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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 11 
 
 

Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kn § 7 
Tema 
 
Kn § 8 Dnr 00130/2007 800
Verksamhetsuppföljning - Medborgarhuset och Galaxen 
 
Kn § 9 Dnr 00080/2007 800 
Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde år 2007 
 
Kn § 10 Dnr 00078/2007 801 
Särskilda former för stöd till SISU - Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Kn § 11 Dnr 00079/2007 002 
Delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden 
 
Kn § 12 Dnr 00036/2007 052 
Bidrag till innebandycup – K4 IF 
 
Kn § 13 Dnr 00067/2006 019 
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun 
 
Kn § 14 Dnr 00026/2007 042 
Bokslut år 2006 
 
Kn § 15 Dnr 00169/2005 042 
Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2006, januari – december 
 
Kn § 16 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 12 
 
 

 
 
Tema 
 
 
 
 
 
 

Kn § 7 
 
Vid dagens sammanträde har kultur- och fritidsnämndens ledamöter och 
ersättare besökt Medborgarhuset, biblioteket och galaxen. Personalen har 
visat sina lokaler och har kort berättat om sin verksamhet. 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 13 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
Medborgarhuset och 
Galaxen 
 
 
 

Kn § 8 Dnr 00130/2007 800 
 
Vid nämndssammanträden under året skall följande verksamhetsområden 
följas upp och enhetsledare eller verksamhetsansvarig skall medverka och 
föredra redovisningen. 
 
Vid dagens sammanträde har Ulf Lundström, föreståndare, Medborgarhuset  
berättat om verksamheten. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 14 
 
 

 
 
Plan för utvärdering och 
uppföljning inom kultur- 
och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2007 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Medborgarhuset 
Lena Lindgren, kultur 
Biblioteket 
Musikskolan 

Kn § 9 Dnr 00080/2007 800 
 
Kulturnämnden beslutade 2006-05-18 § 13 att anta plan för utvärdering och 
uppföljning anledning av de rekommendationer revisorerna gett i sin 
granskningsrapport av kulturnämndens verksamhetsområde.  
 
Planen för utvärdering och uppföljning tas upp för revidering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att anta plan för utvärdering och uppföljning av kultur- och fritids-

nämndens verksamhetsområde enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-02-19 § 9 
 
 
 
 

Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Ekonomin utvärderas varje månad och tillställes kultur- och fritidsnämndens ordförande och 
kultur- och fritidschefen. 
 
I maj och september lämnas tertialrapport med en mer genomgripande rapportering och 
prognos för utfallet för året. Ansvariga - resultatenhetledarna och resultatchef. 
 
Bokslut med verksamhetsberättelse enligt anvisningar från kommunstyrelsen färdigställes 
under februari och tillställs nämnden. Ansvariga -  resultaenhetledarna och resultatchef. 
 
Vid årets sista sammanträde utvärderas verksamhetsmålen för innevarande år.  
Ansvarig – resultatchef. 
 
Vid nämndssammanträden under året skall följande verksamhetsområden följas upp och 
enhetsledare eller verksamhetsansvarig skall medverka och föredra redovisningen. 
 
Februari:  Medborgarhuset och Galaxen – Ansvarig är resultatenhetsledare 
Maj/juni: Allmänkultur/föreningar/bidrag – Ansvarig är resultatchef 
September: Biblioteket - Ansvarig är resultatchef 
Nov/dec: Musikskolan – Ansvarig är resulatenhetsledae 
 
I maj lämnar kultur- och fritidsnämnden förslag på målformuleringar för nästkommande år. 
Ansvarig – kultur- och fritidsnämnden. 
 
I december antar kultur- och fritidsnämnden internbudget och fördelar det ekonomiska 
ansvaret och fastställer beslutsattestanter samt behörighetskontrollant. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 15 
 
 

 
 
Särskilda former för stöd 
till SISU - Sveriges 
Kommuner och Landsting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 

Kn § 10 Dnr 00078/2007 801 
 
I propositionen om ny folkbildningspolitik (prop. 2005/06:192, sid 58 f) 
ägnas ett särskilt avsnitt åt SISU Idrottsutbildarna. Propositionen konstaterar 
att ”utformningen av dagens stöd kanske inte (är) helt anpassad för att möta 
de särskilda villkor som präglar idrotten”. Man föreslår därför att SISU skall 
få statsbidrag i särskild ordning. 
 
Regeringen har vid sammanträde den 14 december 2006 fattat beslut om 
riktlinjer för stödet till SISU. Syftet med bidraget anges på följande sätt; 
 
”Stödet skall användas till idrottens studie-, bildnings- och 
utbildningsverksamhet. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov 
liksom arbetet med värderingsfrågor är särskilt angeläget.” 
 
Det förhållandet att staten ger bidrag till folkbildningen enligt två skilda 
regelverk innebär att studieförbundet kommer att arbeta under olika 
förutsättningar t ex vad gäller arbetsformer. Detta innebär en ny situation för 
kommuner, landsting och regioner. Även om man ibland har gjort lokala 
anpassningar av bidragsreglerna följer de allra flesta lokala och regionala 
bidragsgivare det regelverk som Folkbildningsrådets styrelse har utformat 
på grundval av folkbildningsförordningen. SISU har att arbeta utifrån andra 
regler. 
 
Kommuner och landsting fattar själva beslut om omfattning och former för 
stödet till studieförbunden. Det innebär att Sveriges kommuner och 
landsting inte kan förorda någon viss lösning på den situation som 
uppkommit genom statens beslut om särskilda former för stödet till SISU, 
utan endast kan föra ett allmänt resonemang kring frågan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att för 2007 betalas bidrag ut som tidigare år 
att för kommande år, avvakta kommunfullmäktiges beslut om nya 

bidragsregler. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 16 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt för kultur- 
och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kn §11 Dnr 00079/2007 002 
 
Kulturnämnden beslutade 2005-02-17 § 4 om delegering av beslutanderätt 
för kulturnämnden. 
 
Med anledning av ny mandatperiod 2007-2010 och att kulturnämnden 
ändrat namn till kultur- och fritidsnämnden tas ärendet upp till behandling. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att anta delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden enligt 

bilaga till detta protokoll, 
att kulturnämndens beslut 2005-02-17 § 4 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-02-19 § 11 1 (3) 
 
 
 
Delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden 
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar kultur- och fritidsnämnden sin 
beslutanderätt enligt följande: 
 
Beslutsfattare Ärendegrupper 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott Projektbidrag maximalt 15 000 kronor. 
  
 
Kultur- och fritidsnämndens 
förhandlingsgrupp Knfg 1: 

Verksamhetsbidrag baserat på verksamhetsplan 
 
Resultatchef, personalledare Arbetsmiljöansvar (se bilaga). 
 
Kultur- och fritidschef Knchf 1: 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild. 

 
Kultur- och fritidschef Knchf 2: 
 UngdomsProjektPengar UPP 
 Projektbidrag maximalt 20 000 kronor. 



 2 (3) 
 

 
 
 
 
Arbetsmiljöansvar för resultatchefer i Arvidsjaurs kommun 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Resultatchef för (styrelse/nämnds) verksamhet skall ha kännedom om arbetsmiljölagen, lagen 
om allmän försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör arbetsmiljöområdet samt 
kunskap om befintlig skyddsorganisation. 
 
Resultatchefen skall för sitt verksamhetsområde 
 
• Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser planering, ledning och kontroll. 
 
• Efter att personalenheten tillfört underlag, göra en sammanställning över ohälsa, olyckor och 

tillbud. 
 
• Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. 
 
• Tillse att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 

följs upp. 
 
• Tillse att internkontrollsystemet årligen revideras. 
 
• Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken fungerande 

arbetsmiljöarbete.  
 
• Tillse att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har ansvaret för 

varje typ av fråga. 
 
• Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet. 
 
• Åtgärda brister i arbetsmiljön inom givna delegationsbestämmelser eller vidarebefordra 

(returnera) frågan till (nämnd/styrelse). 
 
• Tillse att skyddsombuden ges möjligheter att fullgöra sina uppgifter i enlighet med 

arbetsmiljölagens föreskrifter. 



 3 (3) 
 
 
 
Arbetsmiljöarbetsuppgifter för personalledare 
vid Arvidsjaurs kommun 
___________________________________________________________________ 
 
 
Personalledare har att skaffa sig ingående kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän 
försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör området samt om befintlig 
skyddsorganisation. 
 
 
Personalledare skall 
 
• Organisera arbetsmiljö- och arbetsanpassningsverksamhet inom sin verksamhet. Tillse att 

arbetstagarna, speciellt nyanställda och minderåriga, får fortlöpande instruktioner om 
arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och övriga arbetsmiljöhänsyn m m till 
förebyggande av ohälsa och olycksfall. Momentet skall ingå i introduktionen till all 
personal. 

 
• Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten i samband med budgetarbetet för 

nästkommande år. Äska medel för nödvändiga arbetsmiljö- förbättringar inom 
verksamheten. 

 
• Årligen göra uppföljning av de handlingsplaner som upprättats för föregående års 

verksamhet. 
 
• Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. 
 
• Genomföra den årliga arbetsmiljökontrollen (internkontroll) inom verksamheten. 
 
• Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring samt andra 

bestämmelser i avtal m m följs och att information om reglerna ges. 
 
• Tillse att arbetarskyddsstyrelsens författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och information om innehållet i reglerna ges. 
 
• Genom tidningen Arbetsskydd hålla sig informerad om  nya författningssamlingar som rör 

den egna verksamheten samt se till att de finns tillgängliga på arbetsplatsen.¨ 
 
• Tillse att befintliga hjälpmedel används och personlig skyddsutrustning används. 
 
• Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bl.a. genom att regelbundet diskutera 

arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar. 
 
• Fullfölja de åtaganden som överenskommes vid upprättade av rehabiliteringsplan för de 

anställda inom verksamheten. 
 
• Undersöka förhållandena på arbetsplatsen enligt fastställt formulär "CHECKLISTA FÖR 

ARBETSMILJÖN" minst 1 gång/år under medverkan av skyddsombud. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 17 
 
 

 
 
Bidrag till innebandycup – 
K4 IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
K4 IF 
 
 

Kn § 12 Dnr 00036/2007 052 
 
K4 IF ansöker 2007-01-09 om bidrag för genomförandet av en 
innebandycup som de anordnat i samarbete med Norrlands Dragoner och 
Norrbottens innebandyförbund. 
 
Innebandycupen har pågått under tiden 2007-01-12, kl 18.00 – 2007-01-13, 
kl 20.00 (dygnet runt turnering). 
 
K4 tänker skapa förutsättningar för att starta en traditionsenligt dygnet runt 
cup i Arvidsjaur. Första året kommer inte turneringen att vara 
självfinansierad men på sikt kan dock arrangemanget vara självförsörjande 
med sponsorer och högre anmälningsavgifter, när cupen fått fotfäste. 
Inträdet till alla arenor kommer att vara gratis. 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-02-08 § 2 att avslå 
ansökan. 
 
Ärendet tas upp på nytt av nämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ta upp ärendet på nytt vid utskottets sammanträde 2007-04-26 
att K4 IF- Innebandysektionen, senast 2007-04-02 lämnar in en utförlig 

redovisning på kostnader och intäkter, antal deltagare m m till kultur- 
och fritidsnämnden. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 18 
 
 

 
 
Tillväxtprogram för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Naeimi Forsgren 
Rolf Ternert 
Birger Lundberg 
 

Kn § 13 Dnr 00067/2006 019 
 
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun är under utarbetande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att det ska finnas med ett eget 
avsnitt om kultur och fritid med strategi, vision och mål. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att utarbeta förslag till ovan-
stående. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att överlämna ärendet till arbetsgruppen som ska utforma verksamhetsidé, 

mål och inriktning och organisation för kultur- och fritidsnämnden. 
Arbetsgruppen består av kultur- och fritidschef Kristina Grubbström, 
Naeimi Forsgren (s), Rolf Ternert (s) och Birger Lundberg (fp). 

att förslaget skall vara klart till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2007-05-21. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-19 19 
 
 

 
 
Bokslut år 2006 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 14 Dnr 00026/2007 042 
 
Bokslut för år 2006 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-02-19 § 14 1 (21) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2006 
Januari – December Kulturnämnden 
 
Kulturnämnden 
 
Tkr Budget 

2006 
Redovisat 
2006 

Utfall mot 
budget 

Redovisat 
2005 

Redovisat 
2004 

Personal  6 481 6 366 115 6 314 6 075 

Verksamhet 3 828 4 577 -749 4 291 4 206 
      
Summa kostnader 10 309 10 943 -634 10 605 10 281 
      
Intäkter -1 959 -2 620 661 -1 852 -2 003 
      
Netto 8 350 8 323 27 8 753 8 278 
      
 
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.. 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 har antagits 
politiskt av socialnämnden och kulturnämnden. Förhoppningen är att hitta medel för en 
permanentning. Under sommaren har en trädgård anpassad för äldre och funktionshindrade 
börjat anläggas vid Ringelsta. Arbetet kommer att fortgå under två - tre år. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen 
uppgår till 62 212 lån och 43 723 besök på huvudbiblioteket. Medieplanen revideras och 
en arbetet med att ta fram en biblioteksplan har påbörjats. En grupp med representanter 
från alla politikområden har fått kommunstyrelsen uppdrag att utarbeta ett förslag som 
skall antas av kommunfullmäktige.  
 
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter, 33 % av kommunens barn i åldern 6-
16 år deltar. Både enskild undervisning och samspel i olika former bedrivs samt, på försök 
denna vår, 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 35 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.  



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2006 2 (21) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
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 21,5 kkr har beviljats fem föreningar . 
Bidraget till församlingslokaler i byarna har beviljats 21 föreningar, totalt 94 kkr. 
 
Studieförbundens bidrag på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen. Totalt har 32 218 studietimmar genererats. SV nord erhåller 
58,22 % av bidraget, ABF 27,13 %, NBV 11,37 % och de övriga; SISU, SFR, Bilda och 
Sensus har mellan 1,5 – 0,47 % vardera. 
 
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. Under sommaren har inventeringen 
genomförts i hela kommunen och fotografering av alla intressanta objekt har gjorts. 
 
Fritidsbussar har körts från Moskosel och Glommersträsk 27 torsdagar och 885 personer, 
företrädesvis ungdomar, har åkt med bussen. Resandet har sjunkit kraftigt från föregående 
år, från i genomsnitt 46 resenärer per torsdag till 33. 
 
Arvidsjaur har detta år 400- årsjubileum och olika aktiviteter har genomförts. 
Jubileumshelg i januari, jubileumsvecka i juli, hemvändardagar i några byar, 
fotoutställning om samhällets förändring från marknadsplats till modernt samhälle och 
skogbruket genom fyra sekel. En fotoutställning som kompletterats med texter, kartor, 
husmodeller och föremål. Utställningen har varit mycket uppskattad. Firandet avslutade 
med gymnastikuppvisning av ryska landslaget, julkonserter och jubileumskonsert i 
samverkan med Lycksele. 
 
Händelser av betydelse 
Översyn av kommunens alla bidrag genomförts och arbetsgruppen, bestående av 
representanter från kommunstyrelsen och kulturnämnden, har formulerat ett förslag som 
överlämnats till kommunfullmäktige för beslut.  
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 slutförts och gruppen med representanter från varje 
politikområde har överlämnat förslaget för beslut i kommunfullmäktige. 
Bibliotekspersonalen har fungerat som referensgrupp. Bibliotekets organisation kommer 
att ses över när planen är antagen. 
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Ekonomi 
Ett litet överskott genereras från lägre personalkostnader som uppkommit pga ledigheter 
och sjukdomar som ej ersatts fullt ut av vikarier. Verksamhetskostnaderna ligger högre och 
intäkterna, framförallt på Medborgarhuset, har ej uppnått budgeterad nivå. Däremot så 
finns externa bidrag som ej budgeterats som lyfter upp intäktsnivån. Det beräknade mindre 
underskottet blev trots allt ett mindre överskott, främst beroende på strikt hantering av 
resurserna och viss återhållsamhet. 
 
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. Däremot kan inte alla ekonomiska mål 
uppnås. 
 
Framtiden 
Förslag till nya regler för stöd till föreningar och organisationer har utarbetats. Förslaget 
innebär att alla får stöd med en verksamhetsplan som grund och att det är kultur- och 
fritidsnämnden som ansvarar för fördelning och utvärdering. 
En förslag till biblioteksplan har utarbetats och biblioteksorganisationen kommer att ses 
över när planen är antagen. 
För landets digitala hus, där Medborgarhuset ingår, förvarnas om en övergång till ett nytt 
digitalt system. Förhoppningen är att SF kommer att stå för största delen av kostnaderna. 
 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kulturnämnden 
 
Tkr  2006  2005  
 Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redovisat Förändr i 

% 
Personal  147 97 50 106 -8 
Verksamhet 834 830 4 813 2 
Internhyror, kap kostn      
      
Summa kostnader 981 927 54 919 1 
      
Intäkter 0 -4  0  
      
Netto 981 923 58 919 0 
 
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.  
I samband med Musikskolans vårkonsert utdelades stipendier ur Gunhild och Rolf 
Steinvalls fonder för unga musiker. Gustav Lönn, trumpet, Daniel Häggbom och Pontus 
Andersson, bägge slagverk tilldelades stipendium ur Gunhild Steinvalls fond och Therese 
Eriksson, fiol tilldelades stipendium ur Rolf Steinvalls fond. 
Arvidsjaurs Kulturstipendium tilldelades dansgruppen Nomo Daco. 
 
Ekonomiskt stöd 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
fördelade, totalt har 624 kkr fördelats på 41 föreningar.  
Projektstöd på 21,5 kkr har beviljats fem föreningar . 
Bidraget för samlingslokaler i byarna har beviljats 21 föreningar, totalt 94 kkr. 
 
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. 
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Händelser av betydelse 
Översyn av kommunens alla bidrag har genomförts och ett nytt förslag för bidragsgivning 
har utarbetats. Förslaget har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. 
Kulturnämnen har på kommunstyrelsens uppdrag utformat en plan för 
biblioteksverksamheten. I gruppen har funnits representanter från alla politikområden och 
förslaget är överlämnat till nämnder och styrelser för att ge möjlighet till synpunkter. 
Planen skall fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Lägre deltagande vid kurser och konferenser. En ledamot i kulturnämnden har aldrig 
deltagit och aldrig kallat ersättare.  
 
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 och kvalitet inklusive nyckeltal 
Föreningslivet har fått stöd genom verksamhetsstöd, projektstöd och investeringsstöd samt 
genom tillhandahållandet av lokaler och föreningsservice på Brittgården. Vid fördelning av 
verksamhetsstöd förs en dialog med föreningsrepresentanterna, utvärdering av föregående 
verksamhetsplan och genomgång av plan för kommande år 
 

Verks.
stöd 

Idrottsför Per inv Kulturför Per inv Idéburna Per inv Handikapp Per inv 

2004 432,5 kkr
(23 för) 

62,24 187 kkr 
(11 för) 

26,9 70 kkr 
(8 för) 

10 kr 20,5 kkr 
(9 för9 

2,95 kr 

2005 462 kkr 
(23 för) 

66,5 kr 178 kkr 
(9 för) 

25,6 kkr 49,5 kkr 
(7 för) 

7 kr 18,5 kkr  
(8 för) 

2,6 kr 

2006 369 kkr 
(17 för) 

54 kr 188 kkr 
(10 för) 

27,6 kr 51,5 kkr 
(8 för) 

7,5 kr 16 kkr 
(6 för) 

2,3 kr 

 
Uppskattning och uppmuntran har visats genom utdelandet av priser och stipendier. 
 
Framtiden 
Förslaget om en kultur- och fritidsnämnd kommer att innebära att idrottsfrågor får en 
tydligare plats inom nämndens verksamhetsområde och beroende på politiska 
ställningstaganden kan det bli stora förändringar inom något år. 
 
Deltagande i utbildningar och konferenser 
Referensgruppsträff, Sveriges kommuner och landsting, ordförande 
Offantligt, om utveckling av offentlig verksamhet, ordförande 
Seminarium om biblioteksplaner, ordförande 
Kulturmöte, ordförande, ledamot 
Konferens om design, ordförande 
Biblioteksdagar, ordförande 
Relationer, ordförande 
Om barnkonventionen, hela nämnden inbjuden 
Ungkultur –07, ordförande 
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30 Ledningsfunktionen och allmänkultur 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

Personal  1 500 1 422 78 1 367 4 
Verksamhet 1 182 1 622 -440 1 524 6 
Internhyror, kap kostn 355 355 0 335 6 
      
Summa kostnader 3 037 3 399 -362 3 226 5 
      
Intäkter -694 -1 057 363 -686 54 
      
Netto 2 343 2 342 1 2 540 -8 
 
Verksamhet 
Allmänkulturell verksamhet för barn, ungdomar och vuxna har erbjudits i olika omfattning 
i tätorten och de större byarna. Arrangemangen planeras så att de ger besökarna glädje, 
insikt, många uttrycksmöjligheter och ett rikare liv. De skall också stimulera till eget 
skapande. Utbudet har varit brett och rikt för att bli en del av kommunens livsnerv och för 
att stärka kommuninvånarnas självkänsla och identitet. Arrangemangen för vuxna 
genomförs i samarbete med olika föreningar och organisationer men de flesta barn- och 
ungdomsarrangemang genomförs i egen regi, beroende på att få lämpliga medarrangörer 
finns för dessa arrangemang. Genom kultur i vården har funktionshindrade och äldre fått 
bättre möjligheter att delta i kulturlivet.  
Genom inköp av konst som placeras ut i kommunens lokaler ger den offentliga miljön 
estetiska upplevelser. 
Firandet av valborgsmässoafton, nationaldag och lucia har erbjudits i samverkan med 
föreningar och församlingen. 
Arrangemangen marknadsförs med hjälp av ombud, affischer och annonser samt i 
evenemangskalender på Internet. Utgivningen av kulturkalender för skolans och förskolans 
utbud har fortsatt. 
 
Arvidsjaur har detta år firat att det är 400 år sedan det första tinget för bildandet av 
Arvidsjaur som marknads-, tings- och kyrkoplats hölls. Jubileumshelgen 25-29 januari 
med ett varierat program, både högtidligare och lättsammare, samlade många besökare och 
var uppskattat. 
 
Museidagarna med Norrbottensmuseum under våren fokuserade delvis på jubileet och 
besöktes av flera hundar personer, både vuxna och barn. 
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En jubileumsvecka genomfördes 1-9/7 med ett program som innehöll många olika 
aktivteter. Hemvändardagar genomfördes i Suddesjaur, Deppis, Kläppen och Tjappsåive. I 
Arvidsjaurs samhälle erbjöds bl a en minnesutställning ”Arvidsjaurs förändring från 
marknadsplats till modernt samhälle” och ”Arvidsjaurs Skogshistoria under fyra sekel. 
Foton från Arvidsjaurs fotoarkiv har använts och fyra modeller av nu rivna hus tillverkades 
för att ytterligare illustrera samhällets förändring. Polisen, brandkåren och 
hembygdsgården lånade ut gamla inventarier. Utställningen har pågått från 31 maj tom 31 
augusti och har varit mycket välbesökt och omtyckt. Många har beställt foton med 
anledning av utställningen. Den visades i en mindre version på Sandbackaskolan, 
Ringelsta och Länsmansgården under hösten. 
 
Tipspromenader, samtalscaféer, gudstjänster, konserter och musikaftnar, internationell 
folkdansuppvisning, utomhusteater med Kojfolket, konstutställning, allsång och mycket 
mer gjorde veckan till en riktig folkfest. Tre mycket uppskattade skrifter om Arvidsjaur har 
tryckts och sålts; om våra dialekter, om det samiska och om kvinnliga profiler i Arvidsjaur.  
Festspelsveckan genomfördes i samband med jubileumsveckan med en stor konsert samt 
församlingens två arrangemang, Musik i sommarkväll. Konserten med Euskefeurat blev 
mycket uppskattad och folk kom från många olika håll för att bevista den. 
Jubileumsåret avslutades med en konsert i kyrkan i samarbete med Arvidsjaurs och 
Lyckseles församlingar samt Lycksele kommun, som firar sina 400 år 2007. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 639 nyttjandetillfällen samt tio utställningar. Huset 
är mycket uppskattat med en vidareutveckling hela tiden. Detta har verkligen blivit en av 
många mötesplatser för föreningsaktiva i kommunen. Glommérummet har varit tillgängligt 
under hela perioden. 
 
Fritidsbussar har gått 27 torsdagar från Moskosel och Glommersträsk. Totalt har 885 
personer åkt, i snitt 33 per torsdag. Detta är en kraftig sänkning på resandet från 
föregående år då snittet låg på 46 resenärer per tur.  
 
Glommegården har färdigställts av fastighetskontoret under våren och införskaffande av 
inventarier har slutförts. Viss röjning av skog samt färdigställande av grillplatser, bastu 
samt uthus har kunnat göras med hjälp av Skogstyrelsens ”Gröna Jobb”. 
 
Studieförbundens bidrag på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen.  
 
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 friskare har erbjudits en gång per vecka. En målargrupp på 
Ringelsta har träffats en gång per vecka och personalen har mätt deras mentala tillstånd 
varje dag under tre månader för att kunna se vad insatserna betyder. Teatergrupp och 
målarcirkel för funktionshindrade finns också. I denna grupp har man sett många positiva 
förändringar med bättre självförtroende och samarbetsglädje och den workshop i tal, 
rörelse och mimik, som leddes av en professionell skådespelare gav mycket inspiration och 
personlig utveckling hos många av deltagarna.  
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En plan har skrivits för hur arbetet skall bedrivas och denna har antagits politiskt både i 
socialnämnden och kulturnämnden.  
I december startade ett pilotprojekt tillsammans med Norrbottens läns landsting, ”Musik 
och rörelse”. Tre grupper dementa i olika stadier skall träffas en gång per vecka under 
ledning av en danspedagog. Deltagarnas förändringar mäts kontinuerligt. Projektet 
kommer att pågå hela våren 2007.  
Genomgång med vårdpersonalen pågår för att kunna få en större bredd och uppnå en 
aktivitet per person och dag. Många av aktiviteterna görs i samarbete med ABF och SV 
Nord. 
 
Verksamheten inom kultur i vården anpassas till aktiviteter som för brukarna kan vara mer 
lämpliga i utvecklingshänseende. Arbetet är uppskattat och behovet är mycket stort.  
 
Trädgårdslust 
En trädgård anpassad för funktionshinder av olika slag har börjat anläggas vid Ringelsta. 
Grundtanken är att bygga en handikappanpassad trädgård där alla sinnen ska få sin 
naturliga del, syn – lukt – smak – hörsel – känsel. Anläggandet kommer att ske i etapper 
under tre – fyra år och är en nära samverkan mellan parkenheten, A-service, kulturen och 
en personalgrupp på Ringelsta. 
 
Med hjälp av feriearbetande ungdomar, personer tillhörande Träffpunktens brukare pågick 
ett intensivt arbete under fyra veckor; rensning av rabatter, nerhuggning av träd och 
nyplantering, flyttning av buskar samt, målning och underhåll av trädgårdsmöbler. 
Skogsstyrelsens ”gröna jobb” byggde en ”skiihaga” och tillverkade en grillplats och A-
service byggde fem planteringslådor där jordgubbar, smultron och blommor planterades 
och en kompost byggdes. De boende följde arbetet med stort intresse och tanken är att 
även de funktionshindrade ska kunna vara med vid arbetet i trädgården. När trädgården 
blivit klar ska alla från andra boenden kunna komma dit för en kopp kaffe eller en glass 
och umgås. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Genom kulturläroplanen och samordning av skolans arrangemang och det offentliga 
kulturutbudet finns ett brett och rikt utbud för barn och ungdomar. De erbjuds medverka 
vid planering och genomförande och har på så sätt möjlighet att påverka verksamhetens 
inriktning. Unga arrangörer och Unga skapare är de två grupper som är aktiva och Unga 
inspiratörer är på gång att bildas. 
Det pågår en ständig utveckling av utbudet och många av de föreställningar som arrangeras 
handlar om ämnen som syftar till att skapa öppenhet, förståelse och tolerans mellan 
människor. 
 
19 offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit 
ca 1150 personer. 
Unga arrangörer deltog i en arrangörsutbildning för ungdomar där 32 ungdomar från hela 
länet samlades på Brittgården under en helg. Sex ungdomarfick åka till Riksteaterns 
ungdomskulturdagar i Stockholm. 
Cirkusskolan, slöjdläger med hemslöjdens avdelning för unga slöjdare och DJ/film- kursen 
har gett en bra möjligheter för ungdomar i Arvidsjaur att skapa själva. Unga skapare har 
arrangerat en utställning på Brittgården med allt möjligt från stickat till poesi och fotografi. 
 
Statistik redovisas i bilaga 1. 
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Under året har 45 olika föreställningar inom skola och förskola arrangerats samt 
museidagar från Norrbottensmuseum och dessa har besökts av 4 150 barn och ungdomar i 
alla åldrar, från 2-19 år. Barn- och ung domskultursamordnaren planerar, beställer och 
arrangerar alla skolföreställningar. Elever deltar i urvalet. 
 
Natur- och kulturguide för Arvidsjaurs kommun 
Med ekonomiskt stöd på 597,0 kkr 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 med en referensgrupp bestående 
av representanter för kulturen, barn och ungdom, miljö och turism. I arbetet engageras 
även föreningar och organisationer i kommunen. Projektet pågår tom 2007-06-30. Under 
sommaren har inventeringen pågått runt om i kommunen och de mest intressanta miljöerna 
har fotograferats samtidigt. Under hösten har urvalet av miljöer och utformandet 
diskuterats. 
 
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. 
 
Händelser av betydelse 
Beslutet om en kultur- och fritidsnämnd kommer att ställa nya krav på förvaltningen. Inga 
nya resurser har tillförts. 
 
Ekonomi 
Projektet Natur- och kulturguide genererar intäkter under 2006 på 369.0 kkr men också 
kostnader på samma summa. 
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 verksamhetsmedlen urholkats under de senaste åren 
och det har blivit svårare att klara ett brett och varierat utbud inom befintlig ram. 
Landstingets arrangörsstöd är indraget from 2006, avtalet uppsagt från NLL, och därmed 
är resurserna för barn- och ungdomskultur ytterligare begränsade. 
 
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. 
 
Investeringar 
Glommégården har utrustats med inventarier och röjning av skog samt färdigställande av 
grillplatser, bastu samt uthus har kunnat göras med hjälp av Skogstyrelsens ”Gröna Jobb”. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal. 
Vi klarar fortfarande målen men har vissa problem att klara de ekonomiska målen pga att 
ingen uppräkning förutom löner har gjorts under flera år. 
Kvalitén på arrangemangen garanteras genom att köpa av professionella producenter och i 
samverka med andra göra urval. 
 
Bidrag till studieförbunden 
 2006 % 2005 % 2004 % 
ABF 131 290:- 27,13 187 439:- 32,38 205 114:- 35,12 
Bilda 2 733:- 0,56 3 385:- 0,58 3 243:- 0,55 
SFR 2 251:- 0,47 1 517:- 0,26 1 594:- 0,27 
SV 281 740:- 58,22 308 934:- 53,36 299 347:- 51,25 
NBV 55 001:- 11,37 63 356:- 10,94 60 224:- 10,31 
SISU 3 669:- 0,76 5 155:- 0,89 3 929:- 0,67 
SENSUS 7 263:- 1,5 9 170:- 1,58 10 384:- 1,78 
TBV --- --- --- --- 163:- 0,03 
 483 947:- 100 578 956:- 100 583 998:- 100 
 
Framtiden 
Det praktiska arbetet med Arvidsjaurs fotoarkiv har flyttats över till personalen på 
Brittgården i och med en pensionsavgång. Det ekonomiska utrymmet som uppstått ger 
möjlighet att fortsätta med kultur i vården i samarbete med socialnämnden. 
 
Deltagande i utbildningar och konferenser 
Seminarium om biblioteksplaner, kultur- och bibliotekschef 
Seminarium om marknadsföring av bibliotek, kultur- och bibliotekschefen 
Offantligt, om utveckling av offentlig verksamhet, kultur- och bibliotekschef 
Kulturmöte, barn- och ungdomskultursamordnaren 
Konferens om design, kultur- och bibliotekschef 
Biblioteksdagar, kultur- och bibliotekschef 
Ny arbetstidslag, kultur- och bibliotekschef 
Relationer, all personal 
Ung kultur –07, kultur- och bibliotekschef samt barn- och ungdomskultursamordnare 
Hela människan - hela tiden, samordnare kultur i vården 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2006  2005  
 Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redovisat Förändr i 

% 
Personal  1 388 1 505 -117 1 502 0 
Verksamhet 1 074 1 034 40 1 074 0 
Internhyror, kap kostn 2 581 2 581 0 2 687 -4 
      
Summa kostnader 5 043 5 120 -77 5 263 -3 
      
Intäkter -1 185 -1 138 -47 -1 079 5 
      
Netto 3 858 3 982 -124 4 184 -5 
 
Verksamhet 
 
Bio 
En liten ökning på bio, tvärtemot den trend som är överlag i hela landet just nu. Snittet på 
kvällsfilmer ligger på 48 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, likaså sommarbion där 422 besökare bevistade fyra 
föreställningar. 
 
Digitala sportsändningar 
Ishockey VM i år blev en riktig besvikelse jämfört med föregående år, 128 personer följde 
sändningarna jämfört med 537 personer i fjol. 
Troliga orsaker till det lägre intresset var att ett VM kändes väldigt avslaget efter 
framgångarna i OS, samt att NHL-proffsen lyste med sin frånvaro. 
Det ekonomiska resultatet räddades eftersom man inte tog in någon extrapersonal. 
 
Intresset för fotbolls VM i år var större än någonsin men hela projektet höll på gå i stöpet 
då rättigheterna skulle kosta ca 20,0 kkr En rundfrågning bland dom lokala företagen ledde 
till en sponsring på 13,0 kkr och fotbollsfesten var räddad. Totalt följde 365 personer 
Sveriges tre gruppspelsmatcher, detta i kombination med bra försäljning på mat och dryck 
gjorde VM till ett riktig succé, och ekonomin för hela VM var i hamn redan efter första 
matchen. 
 
Mitt under hockey VM var det dags för final i Champions leauge och trots att man inte 
visste att det kunde visas samma dag så kom 40 personer. Detta var mycket uppskattat då 
finalen visades på en kanal som dom flesta inte har tillgång till hemma. Man ska se över 
möjligheterna att utvidga sändningarna från Champions leauge inför nästa säsong. 
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Dans 
I början av säsongen hade man på lördagsdiscon en ökning med 35% inbetalda jämfört 
med samma tid förra året. Man provade att anordna temadiscon och det fick till att börja 
med ett mycket positivt bemötande, något som man tänkte fortsätta att utveckla, om 
ekonomin tillät det. Tyvärr så svek publiken under resten av säsongen så att resultatet inte 
blev så bra som förväntat. Endast 73 inbetalande på sista discot i maj men att par hundra 
ungdomar utanför entrén till Medborgarhuset med mycket bråk som följd. Ingen lyckad 
situation. Under hösten har man arrangerat ett disco med 109 besökare. Två discon på 
initiativ av Fridhemsskolans elevråd och Sandbackaskolans BF-linje. De fick stöd från 
UPP och danserna blev mycket lyckade med många besökare. Megarock var som vanligt 
en succé men med något färre besökare vid höstens arrangemang. 
 
Cafeteria 
Något färre beställningar under året har givit ett litet underskott. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har en tjänst blivit vakant och rekrytering har gjorts. 
 
Ekonomi 
Det stora underskottet har uppkommit pga att danserna har gått så dåligt samt en felaktig 
personalbudget pga bytet av personal. 
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. Man försöker hitta nya vägar och samarbetspartners 
men Arvidsjaur är en liten ort med begränsningar. 
 
Personal 
Två heltidsanställda föreståndare/arrangörer och en lokalvårdare på heltid som ansvarar för 
hela huset.. 
 
Investeringar 
Inga investeringar är gjorda. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Det ekonomisk målet har inte klarats i. Extern finansiering söktes för visning av Fotbolls 
VM.  
Lokaler tillhandahålles för möten, kurser, konferenser och arrangemang av olika slag. 
Totalt har lokalerna på Medborgarhuset nyttjats vid 808 tillfällen. 
Man har genomfört en enkät på dagbion som visar att brukarna är nöjda. Däremot klarar 
man inte att hålla ett brett och rikt utbud eftersom man saknar verksamhetspengar. 
 
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 årets resultat blev ett underskott på 96 kkr. 
Man kommer inför nästa år att se över hur man kan utveckla konceptet ”Digital Arena” 
med fler sportsändningar, och även förhoppningsvis konserter, för att använda den digitala 
anläggning som finns så mycket som möjligt.. 
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Marknaden går mot att det blir mer och mer digital bio. Dom projektorer som används idag 
i Sveriges digitala salonger är sk. K1.3 projektorer, en standard som inte godkänns av dom 
stora Hollywood bolagen som har beslutat att K2 standard skall gälla, detta gör att alla 
stora titlar som t.ex James Bond Harry Potter osv. inte erbjuds dom som kör K1.3. Idag 
finns det nånstans runt hundra digitala salonger i Sverige och endast ca 10 har K2 
projektorer, Nu när digitaliseringen har tagit ordentlig fart i Sverige (Genom att SF har 
börjat digitalisera sina biografer) så kommer det att bli aktuellt inom något år att alla 
bigrafer uppgraderar sina projektorer till gällande standard. 
Då dessa idag kostar omkring 800.000:- kommer mest troligt stora stöd att utgå från SF för 
uppgradering, först och främst för små orter som t.ex. Arvidsjaur.. 
Det är ännu osäkert när detta kan bli aktuellt, men troligen dröjer det inte alltför länge. 
 
SF-Media som tidigare levererat reklam till samtliga Sveriges biografer brutit sina avtal 
med alla utomstående salonger. 
Vi har via FHP (Folkets hus och parker) gått med i en reklam satsning från ett företag som 
heter Kanal 22, Det kostar ingenting men är också oklart hur mycket intäkter det kommer 
att genera. Verkar dock väldigt lovande! 

 
Fritidsgården Galaxen 
 
Verksamhet 
 
Verksamheten är mest intensiv under skoltid, i samband med lov går besökandet ner och 
öppethållandet är begränsat. 
Man har i genomsnitt 35 besökare i åldrarna 14-17 år per dag. 
Cafeteriaverksamheten, som bedrivs med hjälp av ungdomarna i Klanen (gårdsråd), har 
gått bättre än tidigare bla beroende på att man varierat utbudet mer. 
 
Under våren har 7 band som har repeterade kontinuerligt och alla dessa var även med i 
vårens omgång av Megarock. Antalet band steg till 12 under hösten och sex av dessa 
deltog i höstens omgång av Megarock/pop. 
 
Under våren hade man tre större arrangemang och alla dessa hade med musik att göra. 
Först ut var Megarock och besöksantalet blev något mindre än vanligt (ca 400 pers). Detta 
med anledning av att det denna gång blev en fredagskväll, som dessutom råkade infalla 
under sportlovet. Man har också haft 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. 
Galaxen och BD-pop genomförde 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 kan 
vidareutvecklas. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2006 14 (21) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
I discjockeyutbildningen för tjejer deltog endast två tjejer men ingen av dem har fortsatt. 
Under våren har det tyvärr inte varit några discon pga. ommålningarna som tog upp all tid 
och detta var man tvingad att hinna innan sommar uppehållet. Galaxen var även med på 
skolavslutningen vid badet genom samrådsgruppen. 
Discon för mellanstadiet och högstadiet har arrangerats vid tre tillfällen under hösten, 
tyvärr ej så välbesökta. Discot med uppträdande av unga sångerskorna från Idol blev 
mycket välbesökt. 
Aktiviteter under kulturlovet i samarbete med barn- och ungdomskultursamordnare. 
Föreningar och studieförbund använder lokalerna för sina aktiviteter och 
gymnasiesärskolan och boendestödet har förlagt en del av sina fritidsaktiviteter till 
Galaxen. 
 
Händelser av betydelse 
Pga tjänstledighet för föreståndaren har det bytts personal under året. Den översyn som 
pågår av verksamheten har inletts med att urforma en enlät som kommer att skickas ut till 
alla elever i kommunen från år 7 tom gymnasiet. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna har varit högre pga att föreståndaren arbetade under sommaren. 
 
Personal 
En och en halv tjänst fritidsledare har fördelats på två tjänster á 75 % eftersom den 
heltidsanställda fritidsledaren är tjänstledig för studier. 
 
Investeringar 
Inga investeringar. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Ekonomiskt har man inte klarat målen. Man har sökt extern finansiering för att förbättra 
arrangemangsutbudet. Samverkan med samrådsgruppen, föreningar, skolan, ABF, 
pensionärsgymnastik, SV-nord, NBV, FUB och gymnasiesärskolan.  
Genom K.l.a.n.e.n erbjuds ungdomarna att själva vara med och påverka verksamheten. 
Ett annat mål är att kunna erbjuda Arvidsjaurs ungdomar en fritidsgård där dom kan känna 
trygghet och gemenskap, samt att förbättra samverkan med samrådsgruppen , föreningar 
och skolan.  
 
Framtiden 
Under hösten har en arbetsgrupp bildats och bl a har en enkät utformats för att få ett grepp 
om hur ungdomarna vill att fritidsgårdsverksamheten skall se ut i kommunen. 
 
Deltagande i utbildningar och konferenser 
Kulturmöte, all personal 
Barnkonventionen, all personal 
Lönesamtal, resultatenhetsledaren 
Ung Kultur –07, arrangör och en fritidsledare 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2006  2005  

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

Personal  2 072 1 988 84 2 013 -1 
Verksamhet 639 1 004 -365 732 37 
Internhyror, kap kostn 478 478 0 452 6 
      
Summa kostnader 3 189 3 470 -281 3 197 9 
      
Intäkter -35 -382 347 -47 713 
      
Netto 3 154 3 088 66 3 150 -2 
 
Verksamhet 
Huvudbiblioteket har hållit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera, något begränsat öppethållande under semesterperioden. 
Huvudbiblioteket, det bibliotek där besöksstatistik förs, har haft 43 723 besökare. 
Den totala utlåningen på biblioteken i kommunen har varit 62 212 .En fortsatt ökning av 
utlåningen på filialerna men en marginell minskning på huvudbiblioteket, troligen främst 
beroende på de ändringar som gjorts för uppsökande verksamhet men även beroende på 
minskningen av besökare. Skolornas utlån, 3 705 lån, är också är en ökning. 
Publika datorer med tillgång till internet, databaser och andra digitala källor finns på alal 
bibliotek. Bibliotekskatalogen på nätet, möjlighet att få personlig PIN-kod till lånekortet, 
det digitala biblioteket e-lib med böcker både för nedladdning och avlyssning har gjort 
biblioteket ännu mer tillgängligt.  
Statistiken kan studeras närmare i bilaga 1. 
 
Revidering av medieplanen har påbörjats men är inte helt sammanställd ännu. 
 
Vissa anpassningar för funktionshindrade har gjorts under året, bla förbättrad skyltning 
interiört, åtgärder på RWC i foajén samt införskaffande av hörslingor med tillhörande 
mikrofoner och högtalare till biblioteket.  
 
Uppsök 
Boklådor med anpassat innehåll skickas till institutionerna var sjätte vecka och A-service 
distribuerar dessa. Biblioteket besöker Ringelsta, Björken, Blåklockan, Solbacken, 
Vårdcentralen, Kommunrehab och folktandvården för att förnya beståndet på 
lånesnurrorna, detta också var sjätte vecka. På Ringelsta görs hembesök hos den som så 
önskar. 
 
”Boken kommer-låntagare”, alltså där biblioteket 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. 
 
I juni gjordes ett studiebesök på Umeå stadsbiblioteket för att se på deras 
handikappanpassningar, bl a AudioIndex och det handikappanpassade rummet ”Länken”. 
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Vid handikappdagen på Medborgarhuset medverkade biblioteket med informationsbord. 
En ny upphovsrättslag gäller från 1 juli 2005 vilken ger biblioteken möjlighet att framställa 
exemplar av medier till personer med funktionshinder enligt 17 § upphovsrättslagen. 
Under våren har Arvidsjaurs bibliotek fått detta tillstånd av Justitiedepartementet och det 
innebär att biblioteket får ladda ner och låna ut Tal- och punktskriftsbibliotekets medier, 
kostnadsfritt. Cirka 30 000 titlar finns för nedladdning hos TPB! 
 
Information om bibliotekets utbud för olika grupper erbjuds kontinuerligt under året. 
 
Barnverksamheten 
Vår trevliga och inbjudande barnavdelning med bra litteratur och andra medier är grunden 
för barnverksamheten. Mediernas uppställning gör det lätt att hitta för alla. Den anpassade 
Äppelhyllan för barn och ungdomar med funktionshinder fyller en viktig funktion. 
För att stimulera läsintresset hos barn och deras föräldrar ordnas bokutställningar kring 
olika aktuella teman kontinuerligt under året och olika arrangemang skall ytterligare 
förstärka intresset. Barnboksveckan med sagostunder, minimusikcafé, författarbesök och 
många andra aktiviteter genomfördes under hösten. Tomteinvasionen med både levande 
och konstgjorda tomtar lockade många och det blev verkligen invasion på biblioteket. 
Barnens Polarbibliotek med egen websida har gjorts tillgänglig på den publika dator som 
finns för barn. På denna dator finns också dataspel anpassade för barn. 
Information om böcker, bibliotek och språkutveckling och erbjudande om Barnens första 
bok samt en gåvobok som rör föräldraskapet har gått till alla nyblivna föräldrar i 
kommunen. 
Föräldrahyllan med medier anpassade för att stödja föräldraskapet är relativt ny och 
mycket uppskattad. 
Bokleken genomförs i samarbete med skolan och är en viktig inkörsport för de barn som 
inte tidigare besökt biblioteket. 
Bokambulanser har tillverkats och placerats ut på alla bibliotek där mindre barn lånar. 
 
Arrangemang huvudbiblioteket 
Religionsprofessor Owe Wikström har pratat om sina böcker 
Trädgårdskonsulent Maria Sandström, visade bilder och pratade om sin bok Trädgård i 
kallat klimat 
Berättarkväll om ett kvinnoöde i Järvträsk, Margareta - en sann berättelse från 1800-talets 
början 
Jubileumsutställningarna ”Arvidsjaurs förvandling från marknadsplats till modernt 
samhälle” och ”Arvidsjaurs skogshistoria genom fyra sekel” visades hela sommaren 
Invigning av föräldrahyllan 
Tomteinvasion – levande och konstgjorda tomtar tillsammans med alla barn som kom 
utklädda till tomtenissar 
 
Filialen i Glommersträsk 
Biblioteket i Glommersträsk är öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag. Onsdagar 
även på kvällen.  
Eleverna besöker biblioteket tillsammans med sina lärare och kan använda biblioteket när 
det är stängt, under lärarens ansvar och tillsyn. Alla barn från årskurs 4 har möjlighet att 
låna själva via utlåningsdator och pin-kod.  
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Boklek för sexåringarna och repetition för år 1-2 har genomförts och temaboklådor plockas 
ihop, enligt önskemål från lärarna.  
Depåer med ungdoms- och vuxenlitteratur från huvudbiblioteket byts ungefär var tredje 
månad.  
 
Fem arrangemang för barn och vuxna har erbjudits; barnteater, föreläsningar om livets 
högtider, klädskick och trädgård i kallt klimat, invigning av föräldrahyllan och 
vuxenteater. 
 
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. 
I juni invigdes föräldrahyllan. 
Boklek för förskolan och år 1-3 i samarbete med en lärare. 
Depåer med ungdoms- och vuxenlitteratur från huvudbiblioteket byts ungefär var tredje 
månad.  
 
En boksnurra finns i PRO – lokalen och en snurra på distriktsköterskans mottagning, 
böcker byts var sjätte vecka.  
 
Fyra arrangemang har erbjudits: filmvisning av Åke Edström, film och föreläsning om 
skog och historia, föreläsning om trädgård i kallt klimat och utställning och information 
vid tjejkväll. 
 
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 genomförts och den grupp med politiker från varje 
nämnd/styrelse har utarbetat ett förslag.. Bibliotekspersonalen har fungerat som 
referensgrupp. En översyn av bibliotekets organisation kommer att göras 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 så nu har vi tillgång till 30 000 titlar extra, alldeles gratis! 
 
Förhandsröstningen vid höstens val förlades till biblioteken i Arvidsjaur och Moskosel och 
medförde en mycket stor mängd nya besökare. Förhoppningsvis kommer några av dessa att 
komma tillbaka. Arbetet med förhandsröstningen upplevdes som mycket positivt av alal 
inblandade. 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader pga vikarier. Den höga kostnaden på verksamhet beror dels på de 
statsbidrag som erhållit för lässtimulerande projekt samt marknadsföringsprojektet 
Maracas med stöd från Statens Kulturråd, Länsbiblioteket och kommunerna i Norrbotten. 
Kostnaderna uppvägs med högre intäkter i motsvarande grad. 
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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. 
 
Investeringar 
Hörslinga med mikrofoner till vuxenavdelningen, barnavdelningen och disken har 
införskaffats som ett led i att göra biblioteket tillgängligare för funktionshindrade. Även 
högtalare har införskaffats för att underlätta vid arrangemang. 
Till barnavdelningen har nya möbler köpts in. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Biblioteket fungerar som en mötesplats med möjlighet till informationssökning, studier och 
upplevelseläsning. Inga medier som ger en positiv bild av våld och rasism köps in. De 
arrangemang som ordnas har till syfte att stimulera till läsning och kunskapsinhämtning 
och genomförs i samarbete med föreningar eller organisationer. 
Kvalitén garanteras genom personalens professionalism och låntagarnas möjligheter att 
lämna inköpsförslag och förslag på förbättringar. Samverkan med andra intressenter bidrar 
också till en kvalitetshöjning. 
 
 utlån utlån/inv besök besök/inv 
2004 67 785 9,8 41 378 6 
2005 58 474 8,5 41 244 6 
2006 62 212 9,1 43 723 6,4 
 
Deltagande i utbildningar och konferenser 
Länsövergripande barnbibliotekariemöte, barnbibliotekarien 
Föreläsning i Arvidsjaur om arbetsmiljö och stress, barnbibliotekarien 
Mediefrågor och fjärrlån, all personal utom en assistent och en bibliotekarie 
Träff med BTJ, om utveckling och nya tjänster, två assistenter 
Utbildningsdag med Umeå lånecentral, all personal 
Utbildningsdag med Luleå Universitet, tre 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 
Relationer, all personal 
Ungkultur –07, barn och skolbibliotekarien 
Studieresa till Stockholm, all personal 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2006  2005  
 Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redovisat Förändr i 

% 
Personal  1 374 1 354 20 1 326 2 
Verksamhet 99 87 12 148 -41 
Internhyror, kap kostn 278 278 0 165 68 
      
Summa kostnader 1 751 1 719 32 1 639 5 
      
Intäkter -45 -39 -6 -40 -3 
      
Netto 1 706 1 680 26 1 599 5 
 
Verksamhet 
 
Vårterminen  
Av kommunens totalt 744 elever i åldrarna 6-16 år deltar 33 % av eleverna på något sätt i 
musikskolans verksamhet, vilket är 242 elever, 53 elever i klassmusik på grundskolan, 42 
blockflöjt, 13 dans samt 134 elever (18%) i den övriga instrumentalundervisningen. 
Elever som slutat: 38 elever, en elev har flyttat, två elever har tagit ”time out”. 
Blåslärarvikarie som gick dansutbildning gav möjligheten att låta elever prova på dans som 
estetiskt uttryck. 
 
Höstterminen 
Av kommunens 707 elever i åldrarna 6-16 år deltar 236 elever (33 % ) i musikskolans 
verksamhet: 84 elever klassmusik/ blockflöjt ,152 elever i den övriga 
instrumentalundervisningen. 
Elever som slutat: 20 elever, tre elever har flyttat 
 
Instrumentprovning gjordes 15-16 maj och samt 23-24 augusti.  
Av 54 elever (3:or och nyinflyttade 4:or) har 45 elever lämnat intresseanmälan. 
Ca 15 elever kommer förmodligen ej att kunna beredas plats under höstterminen. 
Ännu en instrumentprovning genomfördes i september för elever som är nyinflyttade i 
första hand elever i 3:an och 4:an. 
 
Ensemblespel i olika konstellationer erbjuds också och sju olika grupper har varit igång. 
 
Konserter och spelningar 
1 maj Högstadieorkestern deltog vid första maj firandet på Medan. 
29 maj vårkonsert 
30 maj Internkonsert med treorna på Ringelskolan 
8 juni Skolavslutning Moskosel, Nyborgs - Musikskoleelever medverkade. 
9 juni Vid Glommersträsks och Ringelskolans skolavslutningar bjöds även åhörarna på 
musik av instrumentalister från musikskolan.  
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14 november Minimusikcafé Barnboksvecka 
25 november Kulturnatt och dag, elever spelade både i foajén på Medborgarhuset samt på 
biblioteket 
3 december  1:a advent i Arvidsjaurs kyrka 
13 december Lucia Nyborgsskolan 
18 december Kommunfullmäktige 
19 december Musikskolans Julkonsert 
21 december Julavslutning Ringelskolan 
 
15-17 september Must -läger ( Musik tillsammans) elever från hela Norrbotten samlades 
en helg för att musicera tillsammans. Från Arvidsjaur åkte tre stråkelever, en förälder som 
hade "nattansvar" samt en musiklärare. Lägret hölls på Framnäs FHS, Öjebyn. 
 
Musikskolan firade sitt 30-års jubileum under året och en jubileumskonsert var planerad 
till december. Ca 160 inbjudningar gick ut till gamla elever men endast en handfull 
"gamla" elever anmälde intresse av att delta. På grund av det låga antalet anmälda ställdes 
arrangemanget därför in och jubileet uppmärksammades vid musikskolans årligen 
återkommande julkonsert. 
 
Händelser av betydelse 
Elevantalet för vissa instrumentgrupper sjunker medan det för andra instrument ökar. 
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning under vt 06 berodde på vikarier på del av tjänst, samt att man i stor 
utsträckning använder det notmaterial som tidigare inköpts. Inga instrument har heller 
behövt repareras under denna period. 
Under hösten har ett antal instrument reparerats för att kunna hyras ut och visst materiel 
har köpts in ex.vis stråkar, hakstöd till fioler, en del notmaterial. Under hösten är den 25 % 
tjänstledigheten inte besatt med vikarie och därav överskottet. 
Intäkterna kommer inte att kunna uppnås fullt ut i och med att det är färre elever som hyr 
instrument av musikskolan.  
 
Personal 
Fem lärare delar på 3,73 % tjänst, varav motsvarande 0,2 tjänst köps av grundskolan för 
undervisning av år 1-2. I detta ingår musikledartjänst på halvtid. Under vårterminen var 
blåsläraren föräldraledig och två vikarier anställdes. Blåsläraren tjänstledig 25 % under 
höstterminen för att prova på annat arbete. Eftersom elevunderlaget för blåsläraren är lägre 
just nu har detta kunnat lösas utan vikarie. 
Under ht 06 har en praktikant från gymnasiet tagits emot på halvtid. 
 
Investeringar 
Inga investeringar. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Alla elever i kommunen erbjuds, genom instrumentprovningar för elever som skall börja år 
3, att delta i musikskolans verksamhet. Genom god kommunikation mellan lärare och elev 
strävar man efter att uppnå lämpliga mål för eleverna. Musikskolan är avgiftsfri för alla 
elever och undervisning bedrivs på alla skolorter i varierande omfattning beroende på 
elevantal och efterfrågan. Genom samspel tränas eleverna även socialt och en varierad 
repertoar breddar elevernas förståelse för musik. Musikskolan deltar i många olika former 
av arrangemang och blir på så sätt en naturlig del av det offentliga musikutbudet. 
 
Framtiden 
På grund av att intresset för stråk visat sej vara så stort bland eleverna i år 3 har ingen 
inbjudan gått ut till 5-åringar.  
Försöket med dansundervisning under våren blev lyckat men tyvärr fanns ingen 
danspedagog att tillgå under hösten. Förändringarna i elevunderlaget för olika instrument 
kan i en framtid komma att ge möjligheter att erbjuda tex dans, drama eller bild och så 
småningom kunna erbjuda en kulturskola. Det kommer dock att behövas ytterligare 
resurstillskott för att klara detta fullt ut. 
 
Deltagande i utbildningar och konferenser 
Musikledarträff, musikledare 
Stresshantering, musikledare och en musiklärare 
Personalledarinformation, musikledare 
Planeringsträff för Must-läger ht 2006, musikledare och en musiklärare 
Sveriges Musik och Kulturskoleråds årskonferens, musikledare 
Relationer, musikledare och en musiklärare 
Barnkonventionen, all personal 
Ungkultur –07, musikledare och en musiklärare 
Stråkforum, en musiklärare 
Barn och sorg, musikledare och en musiklärare 
Lönesamtalutbildning; musikledare 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2006 Bilaga 1:1 
Januari – December Kulturnämnden 
 
Statistik 
 
Förskole- och skolföreställningar 2006  
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. Jojk 400 2 
Mysteriet på museét.  Nb Museum. 580  1 (3dgr) 
Blacknuss 200 1 
Vi i skogen (danslärarutbildningen Piteå) 150 1 
Workshops ”Vi i skogen” på Nyborgsskolan 125 5 
Forumteater Roger Markström 80 3 
Abelli: Den förtrollade Sparven 80 2 
Nb-musiken: Fröken Sill och herr makrill 100 2 
Nb-musiken: Allsång på svansen 140 2 
Nb-musiken:Vit Sand-Vit snö. Jojk m.m. 200 2 
Titta Court: Prinsessan på ärten 60 1 
Författarbesök Finn Zetterholm 60 2 besök 
Estrad Norr: Skuvle Nelja. Opera 170 1 
Nb-musiken: Riltons vänner 200 1 
Art Preformance: Fridhemskolan.  40 2 
Unga Riks: Reclame the klassrum 50 1 
Summa musik och teater, grundskolan 3155 besök 35 arr 
Kursiv stil= Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 
 
Sandbackaskolan, gymnasiet (egen kulturbudget)2006 
Blacknuss 200 1 
Forumteater Roger Markström 20 1 
Estrad Norr: Skuvle Nelja 170 1 
Författarbesök av Torgny Karnstedt 130 2 
Nb-musiken: Riltons vänner 200 1 
Sälteatern 275 2 
Summa gymnasiet 995 10 
Kursiv stil= Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2006 Bilaga 1:2 
Januari – December Kulturnämnden 
 
Offentligt kulturutbud 2006 
 
Off arrangemang för barn och ungdomar 

Antal 
besökare 

Antal  
föreställn. 

Mästerkatten i stövlarna Glommersträsk  40 1 
Den tappre lille skräddaren  40 1 
Balkongteater Unga Arrangörer 80 1 
Kalle och Laleh. (Genom TF, men UA arr) 80 1 
The naked Bob 60 1 
Abbellis teaterbuss 30 1 
Märta 50 1 
Cirkusskola 58 1 
DJ/film workshop Sommaraktivitet 8 1 kurs 
Slöjdläger: Unga slöjdares sommarläger 5 1 kurs 
Titta Court: Prinsessan på ärten 60 1 
Lule Stass Cirkusvekstad 11 del 50 pub 1 kurs 
Recycle 50 1 
Trollet Tittut: Glo och A-jaur 70 2 
Snöutställning( off och för skolan) 300 besökare 1 utställning 
Barnboksvecka: Minimusikcafé Biblioketet 80 1 
Balkongteater: Rymdnissarna. Unga Arr 60 1 
Streetdance workshop kulturlov 20 deltagare 1 workshop 
Summa offentligt kulturutbud 1152 19 arr 
Kursiv stil= Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 
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BESÖKSSTATISTIK MEDBORGARHUSET ÅR 2006 

 
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest År 2005 Snitt Antal
Kvällsfilm 80 3836 48 3470 39 90
Matiné  18 1207 67 1272 51 25
Seniorbio 11 475 43 695 63 11
Digitala sportsänd 9 528 59 567 44 13
TOTALT 118 6046 43 6004 56 126
 
DANS Anta Besök Snitt/dans År 2005 Snitt Antal
Moget 2 888 444 478 478 1
Disco 5 526 105 985 123 8
Megarock  3 1064 355 1170 246 5
PRO 12 420 35 692 36 19
Fridhem 1 212     
Sandbacka 1 151     
TOTALT 23 3110 135 3325 112 33
 
 
 
 
NYTTJANDE AV LOKALER Bio Dans Cafeteria och Foajé
Teater och liknande  33 23 82 
Kommunala förvaltn 38 46 49 
Eget nyttjande 131 13 52 
Studieför och Korpen 19 96 65 
Pensionärsföreningar. 6 27 35 
Försäljare ( Nasare )  13 13 
Övrigt 14 26 27 
TOTALT 241 244 323 
    
 
Nyttjandet av lokalerna är bra, lägre siffror än förra året 
Vid 808 tillfällen har lokalerna varit använda. 
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LOKALKOSTNADER ÅR 2006 
 

Kost/m2 Kost/m2 Kost/dag Kost/tim
IINTERNHYRA : 1 496 000,00 398,54  4 101,10 170,88
YTA: 3756m2  
Städkostnad  256 350,00 68,25 702,33 87,79

 
m2 kr/år kr/m2 kr/dag kr/tim 

BIOGRAF 470,00 187 311.77 398,54 513,18 64,15
DANSLOKAL 317,00 126 335,81 398,54 346,13 43,27
CAFETERIA 278,50 110 992,19 398,54 304,09 38,01
ÖVRIGT 480,50 191 496,39 398,54 524,65 65,58

 
Totalt 1 546,00 616 136,16  1 688,04 211,01
 
 
Lokalkostnad Eget nyttjande Ant tim/gång Kostnad 
BIOGRAF 131,00 3,00 25 210,11 
DANSLOKAL 13,00 5,00 2 812,27 
CAFETERIA 52,00 3,00 5 929,72 

 
Totalt 196,00 33 952,10 
 
 
 
Städkostnad  Eget nyttjande
BIOGRAF 34 501,90
DANS 5 706,42
CAFETERIA 13 695,41
Totalt 53 903,73
 
 
 
Totalkostnad för våra arrangemang Lokalkostn Städkostn Total/lokal
BIO 25 210,11 34 501,90 59 712,01
DANS 2 812,27 5 706,42 8 518,69
CAFETERIA 5 929,72 13 695,41 19 625,13

 
Totalt 33 952,10 53 903,73 87 855,83
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Arvidsjaurs bibliotek, sammanlagt 
 
Antal exemplar 48976
Antal nya exemplar 2511
Antal lån under perioden 55944
 

Mediebeståndets fördelning 
Antal 
exemplar

Procent av 
beståndet 

Vuxenböcker 30400 62,1% 62,1% 
Barnböcker 16485 33,7% 33,7% 
Videofilmer, vuxna 302 0,6% 1,0% 
Videofilmer, barn 180 0,4%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 727 1,5% 2,9% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 673 1,4%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 45 0,1% 0,4% 
Övriga audiovisuella medier, barn 164 0,3%   
Totalt 48976 100,0% 100,0% 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  
  2005 2006 antal lån procent 2006   
Vuxenböcker, skönlitteratur 10485 10028 -457 -4,4% 17,9% 40,6%
Vuxenböcker, facklitteratur 13192 12688 -504 -3,8% 22,7%   
Barnböcker, skönlitteratur 18395 20538 2143 11,6% 36,7% 44,6%
Barnböcker, facklitteratur 4136 4439 303 7,3% 7,9%   
Videofilmer, vuxna 2728 2572 -156 -5,7% 4,6% 8,7%
Videofilmer, barn 2234 2309 75 3,4% 4,1%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 2201 2200 -1 0,0% 3,9% 4,9%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 613 535 -78 -12,7% 1,0%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 172 163 -9 -5,2% 0,3% 1,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 391 472 81 20,7% 0,8%   
Fjärrlån 341 404 63 18,5% 1,4% 1,4%
E-bokslån 0 216 216 n/a 0,8% 0,8%
Totalt 54888 55944 1056 1,9% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 25769 28293 2524 9,8% 50,6% 100,0%
Därav vuxenmedier 29119 27651 -1468 -5,0% 49,4%   
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Huvudbiblioteket 
 
Antal exemplar 36920
Antal nya exemplar 1922
Antal lån under perioden 41936
 

Mediebeståndets fördelning 
Antal 
exemplar

Procent av 
beståndet 

Vuxenböcker 24745 67,0% 67,0% 
Barnböcker 10164 27,5% 27,5% 
Videofilmer, vuxna 298 0,8% 1,3% 
Videofilmer, barn 180 0,5%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 686 1,9% 3,6% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 642 1,7%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 42 0,1% 0,6% 
Övriga audiovisuella medier, barn 163 0,4%   
Totalt 36920 100,0% 100,0% 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  
  2005 2006 antal lån procent 2006   
Vuxenböcker, skönlitteratur 8676 7807 -869 -10,0% 18,6% 44,1%
Vuxenböcker, facklitteratur 11529 10677 -852 -7,4% 25,5%   
Barnböcker, skönlitteratur 11621 13615 1994 17,2% 32,5% 38,6%
Barnböcker, facklitteratur 2829 2586 -243 -8,6% 6,2%   
Videofilmer, vuxna 2549 2276 -273 -10,7% 5,4% 10,0%
Videofilmer, barn 2001 1937 -64 -3,2% 4,6%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 2053 2077 24 1,2% 5,0% 5,9%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 440 395 -45 -10,2% 0,9%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 168 151 -17 -10,1% 0,4% 1,3%
Övr. audiovisuella medier, barn 324 415 91 28,1% 1,0%   
Totalt 42190 41936 -254 -0,6% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 17215 18948 1733 10,1% 45,2% 100,0%
Därav vuxenmedier 24975 22988 -1987 -8,0% 54,8%   
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Glommersträsks bibliotek 
 
Antal exemplar 6725
Antal nya exemplar 309
Antal lån under perioden 9555
 

Mediebeståndets fördelning 
Antal 
exemplar

Procent av 
beståndet  
jan-aug 2006 

Vuxenböcker 3220 47,9% 47,9% 
Barnböcker 3476 51,7% 51,7% 
Videofilmer, vuxna 3 0,0% 0,0% 
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 16 0,2% 0,3% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 7 0,1%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 2 0,0% 0,0% 
Övriga audiovisuella medier, barn 1 0,0%   
Totalt 6725 100,0% 100,0% 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 
  2005 2006 antal lån procent 2006   
Vuxenböcker, skönlitteratur 1261 1265 4 0,3% 13,2% 25,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 1096 1159 63 5,7% 12,1%   
Barnböcker, skönlitteratur 5681 5081 -600 -10,6% 53,2% 65,9%
Barnböcker, facklitteratur 899 1217 318 35,4% 12,7%   
Videofilmer, vuxna 176 290 114 64,8% 3,0% 6,9%
Videofilmer, barn 232 365 133 57,3% 3,8%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 113 91 -22 -19,5% 1,0% 1,7%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 93 76 -17 -18,3% 0,8%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 10 10 0,0% 0,1% 0,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 28 1 -27 -96,4% 0,0%   
Totalt 9579 9555 -24 -0,3% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 6933 6740 -193 -2,8% 70,5% 100,0%
Därav vuxenmedier 2646 2815 169 6,4% 29,5%   
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Moskosels bibliotek 
 
Antal exemplar 5331
Antal nya exemplar 280
Antal lån under perioden 4453
 

Mediebeståndets fördelning 
Antal 
exemplar

Procent av 
beståndet 

Vuxenböcker 2435 45,7% 45,7%
Barnböcker 2845 53,4% 53,4%
Videofilmer, vuxna 1 0,0% 0,0%
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 25 0,5% 0,9%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 24 0,5%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 0,0%
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0%   
Totalt 5331 100,0% 100,0%
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 
  2005 2006 antal lån procent 2006   
Vuxenböcker, skönlitteratur 548 956 408 74,5% 21,5% 40,6%
Vuxenböcker, facklitteratur 567 852 285 50,3% 19,1%   
Barnböcker, skönlitteratur 1093 1842 749 68,5% 41,4% 55,6%
Barnböcker, facklitteratur 408 636 228 55,9% 14,3%   
Videofilmer, vuxna 3 6 3 100,0% 0,1% 0,3%
Videofilmer, barn 1 7 6 600,0% 0,2%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 35 32 -3 -8,6% 0,7% 2,2%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 80 64 -16 -20,0% 1,4%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 4 2 -2 0,0% 0,0% 1,3%
Övr. audiovisuella medier, barn 39 56 17 43,6% 1,3%   
Totalt 2778 4453 1675 60,3% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 1621 2605 984 60,7% 58,5% 100,0%
Därav vuxenmedier 1157 1848 691 59,7% 41,5%   
 
Skolbiblioteken 
 

Skola 
Antal 
exemplar beståndet 

Antal 
elever 

Bestånd/ele
v Lån/elev2006 

Fridhem 3177 19,6% 211 15,1 2,4 
Nyborg 3160 19,5% 129 24,5 8,2 
Ringel 5114 31,5% 253 20,2 13,8 
Sandbacka 4777 29,4% 430 11,1 2,8 
Totalt 16228 100,0% 1023 15,9 6,1 
 

Skola 
Antal lån 
2006 

Därav 
fack 

Därav 
vuxen 

Därav 
OPAC-lån 

OPAC-lån 
i procent 

Antal 
lån2005 

Förändring200
5 till 2006 

Förändrin
g i procent

Fridhem* 510 120 78 5 1,0% 244 266 109,0%
Nyborg 1057 162 16 458 43,3% 615 442 71,9%
Ringel 3504 403 118 3501 99,9% 1691 1813 107,2%
Sandbacka 1201 596 837 666 55,5% 1377 -176 -12,8%
Totalt 6272 1281 1049 4630 73,8% 3927 2345 59,7%

 
*Fridhem har ingen fungerande biblioteksdator, på grund av utbrett sabotage 
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Fördelning av kommunalt bidrag till studieförbund med verksamhet i Arvidsjaurs kommun 
under 2005. Utbetalas enligt fastställd plan from juni 2006. 
 
Basbidrag: 70% av 484 000:- = 338 800:- 
Respektive studieförbunds procentuella andel av genomsnittligt antal studietimmar under de tre 
senaste verksamhetsåren. 

 
  Tre års 

studie-
timmar 

Snitt 
studie-
timmar 

% Bidrag 

ABF 2005 
2004 
2003 

8 547
7 664
8 968 8 393 26,64

 
 

90 256:- 
Bilda  
 
 

2005 
2004 
2003 

100
288
314  234 0,74

 
 

2 507:- 
SFR 2005 

2004 
2003 

359
190
44  198 0,63

 
 

2 135:- 
SV 2005 

2004 
2003 

18 046
16 097
17 631 17 258 54,78

 
 

185 595:- 
NBV 2005 

2004 
2003 

4 612
3 855
5 144 4 537 14,4

 
 

48 787:- 
SISU 2005 

2004 
2003 

169
499
248 305 0,97

 
 

3 286:- 
SENSUS 2005 

2004 
2003 

385
509
841 578 1,83

 
 

6 200:- 
Totalt:  31 503 100 338 766:- 

 
Målgruppsbidrag: 18% av 484 000:- = 87 120:- 
Respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års målgruppstimmar. 
 
 Målgruppstimmar % Bidrag
ABF 1 063 22,68 19 759:-
Bilda  -- -- --
SFR -- -- --
SV 3 623 77,32 67 361:-
NBV -- -- --
SISU -- -- --
SENSUS -- -- --
TBV -- -- --
 4 686 100 87 120:-
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Utvecklingsbidrag: 12% av 484 000:- = 58 080:- 
Respektive förbunds procentuella andel av statsbidraget under de tre senaste åren. 
 
  Statsbidrag   %  
ABF 2005 

2004 
2003 

1 011 000:-
1 145 000:-
1 132 000:- 1 096 000:-

 
 

36,63 21 275:-
Bilda 
 

2005 
2004 
2003 

 5 117:-
12 934:-
17 117:- 11 723:-

 
 

0,39 226:-
SFR 2005 

2004 
2003 

11 501:-
3 893:-
2 399:- 5 931:-

 
 

0,2 116:-
SV 2005 

2004 
2003 

1 582 750:-
1 512 245:-
1 354 000:- 1 482 998:-

 
 

10,7 28 784:-
NBV 2005 

2004 
2003 

314 300:-
248 300:-
398 100:- 320 233:-

 
 

10,7 6 214:-
SISU 2005 

2004 
2003 

15 288:-
32 167:-
14 500:- 20 652:-

 
 

0,69 401:-
SENSUS 2005 

2004 
2003 

38 336:-
47 484:-
78 531:- 54 784:-

 
 

1,83 1 063:-
  2 992.321:- 100 58 079:-
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Antal studietimmar för respektive studieförbund, procentuell andel samt jämförelse 
föregående år. 
 

 2006 % 2005 % 2004 %
ABF 8 547 26,53 7 664 26,39 8 968 27,01
Bilda 100 0,31 228 0,79 314 0,95
SFR 359 1,11 190 0,07 44 0,13
SV 18 046 56,01 16 097 55,43 17 631 53,1
NBV 4 612 14,3 3 855 13,27 5 144 15,49
SISU 169 0,52 499 1,72 248 0,75
SENSUS 385 1,2 509 1,75 841 2,53
TBV --- --- --- --- 12 0,04
 32 218 100 29 042 100 33 202 100

 
Totalt stöd för respektive studieförbund, procentuell andel av det totala stödet samt jämförelse 
föregående år  
 
 2006 % 2005 % 2004 %
ABF 131 290:- 27,13 187 439:- 32,38 205 114:- 35,12
Bilda 2 733:- 0,56 3 385:- 0,58 3 243:- 0,55
SFR 2 251:- 0,47 1 517:- 0,26 1 594:- 0,27
SV 281 740:- 58,22 308 934:- 53,36 299 347:- 51,25
NBV 55 001:- 11,37 63 356:- 10,94 60 224:- 10,31
SISU 3 669:- 0,76 5 155:- 0,89 3 929:- 0,67
SENSUS 7 263:- 1,5 9 170:- 1,58 10 384:- 1,78
TBV --- --- --- --- 163:- 0,03
 483 947:- 100 578 956:- 100 583 998:- 100
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Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 15 Dnr 00169/2005 042
 
Kommunfullmäktige har 2005-03-29 § 20 fastställt övergripande mål för 
2006.  
 
Nämnder och styrelser ska återredovisa sina delmål till kommunfullmäktige 
så att kommunfullmäktige får svar på frågan hur de övergripande målen 
uppfylls. 
 
Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2006 för tiden januari 
 t o m december 2006 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att överlämna utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2006 för 

tiden januari t o m december 2006 till kommunfullmäktige, enligt 
bilaga till detta protokoll. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-02-19 § 15 

 
Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2006 – januari - december 

 
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 

1 Effektivt nyttja 
befintliga resurser så att 
tilldelad budgetram ej 
överskrids 

• Lämna verksamhets- och budgetrapporter 
• Lämna avvikelserapporter 

Kulturnämn
personal  

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

 

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

 

 

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi – januari – december2006 
1. Ekonomin följs upp varje månad och eventuella avvikelser rapporteras. 
2. I all verksamhetsplanering deltar personal och i kombination med samverkan garanteras kvalitén. Kostnad

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

biblioteksprojekten, ”Maracas” och ”Bokpåsar på förskolorna”. Galaxen och Medborgarhuset har fått stöd
under året. 

Måluppfyllelsen är god. 



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

Vad Hur Vem 

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.  

Kulturnämn

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. 

Kulturnämn
resultatchef,
enhetsledare
verksamhets
 
 

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 

Biblioteksan

 



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

Vad Hur Vem 

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 
skolbibliotek

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. 

 

Kulturnämn
enhetsledare
resultatchef

Utvärdering av måluppfyllelse - Demokrati - januari – december2006 
1. Ekonomiskt stöd har beviljats 41 föreningar med verksamhet riktad mot barn, ungdomar och funktionshin

Studieförbundens bidrag är fördelat till de sju studieförbund som bedrivit verksamhet i kommunen. Komm
förfogande för deras verksamhet och föreningshuset Brittgården har varit tillgängligt med personal fem da
erhållit stöd till samlingslokaler i byarna. 

2. K.l.a.n.e.n på Galaxen har varit verksam, likaså Unga Arrangörer och Unga Skapare. Kulturutbudet planer
presenteras i en Kulturkalender som trycks i 200 ex för att delas ut till berörda. FN:s barnkonvention skall
genomförd för all personal och politiker.  

3. Biblioteken tillhandhåller sina medier utan avgift, endast förseningsavgifter tas ut. Datorer med Internet ti
”Boken kommer”, postboken, uppsökande biblioteksverksamhet samt e-lib (böcker på internet) gör att me
grupp. Den datoriserade bibliotekskatalogen med möjlighet att göra reservationer och omlån har ytterligar

4. Barnbiblioteksverksamheten beaktas särskilt och olika arrangemang som tex boklek, sagostunder och bok
Litteratur köps kontinuerligt. Medborgarhuset har genomfört en enkät för dagbion och resultatet är mycke
föreningar har genomförts i samband med starten av bidragsöversynen. I samarbete med SV nord har en e
högstadiet och gymnasiet skall få lämna sin åsikter om Galaxens utveckling/förändring. 

5. Ingen mätning är gjord för att undersöka medborgarnas syn på de kultur och fritidsaktiviteter som erbjuds
gjord i samband med fördelning av ekonomiskt stöd. 

Måluppfyllelsen är god förutom under punkt 5. 
 

 



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 

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

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställd

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kulturnämn
enhetsledare
resultatchef

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kulturnämn
verksamhets

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och deltagande i 
projekt 

Kulturnämn
resultatchef 
enhetsledare

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 

Kulturnämn
enhetsledare
resultatchef

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 

Kulturnämn
verksamhets

 



Miljö 2006 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem 

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 

Kulturnämn
verksamhets

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra 
kulturarbetare och 
idrottsutövare 

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

Kulturnämn

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö- januari – december 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 Prästgård

internet och bilder läggs in kontinuerligt. En utställning som visar Arvidsjaurs Historiska utveckling togs 
bygger på bilder ur arkivet. Denna kommer sedan att lånas ut till intresserade skolor. I kulturkalendern fin

5. Konstföreningen, teaterföreningen, Mia är föreningar som med stöd från kulturen är viktiga aktörer för ku
både professionella och amatörer och förläggs till viss del även utanför tätorten. Genom ”Kultur i vården”
funktionshindrade ett utbud som är anpassat efter deras förutsättningar, både som brukare och aktör/skapa

6. Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter, barn- och ungdomskultursamordnaren har varit verk
Moskosel och Glommersträsk, barnbiblioteksverksamhet har bedrivits, fritidsgården Galaxen har varit öpp
teaterombud, evenemangskalender har använts vid marknadsföring. 

7. Vid ett stipendiecafé delades de olika priserna ut och pristagarna fick berätta om sin verksamhet. Arvidsja
NomoDaco. Stipendier ur Gunhild och Rolf Steinvalls fonder har delats ut till unga musiker i kommunen 
vårkonsert. 

Måluppfyllelsen är god förutom under punkt 3 eftersom det inte har skett något internationell utbyte i någon s
 



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 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

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

Barn- och 
skolbibliotek
biblioteksch

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  

Kulturnämn
verksamhets

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 

Verksamhet

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning – januari – december 2006 
1. Alla skolor har skolbibliotek med olika grad av bemanning samt integrerade folk- och skolbibliotek finns 
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, 33 % av kommunens 6-16 årin

Musikskolan medverkar vid olika arrangemang. Även provat på dans under våren. Musikskolan har sex o
repertoar. 

Måluppfyllelsen är god. 
 



 
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 

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, 

Kulturnämn
verksamhets

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

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebiblio
biblioteksch

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling - januari – december 2006 
1. Föreningslivet får stöd genom ekonomiskt bidrag, fria lokaler på Medborgarhuset och Brittgården samt fö

Medborgarhuset bedriver biografverksamhet och nyttjar den digitala utrustningen för detta. Ett brett och v
2. Tre folkbibliotek finns i kommunen och skolbibliotek på alla skolor. De digitala bibliotekstjänsterna gör b

internet, mycket kan göras från vilken dator som helst. Uppsökande biblioteksverksamhet, boken kommer
till biblioteksservice. Många av bibliotekets låntagare är studeranden av olika slag. 

Måluppfyllelsen är god. 
 



 
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 

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 

Kulturnämn
verksamhets

Utvärdering av måluppfyllelse – Trygghet och omsorg - januari – december 2006 
1. Genom att stödja och ha ett nära samarbete med många olika aktörer blir utbudet bredare och mångfalden

medier som ger en positiv bild av våld och rasism, ej heller bedrivs verksamhet som förhärligar våld och r
erbjuds barn och ungdom handlar om gemenskap och öppenhet mellan människor. Genom ”Kultur i vårde
samarbetet med de särskilda omsorgerna utvecklats. Ingen fortbildning av kultur- eller läsombud i vården 
kontinuerliga utskick till bägge grupperna, både om aktiviteter och lästips. Utbildningen kommer att ta på
”Kultur i vården” – projektet. Diskussioner pågår med arbetsledare i omsorgen hur detta skall läggas upp.
och skogsbruket genom fyra sekel har även syftat till att stärka kommunmedborgarnas identitet och självk
folkdansgrupperna som medverkade under jubileumsveckan har bidragit till ökad förståelse mellan männi
där en av kursledarna var engelsman. I samverkan med Sandbackaskolans estetisk program har ansökts om
velat har haft möjlighet att bevista en föreläsning om relationer i livet och på arbetsplatsen.  

Måluppfyllelsen är god. 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningarna. 
______ 
 

Justerandes sign  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
Sammanträde  2007-02-19 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Naeimi Forsgren 1       
 2 Ida Eliasson -       
 3 Tycko Johansson -       
 4 Per-Anders Brännström 1       
 5 Rolf Ternert 1       
 6 Crister Lövgren -       
 7 Birger Lundberg 1       
 
 
 
Ersättare: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Elisabeth Hällgren        
 2 Jan-Olov Lundgren        
 3 Britt Tåqvist        
 4 Marie Lenti-Nilsson        
 5 Gerhard Lundström 1       
 6 Eva Segerstedt 1       
 7 Gunnel Javåsen        
 
SUMMA 6       
 
 
 
 
 
 


