
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 22 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 10.00 – 15.30. 
 
Beslutande Naeimi Forsgren (s), ordförande 

Ida Eliasson (s) 
Tycko Johansson (s) 
Per-Anders Brännström (s) 
Rolf Ternert (s) 

 Crister Lövgren (v) 
Birger Lundberg (fp) 

 Gerhard Lundström (s), ej tjg ers 
 
 
 
 

 
 
Övriga närvarande Inga-Lill Lindqvist, personalföreträdare för Kommunal 

Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef 
Inga Sandström 

 
 
 
 
 
 
Justerare Birger Lundberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2007-05-22 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 17-38 
 
   
 Ordförande Naeimi Forsgren 
 
   
 Justerare Birger Lundberg 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2007-05-21 
 
Datum då anslaget 2007-05-22 Datum då anslaget 2007-06-13 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 23 
 
 

 
 
 

Kn § 17 Dnr 00130/2007 800 
Verksamhetsuppföljning Kultur- och fritidsnämnden 2006-2007 
 
Kn § 18 Dnr 00036/2007 052 
Bidrag till innebandycup – K4 IF 
 
Kn § 19 Dnr 00138/2007 052 
Bidrag till Barentskampen i skidskytte 2007 - KF IF 
 
Kn § 20 Dnr 00100/2007 536 
Skrivelser angående torsdagsbussarna 
 
Kn § 21 Dnr 00024/2007 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 
 
Kn § 22 Dnr 00108/2007 041 
Regler för hantering av internbudget - Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kn § 23 Dnr 00101/2007 805 
Kulturstipendium år 2007 
 
Kn § 24 Dnr 00467/2006 889 
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2007-2010 
 
Kn § 25 Dnr 00201/2007 046 
Placering av kultur- och fritidsnämndens fondmedel 
 
Kn § 26 Dnr 00217/2007 052 
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år – Glommers Bygderåd 
 
Kn § 27 Dnr 000199/2007 052 
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - SPF Glommersträsk 
 
Kn § 28 Dnr 00082/2007 052 
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Glommersträsk 
Hembygdsförening 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 24 
 
 

 
 
 

forts. 
 
Kn § 29 Dnr 00083/2007 052 
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Vithattens Skoterklubb 
 
Kn § 30 Dnr 00094/2007 052 
Bidrag till firande av Glommersträsk 250 år - Vävstugan i Glommersträsk 
 
Kn § 31 Dnr 00246/2007 265 
Yttrande- Ny nationalparksplan för Sverige 
 
Kn § 32 Dnr 00123/2007 052 
Driftsbidrag 2007 byastugor/bygdegårdsföreningar 
 
Kn § 33 Dnr 00247/2007 042 
Delårsbokslut 2007-04-30 
 
Kn § 34 Dnr 00165/2006 042 
Utvärdering av Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål 2007 – 
januari – april 
 
Kn § 35 Dnr 00502/2005 052 
Redovisning - Bidrag till sameteaterpjäs – ABF och Sameföreningen 
 
Kn § 36 Dnr 00067/2006 019 
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun 
 
Kn § 37  Dnr 00250/2007 052 
Bidrag till Inlandsbanefestival i Arvidsjaur sommaren 2007 - Inlandskult 
 
Kn § 38 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 25 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning -
Kultur- och fritidsnämnden 
2006-2007 
 

Kn § 17 Dnr 00130/2007 800 
 
Vid dagens sammanträde har nämnden fått mera information om de olika 
områden som ingår i allmänkulturen. 
 
Kickie Sjöberg informerade om projektet Kultur i vården och Crister 
Lövgren om Natur- och kulturguidesprojektet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 26 
 
 

 
 
Bidrag till innebandycup – 
K4 IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
K4 IF 
 

Kn § 18 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. 
 
Utskott beslutade 2007-02-08 § 2 att avslå ansökan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-02-19 § 12 att ta upp ärendet 
igen. Utskottet beslutade 2007-04-26 § 6 från K4 IF begära kopior på 
verifikat på kostnader och intäkter för innebandycuppen och att beslut i 
ärendet tas i kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bidrag till innebandycup, då ansökan ej är 

fullständig, trots påminnelser. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 27 
 
 

 
 
Bidrag till Barentskampen 
i skidskytte 2007 - KF IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
K4 IF 
 

Kn § 19 Dnr 00138/2007 052 
 
K4 IF ansöker om bidrag med 10 000 kronor till Barentskampen den 13-15 
april 2007. 
 
I Barenskampen ingår deltagare från barentsregionerna i Norge, Finland, 
Ryssland och Sverige. 
 
Enligt avtal ska det arrangerande landet svara för deltagarnas förläggning 
och mat från ankomst till avresa. Till detta kommer även anskaffning av 
hederspriser till de tre bästa i varje tävlingsklass. 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-04-16 § 7 från K4 IF 
begära kopior på verifikat på kostnader och intäkter för Barenskampen i 
skidskytte och att beslut i ärendet tas i kultur- och fritidsnämnden 2007-05-
21. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar 
 
att bevilja K4 IF bidrag med 3 528 kronor avseende Barenskampen i 

skidskytte 2007, 
att pengarna tas från kontot för projektstöd (452. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 28 
 
 

 
 
Skrivelser angående 
torsdagsbussarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Pjesker Byastugeförening 
 

Kn § 20 Dnr 00100/2007 536 
 
Pjesker Byastugeförening anhåller att torsdagsbussen ska återinföras med 
anledning av att byn har fått nya fastighetsägare och flera barnfamiljer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att synpunkterna tas i beaktande inför budgetarbetet 2008. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 29 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 21 Dnr 00024/2007 042 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1995-03-06 § 68 att kommunens nämnder, 
styrelser och kommunala bolag ska lämna information om den ekonomiska 
utvecklingen under budgetåret. 
 
Budgetuppföljning t.o.m. mars månad 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 30 
 
 

 
 
Regler för hantering av 
internbudget – kultur- och 
fritidsnämnden 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
Ekonomi 
 
 

Kn § 22 Dnr 00108/2007 041 
 
Förslag till regler för hantering av interbudget har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till regler för hantering av internbudget. 
 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-05-21 § 22 
 

 
Regler för hantering av internbudget 
 
Löner 
Lönebudget ska i normalfallet endast hanteras av personalledare Undantag är projekt där 
lönekostnader påförs projektet oberoende vem som är personalledare. (Se nedan) 
Anslag till löner får tillfälligt användas som verksamhetsanslag efter godkännande av 
förvaltningschef. 
Överskott på grund av bestående verksamhetsändringar får endast disponeras efter 
godkännande av nämnd. 
 
Verksamhet 
Anslag till verksamhet får tillfälligt användas som löneanslag efter godkännande av 
förvaltningschef. 
Överskott på grund av bestående verksamhetsändringar får endast disponeras efter 
godkännande av nämnd.  Medel från driftbudgeten får inte användas till investeringar och 
omvänt. 
 
Intäkter 
Samtliga intäkter ska tas upp i budget.  Tilläggsbudget får göras för intäktsökningar som 
härrör från volymökningar med samma summa för kostnader och intäkter.  
Intäktsökningar beroende på verksamhetsförändringar eller förändrad extern finansiering 
ska redovisas till nämnden som beslutar om hur medlen ska disponeras. 
 
Investeringar 
Beslut om investeringar fattas av förvaltningschef eller nämnd beroende på investeringens 
storlek. Större investeringar ska tas upp i investeringsbudget som egna objekt. 
 
Projekt 
Projekt som helt eller delvis finansieras av externa medel ska godkännas av nämnden innan 
de påbörjas. Budget för projektet ska upprättas. När projektet avslutas ska nämnden 
informeras. Detta är särskilt viktigt om projektet övergår i ordinarie verksamhet. 
 
Leasing 
Beslut om leasing fattas av förvaltningschef. Leasingavtal på längre tid än 36 månader och 
på en sammanlagd leasingavgift över 20 000 kronor ska jämställas med inventering. 
 
Hyror 
Hyresavtal behandlas på samma sätt som leasingavtal. 
 
_____ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 31 
 
 

 
 
Kulturstipendium år 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Lottie Eriksson 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 23 Dnr 00101/2007 805 
 
9 ansökningar till 2007 års kulturstipendium har inkommit. 
 
Arvidsjaurs kommuns kulturstipendium kan sökas av alla typer av kultur-
arbetare som är bosatta och verksamma i Norden. Den eller de som får 
stipendiet skall arbeta inom Arvidsjaur en månad. 
 
Stipendiet består av två delar, en penningsumma på 10 000 kronor, samt 
gratis nyttjande av ateljévåningen och utställningslokalen i hantverkshuset 
Humlan, som längst i en månad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som 2007 års kulturstipendiat i Arvidsjaur utse Lottie Eriksson, 

Obbola. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 32 
 
 

 
 
Biblioteksplan för 
Arvidsjaurs kommun 
2007-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 24 Dnr 00467/2006 889
 
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om 
att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
ska samverka och att kommuner och landsting skall anta planer för 
verksamheten. 
 
Biblioteksplanen är en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, 
som inte bara lyfter fram de traditionella verksamheterna utan också 
biblioteket som utvecklingsfaktor, biblioteket som ett instrument i den 
lokala utvecklingen. Biblioteksplanen skall definiera bibliotekets roll i olika 
politikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunens 
utveckling och ange konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten 
samt lägga fast en strategi för verksamhetens utveckling. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog till kulturnämnden att bilda en arbetsgrupp för 
framtagandet av en biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun och samtliga 
politikområden har varit representerade i gruppen.  
 
Eva Viklund, kommunstyrelsen 
Birger Lundberg, socialnämnden 
Lotta Åman, barn- och ungdomsnämnden 
Jan Björklund, miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Disa Eliasson och Naeimi Forsgren, kulturnämnden 
 
Gruppen har utarbetat ett förslag till biblioteksplan som överlämnas för 
beslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser skall lämna sina 
synpunkter innan beslut tas. 
 
Socialnämnden, miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden och kulturnämnden har lämnat yttrande i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-19 § 85 att återremittera ärendet till 
arbetsgruppen för tydliggörande av de övergripande målen för planen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  förtydliga att detta är en plan och inte ett måldokument. De mål-

dokument och andra styrdokument som finns bifogas för kännedom. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Kf Utdragsbestyrkande 



 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 33 
 
 

 
 
Placering av kultur- och 
fritidsnämndens fondmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Sparbanken Nord 
Ann-Lovise Lundahl 

Kn § 25 Dnr 00201/2007 046 
 
Kommunens förvaltade fonder är i dagsläget placerade på bankböcker hos 
Sparbanken Nord med låg ränta på 1,95 %. 
 
Frågan om att placera pengarna på annat sätt och till högre ränta har tagits 
upp med banken. 
 
För att göra detta behöver banken ett beslut från fondförvaltaren, d v s 
nämnden, på att de får avsluta bankböckerna och upprätta förslag till ny 
placering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till Sparbanken Nord upprätta förslag till bästa möjliga 

placering inom de regler som fondens stadgar medger för följande 
fonder: 

 

 Inlandets konstfond 
 Rolf Steinvalls fond för unga musiker 
 Gunhild Steinvalls fond för unga musiker 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 34 
 
 

 
 
Bidrag till firande av 
Glommersträsk 250 år – 
Glommers Bygderåd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Glommersträsk Bygderåd 
SPF Glommersträsk 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
Vithattens Skoterklubb 
Vävstugan i Glommersträsk 
 

Kn § 26 Dnr 00217/2007 052 
 
Glommersträsk Bygderåd kommer att ta hand om annonsering och inköp av 
banderoller för samtliga inblandade föreningar i samband med firandet av 
Glommersträsk 250 år och ansöker om bidrag med 19 000 kronor för detta. 
 
Kultur- och fritidnämndens utskott har 2007-04-26 § 10 upprättat beslut i 
ärendet. Eftersom utskottet ej har delegation på pengar över 15 000 kronor, 
tas ärendet upp i nämnden för beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja totalt 20 000 kronor i bidrag till firande av Glommersträsk  

250 år, 
att Glommersträsk Bygderåd får i uppdrag att sammankalla och fördela 

pengar till övriga arrangörer i Glommersträsk som hos Arvidsjaurs 
kommun sökt bidrag till firandet. 

att pengarna tas ur kontot för projektstöd (452). 
 
_____ 
 
 
Crister Lövgren (v) deltar ej vid överläggning eller beslut i ärendet. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 35 
 
 

 
 
Bidrag till firande av 
Glommersträsk 250 år - 
SPF Glommersträsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Glommersträsk Bygderåd 
SPF Glommersträsk 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
Vithattens Skoterklubb 
Vävstugan i Glommersträsk 
 

Kn § 27 Dnr 000199/2007 052 
 
SPF i Glommersträsk ansöker om bidrag med i samband med firandet av 
Glommersträsk 250 år. 
 
SPF kommer den 23 april 2007 att anordna underhållning med kaffe och 
våfflor som riktar sig till alla pensionärer i Glommersträsk med omnejd. 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-04-26 i § 10 att bevilja 
totalt 20 000 kronor i bidrag till firandet av Glommersträsk 250 år och att 
Glommersträsk bygderåd får i uppdrag att fördela dessa pengar till de 
arrangörer som sökt bidrag hos Arvidsjaurs kommun. Eftersom utskottet ej 
har delegation på pengar över 15 000 kronor, tas ärendet upp i nämnden för 
beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att informera om att Glommersträsk Bygderåd fått i uppdrag att 

sammankalla och fördela pengar till de arrangörer som sökt bidrag hos 
Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 
 
 
Crister Lövgren (v) deltar ej vid överläggning eller beslut i ärendet. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 36 
 
 

 
 
Bidrag till firande av 
Glommersträsk 250 år - 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Glommersträsk Bygderåd 
SPF Glommersträsk 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
Vithattens Skoterklubb 
Vävstugan i Glommersträsk 
 

Kn § 28 Dnr 00082/2007 052 
 
Glommersträsk Hembygdsförening ansöker om bidrag i samband med 
firandet av Glommersträsk 250 år under 2007. 
 
Hembygdsföreningen har planerat ett antal arrangemang under året, främst 
under sommarmånaderna. 
 
Utskottet beslutade 2007-02-08 § 5 att återremittera ärendet  
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-04-26 i § 10 att bevilja 
totalt 20 000 kronor i bidrag till firandet av Glommersträsk 250 år och att 
Glommersträsk bygderåd får i uppdrag att fördela dessa pengar till de 
arrangörer som sökt bidrag hos Arvidsjaurs kommun. Eftersom utskottet ej 
har delegation på pengar över 15 000 kronor, tas ärendet upp i nämnden för 
beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att informera om att Glommersträsk Bygderåd fått i uppdrag att 

sammankalla och fördela pengar till de arrangörer som sökt bidrag hos 
Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 
 
 
Crister Lövgren (v) deltar ej vid överläggning eller beslut i ärendet. 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 37 
 
 

 
 
Bidrag till firande av 
Glommersträsk 250 år - 
Vithattens Skoterklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Glommersträsk Bygderåd 
SPF Glommersträsk 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
Vithattens Skoterklubb 
Vävstugan i Glommersträsk 
 

Kn § 29 Dnr 00083/2007 052 
 
Vithattens Skoterklubb ansöker om bidrag till medverkan vid firandet av 
Glommersträsk 250 år. 
 
Skoterklubben kommer att anordna surströmmingsfest i sin klubblokal som 
ligger vid Myrträsk den 29 juni 2007. Under denna kväll kommer man 
förutom surströmmingsförsäljning, att sälja varmkorv/hamburgare med 
bröd, ha under hållning samt tävlingar och tipspromenad. 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-04-26 i § 10 att bevilja 
totalt 20 000 kronor i bidrag till firandet av Glommersträsk 250 år och att 
Glommersträsk bygderåd får i uppdrag att fördela dessa pengar till de 
arrangörer som sökt bidrag hos Arvidsjaurs kommun. Eftersom utskottet ej 
har delegation på pengar över 15 000 kronor, tas ärendet upp i nämnden för 
beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att informera om att Glommersträsk Bygderåd fått i uppdrag att 

sammankalla och fördela pengar till de arrangörer som sökt bidrag hos 
Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 
 
Crister Lövgren (v) deltar ej vid överläggning eller beslut i ärendet. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 38 
 
 

 
 
Bidrag till firande av 
Glommersträsk 250 år - 
Vävstugan i 
Glommersträsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Glommersträsk Bygderåd 
SPF Glommersträsk 
Glommersträsk 
Hembygdsförening 
Vithattens Skoterklubb 
Vävstugan i Glommersträsk 
 
 

Kn § 30 Dnr 00094/2007 052 
 
Vävstugan i Glommersträsk ansöker om bidrag med 1 500 kronor till 
framtagande av en ”Glommersvävnad” i samband med firande av 
Glommersträsk 250 år. 
 
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutade 2007-04-26 i § 10 att bevilja 
totalt 20 000 kronor i bidrag till firandet av Glommersträsk 250 år och att 
Glommersträsk bygderåd får i uppdrag att fördela dessa pengar till de 
arrangörer som sökt bidrag hos Arvidsjaurs kommun. Eftersom utskottet ej har 
delegation på pengar över 15 000 kronor, tas ärendet upp i nämnden för beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att informera om att Glommersträsk Bygderåd fått i uppdrag att sammankalla 

och fördela pengar till de arrangörer som sökt bidrag hos Arvidsjaurs 
kommun. 

 
_____ 
 
 
Crister Lövgren (v) deltar ej vid överläggning eller beslut i ärendet. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yttrande- Ny 
nationalparksplan för 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 31 Dnr 00246/2007 265 
 
Kommunstyrelsen vill ha kultur- och fritidsnämndens yttrande angående 
Naturvårdsverkets remiss av förslag till ny nationalparksplan i Sverige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna följande synpunkter: 
 
 Kultur- och fritidsnämnden är emot förslaget att ombilda Reivo 

naturreservat till nationalpark om detta negativt påverkar det rörliga 
friluftslivet, besöksnäringen och renskötseln. 

  
 För att få ytterligare information måste Naturvårdsverket berätta hur 

man tänker förvalta Reivo om det blir klassat som nationalpark. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Driftsbidrag 2007 
byastugor/bygdegårdsfören
ingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda föreningar 
 

Kn § 32 Dnr 00123/2007 052 
 
Ansökningar om bidrag från byastugeföreningar, bygdegårdsföreningar, 
bygdeföreningar och Folkets Hus föreningar i kommunen har inkommit 
enligt sammanställning. 
 
Ansökningarna för 2007 uppgår till 340 717 kr. I budget finns 100 000 kr 
avsatta för detta ändamål. 
 
En ansökan från Morängs byastugeförening har inlämnats försent. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag med kronor som fördelas enligt bilaga till detta protokoll. 
att pengarna tas från kontot för byastugor (453). 
att inte bevilja bidrag till Morängs byastugeförening, då ansökan lämnats in 

försent. 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Driftsbidrag byastugor 2007 (för 2006 års utlägg) 
 
Budgeterat 100 000 kr 
 
 

Byastugeförening 

Drifts- 
kostnad 
2006 

Drifts- 
kostnad 
ansökan  
2007 

75 % av 
ansökan 

Justera
t av 
75% 

55,9716% 
av 75% 
justerat 

Utbetalas
2007 Antal 

        
aktivitete

r 
Abborrträsk FHF 5 959 66 178 49 634 13 500 7 556 7 556 163 
Auktsjaur 0 0 0 0 0 0 0 
Akkavare 5 959 4 467 3 350 3 350 1 875 1 875 26 
Baktsjaur 4 847 10 455 7 841 7 841 4 389 4 389 74 
Deppis 2 065 6 441 4 831 4 831 2 704 2 704 17 
Fjällbonäs 5 350 16 436 12 327 12 327 6 900 6 900 53 
Glommersträsk byamän 2 201 5 433 4 075 4 075 2 281 2 281 16 
Hålberg 3 880 14 217 10 663 10 663 5 968 5 968 17 
Järvträsk 5 959 55 023 41 267 13 500 7 556 7 556 61 
Lauker-Lövviken 5 959 33 376 25 032 13 500 7 556 7 556 191 
Ljusträsk-Pilträsk 5 066 11 340 8 505 8 505 4 760 4 760 34 
Moräng 3 092 0 0 0 0 0 0 
Nyvall 1 835 13 859 10 394 10 394 5 818 5 818 40 
Pjesker 5 959 18 094 13 571 13 500 7 556 7 556 55 
Renvallen 5 959 14 346 10 760 10 760 6 022 6 022 75 
Rättsel 4 464 13 488 10 116 10 116 5 662 5 662 26 
Serrejaur 1 520 4 741 3 556 3 556 1 990 1 990 18 
Suddesjaur 5 959 19 729 14 797 13 500 7 556 7 556 117 
Södra Sandträsk 5 081 17 276 12 957 12 957 7 252 7 252 42 
Tjappsåive 3 763 7 434 5 576 5 576 3 121 3 121 31 
Utterliden 3 620 8 284 6 213 6 213 3 478 3 478 41 
Övre Långträsk 5 545 0 0 0 0 0 0 
Summa 94 041 340 617 255 463 178 663 100 000 100 000  
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Delårsbokslut 2007-04-30 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 33  Dnr 00247/2007 042 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1995-03-16 § 68 att kommunens nämnder, 
styrelser och kommunala företag ska lämna information om den ekonomiska 
utvecklingen under budgetåret. 
 
Budgetuppföljning t o m april månad 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen enligt bilaga och överlämna den till 

kommunfullmäktige enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2007 
Januari – April Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  6 386 2 166 34 2 051 6 6 374
Verksamhet 3 594 1 684 47 1 688 0 3 997
Internhyror, kap kostn 2 710 903 33 1 231 -27 2 710

   
Summa kostnader 12 690 4 753 37 4 970 -4 13 081

   
Intäkter -1 630 -1 165 71 -1 094 6 - 2 102

   
Netto 11 060 3 588 32 3 876 -7 10 979

   
Periodens resultat 99 138  
 
Verksamhet 
Alla verksamheter bedrivs för att uppnå målen och vi erbjuder ett brett och varierat kultur- 
och idrottsutbud för alla åldrar trots att de ekonomiska resurserna inte kunnat höjas under de 
senaste åren. Träffpunkter och mötesplatser tillhandahålls genom våra verksamheter och på så 
sätt skapas möjligheten till en bra social gemenskap för medborgarna. 
 
Projektet ”Kultur i vården” fortsätter att förbättra möjligheten för äldre och funktionshindrade 
att ta del i kulturlivet, både som utövare och som publik och speciellt anpassade aktiviteter 
erbjuds. Genom en pensionsavgång har samordnarens tjänst blivit en tillsvidaretjänst och 
socialnämnden planerar för att kunna tillskjuta resurser för aktiviteterna. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 25 197 lån och 11 871 personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom har 15 
grupper med 10 - 20 barn från skola och förskola nyttjat möjligheten att komma innan 
biblioteket öppnar.  
De digitala möjligheterna blir fler och fler och vi kan se att omlån, reservationer och läsandet 
av digitala böcker ökar. Allt detta kan man göra direkt hemifrån sin internetuppkopplade 
dator. 
 
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter med totalt 230 elever vilket är 32 % av 
kommunens barn i åldern 6-16 år. Både enskild undervisning och samspel i olika former 
bedrivs samt. From detta läsår erbjuds eleverna frivillig musikundervisning fr o m år 3. 
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.  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2007 2 (18) 
Januari – April Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
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.  
 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt 653 kkr fördelats på 44 föreningar. Sex idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 21 kkr, sju handikapporganisationer har fått 16 kkr, 21 idrottsföreningar 
har fått 436 kkr och tio kulturföreningar har fått 180 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 1,5 kkr har beviljats en förening samt 20,0 kkr har beviljats föreningarna i 
Glommersträsk för 250-årsfirandet av den första svensknybyggaren. 
 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide är inne i sitt slutskede. Det material som insamlats har 
sammanställts och urval har gjorts. Arbetet med att färdigställa den digitala guidens är i full 
gång.  
 
Fritidsbussar har under våren körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 68 personer åkt, i snitt 8 per torsdag. Detta är en kraftig minskning 
från föregående år då snittet låg på 34 resenärer per tur. 
 
 
Händelser av betydelse 
Det nya bidragssystemet, som kommer att träda i kraft 2008, kommer att ge kultur- och 
fritidsnämnden och förvaltningen en stor ökning av antalet ansökningar och många nya 
föreningar. Detta förbereds på olika sätt under detta år för att få en smidig övergång och flera 
informationsträffar har hållits, både för föreningar och tjänstemän. 
Biblioteksplanen som förväntas antas under försommaren, ger en del nya inriktningar för 
bibliotekets arbete och i och en pensionsavgång har öppnat möjligheten att anställa ytterligare 
en bibliotekarie. Med anledning av detta har en stor genomgång av bibliotekets organisation 
och arbetssätt genomförts. 
En stor enkätundersökning har genomförts bland elever på högstadierna och Sandbackaskolan 
om hur fritidsgården används och vad man vill ha den till. Resultatet håller på att 
sammanställas och skall användas i planeringen av hur denna verksamhet skall bedrivas. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för personal ligger något högre än riktpunkten och detta beror till stor del på att 
semestern bokförs varje månad men också vissa extrakostnader i samband med 
pensionsavgångar. 
 
Personal 
Två pensionsavgångar under första kvartalet, den ena har gjort det möjligt att permanenta 
Kultur i vården och den andra har ersatts av en bibliotekarie till biblioteket.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
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Framtiden 
Fritidsgårdsverksamheten ses över. Biblioteksverksamheten förändras något med 
biblioteksplanen som grund. Medborgarhusets dansverksamhet kommer att förändras och 
insatser för att öka besökandet på bion skall göras.  
Ett fritidspolitiskt program håller på att tas fram och förväntas vara klart under hösten. 

 
 

Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr  2007  2006   

 Budget Redovisa
t 

Förbr i 
% 

Redovisat Förändr 
i % 

Prognos 

Personal  147 51 35 35 46 147 
Verksamhet 834 286 34 296 -3 834 
Internhyror, kap kostn    

    
Summa kostnader 981 337 34 331 2 981 

    
Intäkter 0 0 0   

    
Netto 981 337 34 331 2 981 

    
Periodresultat  -10 -4   
 
Verksamhet 
Nämndens ordförande deltar i Kommunförbundet referensgrupp för kultur- och 
fritidspolitiker för hela landet samt är adjungerad ledamot i Festspelens styrelse. Tre 
ledamöter ur nämnden har arbetat med att ta fram ett fritidspolitiskt program. Detta skall ligga 
till grund för mål och reglemente för nämnden. 
 
Priser och utmärkelser: 
I samband med ett stipendiecafé delades årets utmärkelser ut. Kulturpriset tilldelades 
Arvidsjaurs Konstförening som firade 60års jubileum 2006. Ungdomskulturpriset gick till 
Christian Vinroth-Engfors, fotograf och ungdomsidrottspristagare blev Linda Norén, duktig 
skidskytt och orienterare. Ungdomsledarstipendiet gick till Heikki Kairento som medverkat 
till att  basketen har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Alla pristagare deltog och berättade 
om sina respektive verksamheter.  
 
Ekonomiskt stöd: 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt har 653 kkr fördelats på 44 föreningar. Sex idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 21 kkr, sju handikapporganisationer har fått 16 kkr, 21 idrottsföreningar 
har fått 436 kkr och tio kulturföreningar har fått 180 kkr. 
Projektstöd på 1,5 kkr har beviljats en förening samt 20.0 kkr har beviljats föreningarna i 
Glommersträsk för 250-års firandet av den första svensknybyggaren. 
 
Natur- och kulturguide: 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur är inne i sitt slutskede. Det material som insamlats 
har sammanställts och urval har gjorts. Arbetet med att färdigställa den digitala guiden är i 
full gång.  
 
Händelser av betydelse 
De nya bidragreglerna kommer att träda i kraft 2008 och nämnden får en stor ökning av 
antalet föreningar och deras verksamhetsplaner som man skall gå igenom och sedan 
”förhandla” om.  
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Ekonomi 
Högre kostnader på personal pga utbildning av ny nämnd. 
 
Personal 
En ny mandatperiod innebär utbildning av nya ledamöter och en heldagsutbildning och två 
halvdagsutbildningar har hållits. Utbildningen kommer att fortsätta under hela våren. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Verksamhetsstöd 

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

2007 436 kkr  
(21 för) 

64 kr 180 kkr 
(10 för) 

26 kr 21 kkr 
(6 för) 

3 kr 16 kkr 
(7 för) 

2,3 kr 

 
Framtiden 
Det nya fritidspolitiska programmet kommer att, om det antas, medföra förändringar i 
nämndens uppdrag. 
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Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 291 485 38 468 4 1 291
Verksamhet 1 098 327 30 640 -49 1 098
Internhyror, kap kostn 371 124 33 119 4 371

  
Summa kostnader 2 760 936 34 1 227 -24 2 760

  
Intäkter -450 -255 57 -597 -57 -450 

  
Netto 2 310 681 29 630 8 2 310

  
Periodresultat 89 151  
 
Verksamhet 
Under våren har ett varierat och allsidigt kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna erbjudits. 
Arrangemangen för vuxna genomförs i samarbete med olika föreningar och organisationer 
och de flesta barn- och ungdomsarrangemang genomförs i egen regi, beroende på att få 
lämpliga medarrangörer finns för barnarrangemang. 
Arrangemangen marknadsförs med hjälp av ombud, affischer och annonser samt i 
evenemangskalender på Internet. Utgivningen av kulturkalender för skolans och förskolans 
utbud har fortsatt.  
 
Planeringen av Festspelsveckan som firar 25-årsjubileum detta år har pågått under våren. 
Tanken har varit att de medverkande kommunerna skall ha varsin vecka för att ge bättre 
möjlighet till besök i varandras kommuner. Arvidsjaur kommer att ha sin festspelvecka i 
midsommarveckan. 
 
Även detta år blir det jubileum i kommunen, det är 250 år sedan den första svensknybyggaren 
slog ned sina bopålar. Firandet koncentreras till Glommersträskbygden eftersom det var där 
han bosatte sig och kommunen går in med både ekonomiskt stöd och program på biblioteket 
under hela året, samt en utställning med foton från Glommersträsk. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 259 nyttjandetillfällen samt tre utställningar. Ansvaret 
för fotoarkivet är överflyttat till Brittgårdens personal, en bra kombination som fyller upp de 
svackor som blir på en säsongsstyrd verksamhet. 
Tack vare en extraresurs genom s.k. plusjobb har dokumentationen av berättelser från förr 
kunnat påbörjas. Arbetet utförs av en f.d. journalist och materialet inhämtas både genom 
intervjuer och genom annat material som gjorts tillgängligt. Texterna kommer att ”kopplas” 
till lämpliga bilder i fotoarkivet och läggas upp i en databas som görs tillgänglig via internet. 
 
Fritidsbussar har under våren körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 68  personer åkt, i snitt 8 per torsdag. Detta är en kraftig sänkning 
på resandet från föregående år då snittet låg på 34 resenärer per tur. Galaxen har ordnat ett 
särskilt program dessa torsdagar men få har lockats. 
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Deltagande i projekt: 
 
Natur- och kulturguide för Arvidsjaurs kommun 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur är inne i sitt slutskede. Det material som insamlats 
har sammanställts och urval har gjorts. Arbetet med att färdigställa den digitala guiden är i 
full gång.  
 
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. Gruppen arbetar för att ta 
fram en gemensam kulturstrategi för länet. 
 
Kultur i vården 
Under våren har insatserna för äldrevården pågått genom att ordna kulturarrangemang för 
äldre, boende på grupphem eller i egna hem. Samvarocaféer både för hemtjänstens brukare 
och ett öppet, minnesträning för dementa och ”må-bra”-dagar har ordnats.  
Teatergrupp för funktionshindrade har också varit igång. I denna grupp ser man många 
positiva förändringar med bättre självförtroende och samarbetsglädje. 
I samarbete med landstinget pågår projektet ”musik och rörelse” med tre grupper som 
”tränar” till skön musik med hjälp av en danspedagog. Resultatet kommer att mätas och en 
fortsättning inför hösten diskuteras. 
Planeringen av den trädgård anpassad för funktionshindrade, som påbörjades förra sommaren, 
är i full gång.  
 
Barn- och ungdomsverksamhet. 
Kulturen planerar, beställer och samordnar skolans och förskolans arrangemang. De 
kulturgrupper som finns på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan medverkar vid planering 
och val av program. Under våren har 16 skolföreställningar arrangerats och dessa har besökts 
av 1 425 barn och ungdomar i alla åldrar. Det som kan noteras är att utbudet för de allra 
minsta är mycket begränsat och det är svårt att klara att ge tvååringarna en föreställning per 
år. Även den ekonomiska ramen, som är oförändrad sedan många år tillbaka, gör att det är 
svårt att klara föreställningarna för de allra minsta – det går inte att ha så stora grupper för de 
små barnen. 
 
Fem offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit ca 
300 personer. Elever från låg- eller mellanstadiet hjälper alltid till med arrangemanget och det 
brukar vara 8-10 små arrangörer som får lära sig vad det innebär att vara arrangör. Dessa blir 
på sikt Unga arrangörer och så småningom kanske vuxna arrangörer. 
 
Unga skapare har arrangerat en utställning på Brittgården där 13 ungdomar deltog med allt 
möjligt från stickat till poesi och fotografi. Snöskulpturer har också tillverkats och två 
ungdomar deltog i Snöskulptur-DM i Haparanda. 
 
Unga arrangörer har varit verksamma under våren och Två ungdomar åkte till, Riksteaterns 
ungdomskulturdagar i Stockholm. De har också spelat egen teater, varit arrangörer till en 
föreställning som blev utsedd till Sveriges bästa ungdomsföreställning 2005. En av 
ungdomarna har gjort ”Kulturfixarens guide till…” som sitt PA arbete på gymnasieskolan. 
Statistik redovisas i bilaga 1. 
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Unga inspiratörer är en ny konstellation av ungdomar som regelbundet träffas på Brittgården 
för att skapa själva. De jobbar med foto, poesi, musik och bild och skall så småningom 
uppföra någon typ av ”konstverk/föreställning”. 
 
Händelser av betydelse 
 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger högt bla beroende på att den som gick i pension hade mycket 
semester och en del oreglerad övertid som inte kunde tas ut i ledighet pga sjukskrivning. 
Detta har höjt kostnaden med ca 60.0kkr. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschefen fungerar även som bibliotekschef, en barn- och 
ungdomskultursamordnare på halvtid, 75% administrativ resurs på föreningsservice 
Brittgården med ansvar för fotoarkivet. Genom en pensionsavgång har Kultur i vården kunnat 
permanentas och har en samordnare på heltid. Genom sk plusjobb finns en extra resurs detta 
år som arbetar med dokumentation av kulturhistoria. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vi klarar de ekonomiska målen men har svårt att klara alla verksamhetsmål pga att 
budgetramarna inte höjs så mycket som löneökningarna kräver. 
 
Framtiden 
Kultur- och fritidsnämndens politiker har gjort ett fritidspolitiskt program som kommer att 
påverka verksamhetens inriktning och sätt att arbeta. På sikt kan det bli stora förändringar. 
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Bibliotek 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  2 076 708 34 642 10 2 136
Verksamhet 639 850 133 373 128 1 216
Internhyror, kap kostn 361 121 34 159 -24 361

   
Summa kostnader 3 076 1 679 55 1 174 43 3 713

   
Intäkter -35 -604 1 726 -74 716 -630

   
Netto 3 041 1 075 35 1 100 -2 3 083

   
Periodresultat -61 -49  
 
Verksamhet 
Biblioteken i kommunen har under de fyra första månaderna haft 25 197 utlån av medier. På 
huvudbiblioteket har utlåningen av vuxenmedier minskat medan utlåningen av barnmedier 
har ökat. Även filialerna och skolbiblioteken visar en ökning av utlåningen. 
Siffrorna kan studeras närmare i bilaga 1. 
På huvudbiblioteket mäts besökandet och 11 871 personer har personligen nyttjat biblioteket. 
Dessutom har 15 grupper med 10 - 20 barn från skola och förskola nyttjat möjligheten att 
komma innan biblioteket öppnar.  
De digitala möjligheterna blir fler och fler och vi kan se att omlån, reservationer och läsandet 
av digitala böcker ökar. Allt detta kan man göra direkt hemifrån sin internetuppkopplade 
dator. 
Huvudbiblioteket har varit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera, 
 
Biblioteken i Norrbotten samverkar i ett marknadsföringsprojekt, Maracas; och detta har ökat 
uppmärksamheten av biblioteken och deras tjänster. All personal har genomgått en dags 
utbildning om hur man bygger upp varumärket för biblioteken samt en tvådagars 
länskonferens med inriktning på service, bemötande och framtid. 
Arvidsjaurs Kommun håller i projektets ekonomi. 
 
Barn- och skol 
Skolornas bibliotek besöks regelbundet varje vecka för att iordningställas, återlämna/låna ut 
och eventuellt ta emot grupper. Sandbackaskolan är det enda bibliotek som är bemannat under 
större delen av skolveckan. Boklekträffar har genomförts enligt plan. 
Barnbibliotekarien har besökt Glommersträsks församlings föräldragrupp för att prata om 
språkutveckling och informera om bibliotekens utbud, bl a genom att presentera ett urval 
medhavda medier. 
Bokutställningar kring olika aktuella och läsinspirerande teman för både barn och vuxna 
ordnas kontinuerligt under året och bibliotekets utställningsmonter upplåts gärna för 
förskolebarnens och skolbarnens utställningar. 
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Med stöd från Statens Kulturråd kommer bokpåsar med olika teman och anpassade för olika 
åldrar att placeras på alla förskolors avdelningar. Dessa kan då lånas av föräldrar i samband 
med att man hämtar/lämnar sina barn, Detta för att inspirera föräldrar att läsa mer för sina 
barn och att göra böckerna lättillgängliga för stressade småbarnsföräldrar. 
Boklek har genomförts för aktuell åldersgrupp. 
 
Tillgängliggörandet av hemsidan Barnens Polarbibliotek på huvudbibliotekets barndator: har 
på olika sätt (muntligt, affischering, sidan får stå uppe) försökt informera om att barnen nu 
kan besöka sidan men det verkar inte som om alltför många hittat dit (än). Nationellt slår dock 
sidan besöksrekord hela tiden så man får hoppas att det bara är en tidsfråga. 
 
Något som känts extra viktigt under den här perioden har varit att fundera kring nya, mer 
flexibla arbetsformer inom barn- och ungdomsverksamheten och kring den nya arbetsgruppen 
barn och ungdom som har skapats. Vi hoppas härigenom kunna få större utrymme att arbeta 
med ungdomarna, 13 år och uppåt.  
 
Arrangemang 
Ulrika Knutsson har hållit en föreläsning om sin bok ”Kvinnor på gränsen till genombrott.  
 
”Må bra kväll ” på biblioteket med helhetssterapeut Lena Leierth från Luleå som pratade om 
bl.a stress, utbrändhet, avslappning och som ville inspirera till att bryta gamla tankemönster 
och tänka nytt.. 
 
Världsbokdagen firades med aktiviteter under en hel vecka. Bokutställning av 2006 års 
böcker, bokutställning av utländska böcker, ett bibliotekskryss , ballonger och fika. 
Utvalda böcker från kulturrådet delades ut till låntagarna. Inga förseningsavgifter under denna 
vecka.. Det var ett gemensamt arrangemang i hela länet inom projektet Maracas. 
 
Anna Toresdotter, konstnär från Luleå men bosatt i Stockholm, höll en föreläsning om 
”Kultur och hälsa”. Hon varvade föreläsningen med ett bildspel med sin konst och 
egenkomponerade musik. 
Alla arrangemang har varit välbesökta och mycket uppskattade. 
 
Vi har samverkat med Teaterföreningen, Arvidsjaurs Konstförening, Kulturen, NLL, samt 
ABF. 
 
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. 
 
Den ena av snurrorna på Ringelsta är borttagen, och den som är kvar ingår numera i 
”lådsnurren”. 
Länsmansgården avd C/D har ordnat en bokhylla, så nu går det en boklåda även dit. 
 
Boksnurran på Solbacken är borttagen – önskemål finns om att vi istället ska bokprata för de 
boende, något som vi i dagsläget inte har börjat med. Vi kommer i övrigt att gå in till de 
boende där efter önskemål, precis som vi gör på Ringelsta. 
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”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. 
 
Antalet DAISY-låntagare ökar ständigt, liksom behovet av Daisy-spelare, glädjande nog 
också bland de äldre. 
 
En kväll i februari höll biblioteket information om digitala tjänster och hjälpmedel, detta för 
föräldrar till barn med särskilda behov och den personal som arbetar i dessa grupper. 
 
Filialerna 
 
Glommersträsk 
Biblioteket i Glommersträsk har öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag 11.00 – 15.00,  
onsdagar även på kvällen 17.00 – 19.00. 
Skolelever har tillgång till biblioteket alla skoldagar och kan själva låna via OPAC. 
Boklådor plockas för att användas i klassrummen. 
 
Våren har dominerats av att Glommersträsk fyller 250 år. Alla föreningar och organisationer i 
byn har haft regelbundna träffar för att försöka skapa ett trevligt och allsidigt program för hela 
jubileumsåret.  
 
På biblioteket har vi haft cafékvällar en gång per månad ”Käcks café” (Käck efter den förste 
nybyggaren). Där har några av byns föreningar presenterat sin verksamhet och serverat kaffe. 
Biblioteket har varit öppet dessa kvällar, och vi har fått många nya låntagare och informerat 
om bibliotekets tjänster. Kvällarna har varit mycket välbesökta med cirka 50 – 70 cafégäster 
varje gång! 
 
Fram till idag har Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening, Glommersträsks Hembygdsförening, 
Vithattens skoterklubb och Kläppteatern hållit i var sin cafékväll. 
I januari visades barnteaterföreställning ”Flyg lilla fjäril” och under sportlovet försäljning av 
gallrade böcker och tidningar. 
 
Moskosel 
Biblioteket i Moskosel har öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag 11.00 – 15.00, 
onsdagar även på kvällen 17.00 – 19.00. 
Skolelever har tillgång till biblioteket alla skoldagar och kan själva låna via OPAC. 
Boklådor plockas för att användas i klassrummen. 
Depåer med böcker och filmer för både vuxna och barn tas från Arvidsjaur till Moskosel, 
även böcker enligt önskemål tas mellan biblioteken. 
En boksnurra finns på PRO-lokalen och en snurra på distriktssköterskans mottagning, 
Böckerna bytes var sjätte vecka. 
 
I januari visning av Genline och biblioteket i samverkan med Arvidsjaurs släktforskarförening 
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Händelser av betydelse 
Biblioteksplanen har ännu inte antagits men förväntas antas under försommaren. I och med en 
pensionsavgång har ytterligare en bibliotekarie kunnat anställas. Med anledning av detta har 
en stor genomgång av arbetssätt och arbetsuppgifter gjorts under våren. Förändringar är 
gjorda, både utifrån behov och personalens önskemål. Den nya organisationen gäller from 
april och kommer successivt att införas för att vara helt genomförd i början av september. 
Man kommer att arbeta i grupper som har olika ansvarsområden och på så sätt kan man få ett 
mer flexibelt och effektivt arbetsätt. 
 
Ekonomi 
Något högt på personal, beroende på pensionsavgång med sparad semester och övertid som ej 
kunde tas ut pga sjukskrivning. 
Mycket högt på verksamhet och intäkter beroende på att alla pengar för Maracasprojektet 
ligger under biblioteket, även intäkterna plus högre kostnader p g a Inger  Mäkimaa, ca 
60 000 kr. 
 
Personal 
En IT och studiebibliotekarie på heltid, en bibliotekarie på 60%, med särskilt ansvar för 
ungdomar en barn- och skolbibliotekarie på heltid där barn- och ungdomsnämnden står för 
50% av kostnaden och assistenter motsvarande 4 heltidstjänster samt ca 0,25 tjänst som 
bibliotekschef svarar för verksamheten i hela kommunen, inklusive alla skolbibliotek. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Biblioteken fungerar som mötesplats för alla och genom arrangemang med varierat innehåll 
lockas nya grupper att besöka biblioteken. Alla erbjuds biblioteksservice i olika former.  
 
jan - april utlån utlån/inv besök besök/inv 
2005 22 827 3,3 14 521 2,1 
2006 23 531 3,4 12 866 1,8 
2007 25 197 3,7 12 186 1,8 
 
 
Framtiden 
Biblioteksplanen innehåller två nya områden som biblioteket skall arbeta med och detta 
kommer att påbörjas så snart planen är antagen. Nya former av medier kommer hela tiden och 
personalen skall åka på utbildning som handlar om spel i olika former. Digitala musikutlåning 
är också intressant och bevakas. 
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Musikskolan 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 380 413 30 417 -1 1 300
Verksamhet 99 19 19 28 -32 99
Internhyror, kap kostn 249 82 33 93 -12 249

   
Summa kostnader 1 728 514 30 538 -4 1 648

   
Intäkter -45 -14 31 -16 -13 -42

   
Netto 1 683 500 30 522 -4 1 606

   
   

Periodresultat  61 47  
 
Verksamheten 
Avgiftsfri, frivillig musikundervisning bedrivs på alla skolorter i kommunen. De instrument 
som erbjuds är blockflöjt (klassundervisning), fiol, cello, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, 
trombon, tuba, valthorn, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk (trummor, vibrafon och pukor) piano 
och keyboard. 
 
230 elever, 32 %, av kommunens totalt 707 elever 6-16 år deltar i musikskolans verksamhet. 
Av dessa går 112 elever i klassmusik /blockflöjt år 3, 118 elever i frivillig 
instrumentalundervisning, enskilt och i grupp. En vuxenelev på fiol har startat under 
vårterminen. 
 
22 elever har slutat varav två har flyttat till annan ort. 
 
11 elever finns i kö. Det är elever som spelat tidigare men slutat och vill börja spela på nytt 
samt en del nyanmälningar. 
 
Vi försöker i möjligaste mån ta tillvara fd. elever som vill komma på praktik till oss, dom kan 
bli goda förebilder för våra nuvarande elever. Under läsåret har tre elever tagits emot, en 
under hela läsåret och två en vecka varedera. 
 
Händelser av betydelse 
De förändringar som görs med tidigare start av musikundervisningen görs för att eleverna 
snabbare skall ”vänja” sig vid att spela ett instrument och på så sätt kanske fortsätta även 
sedan man börjat med andra aktiviteter. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för verksamheten ligger på en låg nivå eftersom inga större reparationer har 
behövt göras. Lägre personalkostnader pga tjänstledighet som ej ersatts av vikarie. 
Hyresintäkterna för instrument ligger något lägre än förra året vid samma tid. Efterfrågan har 
varit lägre. 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2007 14 (18) 
Januari – April Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
Personal 
Fem lärare delar på 3,73 % tjänst samt en timanställd (1,5 tim/v). En musiklärare har varit 
tjänstledig på 25% för att arbeta med annat. Ingen vikarie har satts in eftersom elevantalet för 
den instrumentgruppen varit lägre än tidigare år. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Alla elever från år 3 erbjuds att delta i frivillig instrumentalundervisning inom musikskolans 
verksamhet. De som inte får plats sätts in i en kö och erbjuds plats allteftersom det blir en 
plats ledig. Elever erbjuds delta vid konserter, både som medverkande och som lyssnare. All 
undervisning är avgiftsfri och erbjuds på alla skolorter. 
Samspel av olika form erbjuds också och under våren har fem fasta grupper övat tillsammans. 
Det förekommer även tillfälliga konstellationer inför olika framträdanden. 
 
Framtiden 
Under maj kommer instrumentprovning att äga rum för alla elever som börjar år 3 till hösten. 
Fiolundervisning enligt Suzukimetoden kommer att erbjudas alla 6-7 åringar hösten 2007. 
 
Blockflöjtsundervisningen kommer att flyttas till år 2from hösten 2007 för att den 
undervisningen ska  fungera som förberedelse för att spela andra instrument. 
Blockflöjtsundervisningen är också en god början i konsten att samspela/ sjunga med andra på 
en grundläggande nivå 
 
På Nyborgsskolan kommer även treorna att spela blockflöjt hösten 2007. 
 
61 elever i kommunen börjar år 3 hösten 2007, om vi räknar att ca 75 % av dessa börjar spela 
innebär det att vi får 45 nybörjare. 30-35 kan beredas plats. 
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Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 492 509 34 489 4 1 500
Verksamhet 924 202 22 351 0 750
Internhyror, kap kostn 1 729 576 33 860 -33 1 729

  
Summa kostnader 4 145 1 287 31 1 700 -24 3 979

  
Intäkter -1 100 -292 27 -407 -28 -980

  
Netto 3 045 995 33 1 293 -23 2 999

  
Periodresultat 20 -7 
 
MEDBORGARHUSET 
 
Verksamhet 
 
Biograf 
Bion har hittills minskat med 865 besök jämfört med 2006 dock har snittet bara minskat med 
7 pers/föreställning, 36 visningar jämfört med 44 föregående år, 1059 besökare hittills i år. 
Som vanligt är det svårt att styra över biosiffrorna då utbudet är helt avgörande för 
besökssiffrorna, nämnas bör att det varit brist på matinéfilm, något som vanligtvis drar upp 
siffrorna avsevärt. Det är framförallt ungdomar som har slutat gå på bio, en trend som ligger 
över hela landet, med lättillgängligheten av film på internet som största orsak. 
Medborgarhuset ligger kvar på två visningar per film vilket man anser räcker Dagbion har 
varit ljuspunkten hittills med ett snitt på 63 besökare. 
 
Dans 
Medborgarhuset har haft uppehåll med ungdomsdiscona med anledning av dom svikande 
besökssiffrorna. Man försöker få igång en dialog med skolorna och deras elevråd. 
Ungdomarna måste engagera sig mera för att man ska få bättre besöksantal på discona. 
Megarock var som vanligt välbesökt med ca 300 ungdomar närvarande. 
Man har även haft en hårdrockskonsert med band från Piteå som lockade 95 betalande 
ungdomar, detta i samband med en ljus- och ljudutbildning från Norrbottensmusiken. 
 
Cafeteria 
Läget är bra både ekonomiskt och bokningsmässigt. 
Hösten är den årstid då man har mest beställningar, så med tanke på det så ligger vi bra till. 
 
Händelser av betydelse 
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger aningen högt bl a beroende på Galaxens personalsituation med 
tjänstledighet för studier och vikariaten.  
Verksamhetens kostnader ligger lägre pga att ingen dansverksamhet bedrivits och att man 
under våren har färre aktiviteter. Lägre intäkter på danserna. 
 
Personal 
Två heltidsanställda föreståndare/vaktmästare/arrangörer och en heltidsanställd lokalvårdare 
svarar för verksamheten. 
Ett sjukdomsfall som varit svårt att ersätta med vikarie har gjort att personalen arbetat extra 
mycket under två månader. Extrapersonal tas in när det behövs och är möjligt. Eftersom våren 
är en period med färre beställningar så har detta fungerat bra. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för möten, kurser, arrangemang och liknande. Huset, 
med de olika aktiviteterna, fungerar som en mötesplats för alla grupper. Foajén är öppen 
vardagar från morgon till kväll, något mer begränsat under lördagar. 
 
Nyttjande av lokaler 
Januari – april BIO DANS CAFETERIA & 

FOAJÉ 
Teater och liknande 10 4 5 
Kommunala förvaltningar 7 34 21 
Eget nyttjande 49 8 21 
Studieför och Korpen 14 41 26 
Pensionärsföreningar 4 13 11 
Försäljare 0 4 3 
Övrigt 2 8 7 
TOTALT 86 112 94 
 
Samverkar med föreningar och organisationer: FUB, Korpen, SV Nord, PRO, SPRF mfl och 
tillhandahåller möteslokaler. Arrangerar ungdomsarrangemang, något som vi dock skulle vilja 
göra mer av men saknar ekonomi för. Vi kan som läget är nu inte ta en chansning och ta hit 
ex. en artist eller något annat som kostar pengar då ett ekonomiskt bakslag skulle spräcka hela 
budgeten. 
 
Framtiden 
Den är svår att sia om med tanke på våra problem med danser och i viss mån 
bioverksamheten där besökandet går ner. 
Det måste satsas mer på danserna eller upphöra helt med dom. 
Förslag finns att investera i nya biostolar till den övre sektionen av biosalongen för att göra 
det attraktivare att gå på bio. 
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GALAXEN 
 
Verksamhet 
Galaxen har haft öppet alla kvällar i veckan utom lördag och söndag med ett besökstal i snitt 
på 25-35 ungdomar per dag.  
 
Cafeterian 
Klanen har arbetat under våren i kafét och har hjälpt till att baka och hitta på olika smörgåsar 
att sälja. Försäljningen har gått bättre än tidigare. 
 
Musikrummet. 
Efter megarock har vi bara haft tre band, två killband och ett tjejband, som tränat varje vecka. 
Man har även varit tvungen att ha hårdare koll på utrustningen i musikrummet efter 
megarock. Ett band har tillkommit efter megarock.. 
 
Arrangemang 
Vi har haft Mega Rock under mars månad och där var det fem band som medverkade, från 
Luleå, Tärnaby, Storuman och två från Arvidsjaur. Alla tävlade och bandet Rewind, som vann 
2005, var jury och uppträdde själva efter alla band som tävlade. Vinnare blev ett av 
Arvidsjaursbanden. De två band från Arvidsjaur som spelade på musikdirekt i april gick det 
inte så bra för, de gick inte vidare. 
 
Övrigt 
Sandbackaskolan hyr film/videoredigeringsrummet som används som eget klassrum för 
restaurangeleverna och som är låst när dom inte är där. Man har även lånat ut det största 
rummet till ”Musik och rörelse” för äldre inom kultur i vården. Där har man bla. haft 
målarverkstad med ABF. 
Sista torsdagen i varje månad har ett särskilt program ordnats. Detta för att locka de 
ungdomar som åker med torsdagsbussen ner till Galaxen. Tyvärr har det inte varit särskilt 
många besökare. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Det ser bra ut .Intäkterna från kaféet har varit goda och hoppas att det fortsätter så under 
hösten. Tyvärr så är det ännu inte klart om hyran från Sandbackaskolan för 
film/videoredigeringsrummet som används som eget klassrum för restaurangeleverna och som 
är låst när dom inte är där.  
 
Personal 
Två fritidsledare på vardera 75% arbetar under den ordinarie fritidsledarens tjänstledighet för 
studier. Eftersom det även finns oklarheter om hur fritidsgårdens verksamhet skall bedrivas är 
tjänster tidsbegränsade. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Galaxen fungerar som en mötesplats för ungdomar, främst i lägre tonåren, och man har 
möjlighet att själv påverka verksamheten. Gruppen som nyttjar fritidsgården är inte så stor. 
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Framtiden 
En enkätundersökning bland högstadie- och Sandbackaelever har gjorts under våren. Den 
skall ge en indikation om vad ungdomarna vill ha fritidsgården till och hur verksamheten 
skall vara upplagd. Fritidsledarna deltar i en processutbildning med kommuner i Norrbotten 
under ledning av Kommunförbundet. Arjeplog, Jokkmokk och Piteå ingår i den grupp som 
Arvidsjaur deltar i och utbildningen skall stärka och utveckla arbetet i anslutning till ungas 
fritid. 
 
 

 



Bilaga 1:1 
 
Huvudbiblioteket  
 
Antal exemplar 37114
Antal nya exemplar 828
Antal lån under perioden 16814
Antal dagar öppet 95
Antal besökare 11871
Antal besökare/dag 125
 

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet 

fördelning exemplar jan- apr 2007 
Vuxenböcker 24497 66,0% 66,0%
Barnböcker 10578 28,5% 28,5%
Videofilmer, vuxna 304 0,8% 1,3%
Videofilmer, barn 197 0,5%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 709 1,9% 3,6%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 622 1,7%   
Övriga audiovisuellam medier, vuxna 43 0,1% 0,6%
Övriga audiovisuella medier, barn  164 0,4%   
Totalt 37114 100,0% 100,0%
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  

  jan-apr 2006
jan-apr 

2007 antal lån procent jan-apr 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 3013 2724 -289 -9,6% 17,9% 41,6%
Vuxenböcker, facklitteratur 3990 3929 -61 -1,5% 23,7%   
Barnböcker, skönlitteratur 5873 6225 352 6,0% 34,9% 40,3%
Barnböcker, facklitteratur 907 1333 426 47,0% 5,4%   
Videofilmer, vuxna 778 667 -111 -14,3% 4,6% 8,0%
Videofilmer, barn 572 743 171 29,9% 3,4%   
Tal- och kassett-böcker, bok & band, vuxna 734 704 -30 -4,1% 4,4% 4,9%
Tal- och kassett-böcker, bok & band, barn 84 258 174 207,1% 0,5%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 51 77 26 51,0% 0,3% 1,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 145 154 9 6,2% 0,9%   
Totalt 16147 16814 667 4,1% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 7581 8713 1132 14,9% 45,1% 100,0%
Därav vuxenmedier 8566 8101 -465 -5,4% 50,9%   

 

Skola Antal  Procent av  
Antal 
elever Bestånd/elev Lån/elev 

  exemplar beståndet     jan-apr 2007 
Fridhem 3193 19,6% 250 12,8 1,0
Nyborg 3132 19,2% 123 25,5 3,0
Ringel 5158 31,6% 240 21,5 5,8
Sandbacka 4838 29,6% 430 11,3 1,4
Totalt 16321 100,0% 1043 15,6 2,5
 
Skola Antal lån Därav Därav Därav OPAC-lån Antal lån Förändring Förändring

  
jan-apr 

2007 fack vuxen OPAC-lån i procent
jan-apr 

2006 2006 till 2007 i procent
Fridhem 245 117 43 0 0,0% 140 105 75,0%
Nyborg 372 67 14 116 31,2% 499 -127 -25,5%
Ringel 1397 196 45 1397 100,0% 1284 113 8,8%
Sandbacka 595 355 338 249 41,8% 484 111 22,9%
Totalt 2609 735 440 1762 67,5% 2407 202 8,4%
 



Bilaga 1:1 
 
Glommersträsk 
 
Antal exemplar 6570
Antal nya exemplar 192
Antal lån under perioden 3882
 
 

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet 

fördelning exemplar jan-apr 2007 
Vuxenböcker 3066 46,7% 46,7%
Barnböcker 3459 52,6% 52,6%
Videofilmer, vuxna 4 0,1% 0,1%
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 24 0,4% 0,6%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 13 0,2%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 3 0,0% 0,1%
Övriga audiovisuella medier, barn 1 0,0%   
Totalt 6570 100,0% 100,0%
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 

  jan-apr 2006
jan-apr 

2007 antal lån procent jan-apr 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 502 515 13 2,6% 13,3% 25,3%
Vuxenböcker, facklitteratur 384 469 85 22,1% 12,1%   
Barnböcker, skönlitteratur 1954 2039 85 4,4% 52,5% 68,0%
Barnböcker, facklitteratur 299 601 302 101,0% 15,5%   
Videofilmer, vuxna 108 59 -49 -45,4% 1,5% 4,3%
Videofilmer, barn 169 106 -63 -37,3% 2,7%   
Tal- och kassett-böcker, bok & band, vuxna 36 68 32 88,9% 1,8% 2,3%
Tal- och kassett-böcker, bok & band, barn 28 20 -8 -28,6% 0,5%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 1 3 2 200,0% 0,1% 0,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 0 2 2 n/a 0,1%   
Totalt 3481 3882 401 11,5% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 2450 2768 318 13,0% 71,3% 100,0%
Därav vuxenmedier 1031 1114 83 8,1% 28,7%   

 



Bilaga 1:3 
 
Moskosel 
 
Antal exemplar 5543
Antal nya exemplar 272
Antal lån under perioden 1892
 

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet 

fördelning exemplar jan-apr 2007 
Vuxenböcker 2562 46,2% 46,2%
Barnböcker 2925 52,8% 52,8%
Videofilmer, vuxna 2 0,0% 0,1%
Videofilmer, barn 3 0,1%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 26 0,5% 0,9%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 24 0,4%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 0,0%
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0%   
Totalt 5543 100,0% 100,0%
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 

  
jan-apr 

2006
jan-apr 

2007 antal lån procent jan-apr 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 375 337 -38 -10,1% 17,8% 36,6%
Vuxenböcker, facklitteratur 303 355 52 17,2% 18,8%   
Barnböcker, skönlitteratur 561 785 224 39,9% 41,5% 58,6%
Barnböcker, facklitteratur 222 323 101 45,5% 17,1%   
Videofilmer, vuxna 1 27 26 2600,0% 1,4% 2,5%
Videofilmer, barn 1 21 20 2000,0% 1,1%   
Tal- och kassett-böcker, bok & band, vuxna 11 6 -5 -45,5% 0,3% 1,8%
Tal- och kassett-böcker,  bok & band, barn 12 28 16 133,3% 1,5%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 1 1 n/a 0,1% 0,5%
Övr. audiovisuella medier, barn 10 9 -1 -10,0% 0,5%   
Totalt 1496 1892 396 26,5% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 806 1166 360 44,7% 61,6% 100,0%
Därav vuxenmedier 690 726 36 5,2% 38,4%   

 
 



Nyckeltal och statistik: Bilaga 2 
 
Kultur i vården jan - april 
Aktivitet Antal Deltagare/gång  Kommentar 
”Samvarocafé” 14 ggr 15-20 pers Mycket omtyckt 
Minnesträning 20 ggr 3-8 pers Blivit bra men kan utvecklas ännu mer 
Teater 13 ggr 16 pers Mycket goda utvecklingsresultat sedan förra 

året 
Må-bra dagar  3 ggr 15-40 pers Mycket omtyckt 
Musik och rörelse  14 ggr 5-12 pers i tre 

grupper 
Mycket bra resultat 

 
 
Förskole- och skolföreställningar jan-april  
Teater-/musikföreställingen Antal 

besökare 
Antal före-
ställningar 

Jazzmys, Nb-musiken 200 2 
Flyg lilla fjäril, Nb-musiken 200 2 
Den tappre lille skräddaren, Teater Mila 60 1 
Thomas och Tryggve 35 1 
Apberget, Riksteatern 75 1 
Dark Lady, Nb-musiken 200 1 
På vinden, danslärarutbildningen i Piteå 130 1 
Workshops ”Vi i skogen” på Nyborgsskolan 125 5 
Summa grundskolan 1025 besök 14 arr 
 
Gymnasiet (egen kulturbudget) 
Dark Lady, Nb-msuiken 200 1 
Sveriges historia på 100 min 200 1 
Summa gymnasiet 400 2 
 
Offentligt kulturutbud jan-april 
Teater/musik för barn och ungdomar 
”Köpta” föreställningar Antal besökare antal förest 
Flyg lilla fjäril, Glommersträsk 25 1
Gubben och blomman 60 1
Efter Fredrik, Unga Arrangörer 60 1
Balkongteater, Unga Arrangörer Påsksaga 70 1
Lule Stass, teaterverkstad 11 delt, 70 publik 1 tvådagarskurs med 

föreställning
Summa offentligt kulturutbud 296 5
 
Fritidsbuss 4 resor januari - april 
Sträcka Resenärer Snitt/

resa 
Total 
kostnad 

Intäkter Netto-
kostnad 

Subvention/ 
resande 

Därav 
vuxna 

Moskosel 44 5 6 225 424 5 801 131,84
Glommersträsk 24 3 6 225 302 5 923 246,79 3
 68 8 12 450 726 11 724 378,63
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utvärdering av Kultur- och 
fritidsnämndens 
övergripande mål 2007 – 
januari – april 
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Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 34  Dnr 00165/2006 042 
 
Kommunfullmäktige har 2006-06-26 § 60 fastställt övergripande mål för 
2007.  
 
Nämnder och styrelser ska återredovisa sina delmål till kommunfullmäktige 
så att kommunfullmäktige får svar på frågan hur de övergripande målen 
uppfylls. 
 
Utvärdering av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål 2007 för tiden 
januari t o m april 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna utvärdering av kultur- och fritidsnämndens övergripande 

mål 2007 för tiden januari t o m april 2007 till kommunfullmäktige, 
enligt bilaga till detta protokoll. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-05-21 § 34 1 (8) 
 
 

Övergripande mål 2007 – Kultur- och fritidsnämnden  
 

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

Vad Hur Vem När 

1 Effektivt nyttja befintliga 
resurser så att tilldelad 
budgetram ej överskrids 

• Lämna verksamhets- och budgetrapporter 
• Lämna avvikelserapporter 

Kultur- och 
fritidsnämnden och all 
personal  

Enligt fastställd plan och 
avvikelserapport vid 
behov 

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

 Kontinuerligt 

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

 

  

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi 
1. Verksamhets- och budgetrapporter lämnas kontinuerligt. Vid avvikelser påtalas detta särskilt och åtgärder vidtas. 
2. Genom samverkan, nyttjande av professionella utövare och köp genom länsinstitutionerna garanteras kvalité och kostnaderna kan hållas nere. 
3. Utgångspunkten för alla arrangemang är att samverkan skall ske med lämplig aktör dock finns det inte alltid någon lämplig. Bidrag från Statens 

Kulturråd, NLL, Länsstyrelsen har beviljats för olika projekt under året.  
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Demokrati 2007 
Ett starkt medborgarinflytande och ett kontinuerligt arbete för att utveckla detta. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Kontinuerligt 

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

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

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

• Tillämpa FN:s barn-konvention. 

Kultur- och 
fritidsnämnden , 
resultatchef, enhetsledare 
och verksamhetsansvariga 
 
 

Kontinuerligt 
Utvärdering en gång/år. 

3 Garantera tillgång till 
medier och information. 

• Avgiftsfri mediautlåning som är tillgänglig för alla 
medborgare 

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

spännande nätet för informationssökning på biblioteken 

Biblioteksansvarig Kontinuerligt 

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

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

ungdomslitteratur 

Barn- och 
skolbibliotekarien 

Kontinuerligt 
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Demokrati 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

5 Garantera medborgarna 
god kvalitet på den 
verksamhet som erbjuds 

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

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

 

Kultur- och 
fritidsnämnden , 
enhetsledare och 
resultatchef 

En gång per år. 

Utvärdering av måluppfyllelse - Demokrati  
1. Verksamhetsstödet är fördelat till 44 olika föreningar med verksamhet i kommunen. Kommunens lokaler tillhandahålls utan avgifter enligt 

särskilda regler som antagits av kommunfullmäktige. 
2. Ungdomar har varit aktiva i flera olika grupper, som arrangörer, skapare och en ny grupp med inspiratörer. Kulturläroplanen ligger till grund för 

kulturutbudet i skola och förskola. FN:s barnkonvention ligger också till grund för aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. 
3. Bibliotekens medier finns tillgängliga i en gemensam katalog som kan nås via internet och genom särskilda sökdatorer på biblioteken. Alla 

bibliotek har internetuppkoppling. Medier lånas avgiftsfritt och erbjuds alla kommuninnevånare. 
4. Särskilda medier för barn inköps kontinuerligt och olika arrangemang ordnas för att väcka och stimulera läsintresset, både inom och utom skolan. 
5. Enkäter rörande Galaxens verksamhet har genomförts. I samband med fördelning av stöd till föreningarna genomförs dialog med deras 

representanter samt vid särskilda informationsträffar med anledning av det nya bidrgassystemet. 
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Miljö 2007 
En god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. Detta omfattar såväl den ekologiska som den sociala och mentala livsmiljön. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter ska utgå 
ifrån en ekologisk 
grundsyn och präglas av 
helhetssyn och 
långsiktighet 

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställda Kontinuerligt 

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kultur- och 
fritidsnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och 
deltagande i projekt 

Kultur- och 
fritidsnämnden, 
resultatchef och 
enhetsledare 

Kontinuerligt och när 
tillfälle ges 

4 Dokumentera, bevara och 
levandegöra bygdens 
historia och kulturmiljöer 

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

Kultur- och 
fritidsnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

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

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

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 
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Miljö 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

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

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

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra kulturarbetare 
och idrottsutövare 

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

Kultur- och 
fritidsnämnden 

En gång/år 

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö  
1. Agenda 21 skall ligga till grund för verksamheten så långt det är möjligt. 
2. Samlingslokaler görs tillgängliga genom att upplåta kommunala lokaler samt genom att ge stöd till de som innehar samlingslokaler. 

Medborgarhuset, Galaxen, Brittgården och biblioteken fungerar som mötesplatser för medborgarna. 
3. De offentliga lokalernas estetiska utformning förhöjs genom att den inköpta konsten placeras ut. Konst köps kontinuerligt i samband med 

Konstföreningens och andras utställningar. Konstföreningens anläggande an skulpturpark stöttas genom att låna ut skulpturer. 
4. Hembygdsföreningarna stöttas i sitt arbete, natur- och kulturguideprojektet dokumenterar och utvecklar viktiga natur- och kulturmiljöer, 

fotoarkivet är tillgängligt via internet och intevjuer med gamla människor pågår. Skolan stöttas med hjälp av olika aktiviteter och 
sammanställandet av skrifter. Traditionsbundna högtider firas genom stöd och aktivitet från kultur och fritid. 

5. Ett brett utbud för barn, vuxna och äldre erbjuds där programmet blir varierat tack vare samverkan och samordning. 
6. Barn och ungdomar får extrastöd genom den samordnare som finns. Fritidsbussar från Moskosel och Glommersträsk har gått en torsdag per 

månad – resandet har sjunkit kraftigt. Fritidsgården har hållit öppet och musikskolans erbjuder frivillig, avgiftsfri musikundervisning på alla 
skolorter. Biblioteksverksamhet erbjuds barn och ungdomar. 

7. Priser och stipendier har delats ut vid ett särskilt stipendiecafé där mottagarna berättade om sin verksamhet. 
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Utbildning 2007 
En god kvalitet i skolan och utbildning ska garanteras alla. Arvidsjaurs kommun som utbildningscentrum skall befästas och stärkas. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

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

Barn- och 
skolbibliotekarien, 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

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

• Göra biblioteken till centra i det moderna utbildnings-
samhället 

• Samverka med och ekonomiskt stödja studieförbunden  

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

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

• Undervisningen skall grundlägga, vidga och fördjupa 
musikupplevelser 

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

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

undervisning till elever upp till 20 år på gymnasiet 

Verksamhetsansvarig Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning  
1. Alla skolor har skolbibliotek där skolan svarar för lokaler och medel för inköp av medier och kultur-fritid tillhandahåller personal som gör urval, 

inköp och sköter biblioteken. Sandbackskolan är det enda skolbibliotek som har bemanning större delen av skoldagen. 
2. Genom arrangemang på biblioteken lockas nya grupper till verksamheten och utvecklingen av nya medier och arbetssätt bevakas och pågår 

ständigt. Studieförbunden är en viktig samarbetspartner. 
3. Musikskolan finns på alla skolorter och flera olika grupper över tillsammans och medverkar i olika offentliga sammanhang.  
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Näringsliv och utveckling 2007 
Ett aktivt arbetet för att skapa ett bra näringslivsklimat och därmed göra Arvidsjaur till en kommun med långsiktig hållbar tillväxt. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

stanna eller flytta in i kommunen, 

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebibliotekarien och 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling  
1. Föreningslivet stöds genom ekonomiskt bidrag, fritt nyttjande av kommunala lokaler, föreningsservice Brittgården med teknisk utrustning, lokaler 

och administrativt stöd. Medborgarhuset bedriver biografverksamhet samt erbjuder tex sportsändningar genom den digitala utrustningen. 
2. Biblioteksservice erbjuds i tätorten och i Moskosel och Glommersträsk, på alla skolor och äldreboenden samt genom postboken och ”boken-

kommer”. 
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Trygghet och omsorg 2007 
Arvidsjaur skall vara en trygg och säker kommun att leva i. Detta skall gälla i livets alla skeenden och sammanhang. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

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

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

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

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

Kultur- och 
fritidsnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Trygghet och omsorg 
1. Det utbud som genomförs blir varierat och brett genom de många aktörer som är verksamma. Inga verksamheter som ger en positiv bild av våld 

och rasism erbjuds. Genom Kultur i vården har samarbetet med de särskilda omsorgerna kunnat utvecklas. De utställningar, föreläsningar och 
andra arrangemang som erbjuds har noggrant valts ut för att ge besökarna en positiv upplevelse och stimulans. Internationellt utbyte bedrivs ej på 
någon hög nivå just nu men de utländska ungdomar som kommer till Arvidsjaur inbjuds alltid till våra aktiviteter och de tas ofta emot som 
praktikanter och får hjälpa till med olika uppgifter. Inom alla verksamheter arbetas det för en bra miljö, såväl fysisk som mental, både för 
besökare och personal. 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 43 
 
 

 
 
Redovisning - Bidrag till 
sameteaterpjäs – ABF och 
Sameföreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
ABF 
Sameföreningen 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 35  Dnr 00502/2005 052 
 
Kulturnämnden beslutade 2005-12-08 § 62 att bevilja ABF och 
Sameföreningen en förlusttäckningsgaranti med maximalt 5 000 kronor i 
samband med genomförandet av sameteaterpjäs. 
 
ABF har lämnat in en redovisning av arrangemanget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 44 
 
 

 
 
Tillväxtprogram för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 36 Dnr 00067/2006 019 
 
Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun är under utarbetande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att det ska finnas med ett 
avsnitt om kultur och fritid med strategi, vision och mål. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som har fått i uppgift 
att upprätta förslag till text i tillväxtprogrammet. Förslag har upprättats 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna upprättat förslag till text till avsnitt om kultur och fritid i 

tillväxtprogrammet för Arvidsjaurs kommun, enligt bilaga till detta 
protokoll. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-05-21 § 36 
 
 
 
 
 
 

Förslag till text om Kultur och fritid i tillväxtprogrammet. 
 
 
 
STRATEGI 
 
• Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper 

och funktioner i samhället. 
• Resurser bör/skall satsas på de områden (verksamheter, individer) där behoven är 

störst. 
• En rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör 

eftersträvas vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder 
• Barn och ungdomar skall alltid prioriteras. 
 
MÅLET 
 
Målet med fritidspolitiska programmet är en bättre folkhälsa. De viktigaste aktiviteterna 
under fritiden för att nå målet en bättre folkhälsa är kultur, idrott och folkbildning.  
 
 
VISION 2015 
 
I framtiden är Arvidsjaurs kommun för oss som bor här ”den bästa av världar” 
vad gäller möjligheten att ta del av kultur, idrott och folkbildning. 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 45 
 
 

 
 
Bidrag till 
Inlandsbanefestival i 
Arvidsjaur sommaren 2007 
- Inlandskult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Inlandskult 
Kristina Grubbström 

Kn § 37  Dnr 00250/2007 052 
 
Kulturföreningen Inlandskult ansöker om bidrag med 20 000 kronor till 
Inlandsbanefestival i Arvidsjaur 2007-06-21.  
 
I samband med firandet av Inlandsbanans 100-årsjubileum, arrangerar 
Inlandskult en turnerande festival. Målsättningen är att den ska äga rum på 
fem orter och fem efter varandra påföljande dagar (Östersund, Vilhelmina, 
Jokkmokk, Gällivare, Arvidsjaur).  
 
Föreningen har vid dags datum ett 10-talet artister klara och kommer också 
att försöka med artister med lokal anknytning på varje ort. Artisterna åker 
rälsbuss mellan spelställena. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att bevilja kulturföreningen Inlandskult bidrag med 15 000 kronor till 

Inlandsbanefestival i Arvidsjaur 2007-06-21. 
att pengarna tas från kontot för kulturverksamhet (471). 
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-05-21 46 
 
 

 
 
Redovisning av 
delegeringsbeslut 
 

Kn § 38  
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 Kultur- och fritidsnämndens utskott  §§ 6-14 2007
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningarna. 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
Sammanträde  2007-05-21 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Naeimi Forsgren 1       
 2 Ida Eliasson 1       
 3 Tycko Johansson 1       
 4 Per-Anders Brännström 1       
 5 Rolf Ternert 1       
 6 Crister Lövgren 1       
 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 ej tjg ers       
 6 Eva Segerstedt        
 7 Gunnel Javåsen        
 
SUMMA 8       
 
 
 


