturutbud har erbjudits. 
2. Tre folkbibliotek finns i kommunen. Biblioteksservice ges till studeranden av olika slag. 
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Trygghet och omsorg 2006 
Arvidsjaur skall vara en trygg och säker kommun att leva i. Detta skall gälla i livets alla skeenden och sammanhang. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Erbjuda medborgarna 
en god livskvalitet som 
präglas av öppenhet, 
förståelse, tolerans och 
gemenskap mellan 
människor. 

• Erbjuda kulturell mångfald och bred kulturell aktivitet 
• Ej inköpa medier eller bedriva annan verksamhet som ger 

en positiv bild av våld och rasism 
• Utveckla samarbetet med de särskilda omsorgerna 
• Fortbilda kulturombud och läsombud i vården 
• Erbjuda utställningar, föreläsningar och andra arrangemang 

som stärker självkänsla och identitet och stimulerar till 
vidgade upplevelsefält, 

• Arbeta för internationellt utbyte och på så sätt öka 
förståelsen mellan människor 

• Inom alla verksamheter verka för en miljö där alla visas 
och visar respekt för varandra 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Trygghet och omsorg - Januari – april 2006 
Kultur i vården har haft olika aktiviteter både inom åldringsvården och för de funktionshindrade. En plan för arbetet har utarbetats och skall antas 
politiskt.  
Utställningar av olika slag har arrangerats på Brittgården och  föreläsningar med olika teman har arrangerats av biblioteken i Arvidsjaur, Moskosel 
och Glommersträsk. 
Inga medier som förhärligar våld och rasism köps in, ej heller bedrivs verksamhet som gör det. 
Utbudet i kommunen har varit rikt och varierat, riktat sig till alla åldrar och funnits i hela kommunen. En strävan är alltid att erbjuda mångfald. 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 26 
 
 

 
 
Budget 2006 – Åtgärdsplan 
2005-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 21 Dnr 00283/2006 041
 
I samband med bokslut och årsredovisning för 2005 beslutade 
kommunfullmäktige 2006-04-03 § 31 att med hänvisning till redovisat 
underskott begära in åtgärdsplaner från nämnder och verksamheter till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-26. 
 
Åtgärdsplan 2005-2008 för kulturnämndens verksamheter har upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att överlämna upprättad åtgärdsplan 2005-2008 till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-16 § 21 
 
 
BLANKETT FÖR ÅTGÄRDSPLAN 2005-2008  
 
Avser: KULTURNÄMNDEN    Underskott att åtgärda: 0 
 
 
 
Redovisas  i Tkr 2005 2006 2007 2008 
Ökad kostnad med  
minustecken 

    

 
 
Åtgärd 

Datum Planerad 
årseffekt 

Utfall 
netto-
kostnad 

Utfall 
antal 
årsarb 

Planerad 
årseffekt 

Prognos/ 
utfall 

Antal 
anställda 

Utfall 
antal 
årarb 

Planerad 
årseffekt 

Prognos/ 
utfall 

Antal 
anställda 

Utfall 
antal 
årarb 

Planerad 
årseffekt 

Prognos/ 
utfall 

Antal 
anställda 

Utfall 
antal 
årarb 

De vakanser som finns 
 under året har gjort att 
vi beräknas få ett 
överskott vilket vi 
betraktar som en 
besparing. De har inte 
ersatts fullt ut. 
 

Ca 230 
 

-142     

Bidragsöversyn i 
samverkan med KS 

   50 0 0    

       
Pensionsavgångar 
ersätts ej fullt ut, 
omorganisation av 
biblioteket 

   150 1 0,5 150  1 0,5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Summa  -142  200 150    
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 27 
 
 

 
 
Övergripande mål 2007 för 
kulturnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 22 Dnr 00165/2006 042
 
Kommunfullmäktige har 2006-04-03 § 37 fastställt övergripande mål för 
2007.  
 
Nämnder och styrelser ska inkomma med övergripande målsättningar år 
2007 för respektive verksamhetsområde till kommunfullmäktiges juni-
sammanträde 2006. 
 
Utskottet beslutade 2006-04-27 § 7 att utan eget förslag överlämna ärendet 
till kulturnämnden. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att överlämna övergripande mål 2007 för kulturnämndens verksamhets-

område till kommunfullmäktige, enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-05-18 § 22 1 (8) 

 
Övergripande mål 2007 - Kulturnämnden  

 
Ekonomi 2007 
Ett effektivt resursutnyttjande får att nå en ekonomi i balans. Alla ska ta sitt ansvar för att nå de uppsatta målen. 
 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Effektivt nyttja befintliga 
resurser så att tilldelad 
budgetram ej överskrids 

• Lämna verksamhets- och budgetrapporter 
• Lämna avvikelserapporter 

Kulturnämnden och all 
personal  

Enligt fastställd plan och 
avvikelserapport vid 
behov 

2  • Utöva all verksamhet så att bästa möjliga kvalitet 
uppnås till lägsta möjliga kostnad. 

 Kontinuerligt 

3  • Samverka med andra förvaltningar, föreningar, 
organisationer samt söka extern finansiering för att 
utöka eller höja kvalitén på utbudet. 

 

  

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi 
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Demokrati 2007 
Ett starkt medborgarinflytande och ett kontinuerligt arbete för att utveckla detta. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Främja medborgarnas 
möjlighet att delta i och 
utöva kultur och 
fritidsaktiviteter. 

• Genom ekonomiskt stöd och fritt nyttjande av 
kommunala lokaler skapa förutsättningar för föreningar 
och organisationer att erbjuda kultur och 
fritidsaktiviteter.  

Kulturnämnden Kontinuerligt 

2 Öka förståelsen för att 
kulturintresset 
grundläggs i barn- och 
ungdomsåren  
Ge barn och ungdomar 
möjlighet att påverka 
verksamhetens inriktning 
samt möjlighet att 
medverka i planering och 
arrangerande av sitt eget 
fritids- och kulturutbud. 
 
 

• Unga arrangörer, Unga skapare, gårdsråd på Galaxen, 
föreningsliv, musikskola, hemsida, enkäter, 
informationsträffar. 

• Nyttja kulturläroplanen för att stödja förskolan och 
skolan så att ett brett och varierat utbud erbjuds alla 
barn. 

• Tillämpa FN:s barn-konvention. 

Kulturnämnden , 
resultatchef, enhetsledare 
och verksamhetsansvariga 
 
 

Kontinuerligt 
Utvärdering en gång/år. 

3 Garantera tillgång till 
medier och information. 

• Avgiftsfri mediautlåning som är tillgänglig för alla 
medborgare 

• Se till att bibliotekens alla media är lättillgängliga 
• Erbjuda tillgång till IT – verktyg och det världsom-

spännande nätet för informationssökning på biblioteken 

Biblioteksansvarig Kontinuerligt 

4 Stimulera läsintresset hos 
barn och deras föräldrar 
samt locka till besök på 
biblioteket 

• Bedriva biblioteksverksamhet för barn och ungdomar 
• Inköp av medier för målgruppen  
• Erbjuda arrangemang kopplade till barn- och 

ungdomslitteratur 

Barn- och 
skolbibliotekarien 

Kontinuerligt 
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Demokrati 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

5 Garantera medborgarna 
god kvalitet på den 
verksamhet som erbjuds 

• Genom olika metoder undersöka medborgarnas syn på 
de kultur och fritidsaktiviteter som erbjuds 

• Dialog med föreningsrepresentanter i samband med 
fördelning av ekonomiskt stöd. 

 

Kulturnämnden , 
enhetsledare och 
resultatchef 

En gång per år. 

Utvärdering av måluppfyllelse - Demokrati  
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Miljö 2007 
En god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. Detta omfattar såväl den ekologiska som den sociala och mentala livsmiljön. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Kulturnämndens 
verksamheter ska utgå 
ifrån en ekologisk 
grundsyn och präglas av 
helhetssyn och 
långsiktighet 

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställda Kontinuerligt 

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och 
deltagande i projekt 

Kulturnämnden, 
resultatchef och 
enhetsledare 

Kontinuerligt och när 
tillfälle ges 

4 Dokumentera, bevara och 
levandegöra bygdens 
historia och kulturmiljöer 

• Stödja hembygdsföreningar 
• Fotoarkiv 
• Firandet av Valborg, Nationaldag och Lucia 
• Inspirera till och utveckla barns kunskap om hembygden

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

5 Erbjuda allmänkulturell 
verksamhet i hela 
kommunen som ger 
glädje, insikt, många 
uttrycksmöjligheter och 
ett rikare liv och 
stimulera till eget 
skapande 

• Stödja professionella och amatörer  
• Arrangera teater, musik, utställningar, film, dans 
• Stödja föreningar och organisationer,  
• Ordna olika kulturaktiviteter 
• Tillhandahålla lokaler 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 
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Miljö 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

6 Ge barn, ungdomar och 
funktionshindrade 
möjlighet till allsidig 
fritid och goda 
möjligheter att ta del av 
och utöva kultur- och 
fritidsaktiviteter 

• Genom ekonomiskt stöd till föreningar och 
organisationer  samt tillhandahålla lokaler och 
anläggningar 

• Tillhandahålla barn- och ungdomskultursamordnare  
• Erbjuda fritidsbussar från de största byarna in till 

Arvidsjaur en kväll/ vecka 
• Avgiftsfri musikskola på alla skolorter  
• Driva fritidsgård med drogfri verksamhet 
• Informera om utbudet 
• Biblioteksverksamhet för barn och ungdomar 
• Tillämpa FN:s barnkonvention 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra kulturarbetare 
och idrottsutövare 

• Dela ut kulturpris, kulturstipendium, ungdomskulturpris, 
ungdomsidrottspris, ungdomsledarstipendium 

Kulturnämnden En gång/år 

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö  
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Utbildning 2007 
En god kvalitet i skolan och utbildning ska garanteras alla. Arvidsjaurs kommun som utbildningscentrum skall befästas och stärkas. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

• Genom ett nära samarbete och delat ansvar med barn- 
och ungdomsnämnden 

Barn- och 
skolbibliotekarien, 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

2 Verka för folkbildning • Väcka intresse för böcker, läsning och kunskaps-
inhämtning,  

• Göra biblioteken till centra i det moderna utbildnings-
samhället 

• Samverka med och ekonomiskt stödja studieförbunden  

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Hjälpa elever att 
utvecklas musikaliskt och 
socialt samt bereda 
möjlighet att nå 
utommusikaliska mål. 

• Genom kommunala musikskolan erbjuda frivillig 
musikundervisning till elever i grundskolan på alla 
skolorter  

• Undervisningen skall grundlägga, vidga och fördjupa 
musikupplevelser 

• Ge förutsättningar att förstå olika slags musik och få 
eleverna att närma sig musiken både som lyssnare och 
utövare 

• Främja olika typer av samspelsformer 
• Vara en del av det offentliga musikutbudet  
• Om utrymme finns även erbjuda musikskolans 

undervisning till elever upp till 20 år på gymnasiet 

Verksamhetsansvarig Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning  
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Näringsliv och utveckling 2007 
Ett aktivt arbetet för att skapa ett bra näringslivsklimat och därmed göra Arvidsjaur till en kommun med långsiktig hållbar tillväxt. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla ett brett 
och rikt utbud så att 
kultur- och 
fritidsverksamheten blir 
en del av kommunens 
livsnerv och en 
utvecklingskraft som 
stärker 
kommuninnevånarnas 
självkänsla och identitet 
samt inger framtidstro. 

• Stödja föreningslivet 
• Tillhandahålla lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter 
• Bedriva biografverksamhet och utveckla Digitala Hus 
• Erbjuda verksamheter som får människor att besöka, 

stanna eller flytta in i kommunen, 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

2 Ge stöd och service till 
dem som utbildar sig 
utanför grund- och 
gymnasieskolan, 

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebibliotekarien och 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling  
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Trygghet och omsorg 2007 
Arvidsjaur skall vara en trygg och säker kommun att leva i. Detta skall gälla i livets alla skeenden och sammanhang. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Erbjuda medborgarna en 
god livskvalitet som 
präglas av öppenhet, 
förståelse, tolerans och 
gemenskap mellan 
människor. 

• Erbjuda kulturell mångfald och bred kulturell aktivitet 
• Ej inköpa medier eller bedriva annan verksamhet som 

ger en positiv bild av våld och rasism 
• Utveckla samarbetet med de särskilda omsorgerna 
• Fortbilda kulturombud och läsombud i vården 
• Erbjuda utställningar, föreläsningar och andra 

arrangemang som stärker självkänsla och identitet och 
stimulerar till vidgade upplevelsefält, 

• Arbeta för internationellt utbyte och på så sätt öka 
förståelsen mellan människor 

• Inom alla verksamheter verka för en miljö där alla visas 
och visar respekt för varandra 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Trygghet och omsorg 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 28 
 
 

 
 
Representant till 
arbetsgrupp för 
framtagande av 
biblioteksplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Naeimi Forsgren 
Disa Eliasson 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 23 Dnr 00255/2006 880
 
Kommunstyrelsen har 2006-05-08 § 97 beslutat att en arbetsgrupp ska 
bildas för att ta fram en biblioteksplan för vår kommun. 
 
Kulturnämnden ska utse en representant till gruppen. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att utse Naeimi Forsgren och Disa Eliasson som kulturnämndens 

representanter i arbetsguppen för framtagande av biblioteksplan. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 29 
 
 

 
 
Utskick av elektroniska 
kallelser och underrättelser 
till kulturnämndens 
ledamöter och ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kn ledamöter och ersättare 
Inga Sandström 
Kenneth Stavenor 
 

Kn § 24 Dnr 00254/2006 800
 
Vid dagens sammanträde diskuterades att på försök göra utskick via e-post 
av kallelser och underrättelser till kulturnämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att på försök under hösten 2006 göra utskick av kallelser och underrättelse 

via e-post till kulturnämndens ledamöter och ersättare i ärenden som 
berör kulturnämnden. 

att alla ledamöter och ersättare meddelar sin aktuella e-postadress till 
nämndskansliet, Inga Sandström. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kulturnämnden 2006-05-18 30 
 
 

 
 
Redovisning av 
delegeringsbeslut 
 

Kn § 25 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 Kulturnämndens utskott  §§ 1-3 2006
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Verksamhetsbidrag baserat på verksamhetsplan 
 

 Kulturnämndens förhandlingsgrupp KnFg:1 §§ 2-5 2005
 Kulturnämndens förhandlingsgrupp KnFg:1 §§ 1-2 2006
 
III Meddelandeärenden 
- Information angående projekt Länskonstmuseum i Kiruna  
* Kiruna kommmun 
 
- Slutrapport 2004-04-01—2005-12-31 – Värdskap i norrlands inland 
* Akademi Norr 
 
- Redogörelse för läsfrämjande åtgärder 2004-2005 
* Barn- och skolbibliotekarie Elisabeth Andersson 
 
- Studiecirkeldeltagare 2004 
* Folkbildningsrådet 
 
- Slutrapport – Konstkrets Norrbotten 
* Konstkretsen 
 
Kulturnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningarna. 
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



KULTURNÄMNDEN 2003-2006 
 
 
Sammanträde  2006-05-18 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Naeimi Forsgren 1       
 2 Disa Eliasson 1       
 3 Rolf Lundström 1       
 4 Gerhard Lundström 1       
 5 Crister Lövgren 1       
 6 Gunnel Javåsen -       
 7 Kristina Johansson -       
 
 
 
Ersättare: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Siv Erixon        
 2 Mats Jacobsson        
 3 Elisabeth Hällgren        
 4 Jan-Olov Lundgren        
 5 Inger Lundberg-Marklund        
 6 Maud Rombe        
 7 Nina Ask        
 
 
 


