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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 48 
 
 

 
Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kn § 39 
Studiebesök – Anläggningar 
 
Kn § 40 Dnr 00130/2007 800 
Verksamhetsuppföljning -Kultur- och fritidsnämnden 2006-2007 - 
Biblioteket 
 
Kn § 41 Dnr 00289/2007 052 
Föreningsstöd år 2008 
 
Kn § 42 Dnr 00316/2007 002 
Delegation av beslutanderätt – Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kn § 43 Dnr 00323/2007 875 
Yttrande – Rapport projekt ”Länskonstmuseum i Kiruna” 
 
Kn § 44 Dnr 00321/2007 052 
Yttrande – Bidrag till låsenhet samt installation av larm i vapenkasun  
– K4 IF 
 
Kn § 45 Dnr 00024/2007 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 
 
Kn § 46 Dnr 00328/2007 042 
Verksamhetsmål 2008-2010 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Kn § 47 Dnr 00318/2007 042 
Internbudget år 2008 
 
Kn § 48 Dnr 00319/2007 041 
Investeringsbudget år 2008 
 
Kn § 49 Dnr 00471/2006 869 
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun 
 
Kn § 50 
Ändring av sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämnden 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 49 
 
 

 
Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 
Kn § 51 Dnr 00317/2007 042 
Delårsbokslut 2007-08-31 
 
Kn § 52  Dnr 00165/2006 042 
Utvärdering av Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål 2007 – 
januari – augusti 
 
Kn § 53  Dnr 00171/2007 052
Yttrande - Driftsbidrag till Abborrträsk Folkets Hus 
 
Kn § 54  
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 50 
 
 

 
 
Studiebesök - 
Anläggningar 
 

Kn § 39 
 
Vid dagens sammanträde har nämnden gjort studiebesök hos en del av 
kommunens anläggningar; 
 
IP och fotbollsplaner 
Isladan 
Centrumbadet 
Camp Gielas 
Prästberget 
Vittjåkk 
Ridstallet 
Rymmarstadion 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 51 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning -
Kultur- och fritidsnämnden 
2006-2007 - Biblioteket 
 

Kn § 40 Dnr 00130/2007 800 
 
Vid dagens sammanträde har nämnden fått mera information om bibliotekets 
verksamhet. 
 
Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef tillika bibliotekschef, har 
redovisat statistik från SCB på bl a antal lån, antal besök, genomsnittliga 
öppettider, nyckeltal. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 52 
 
 

 
 
Föreningsstöd år 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kn § 41 Dnr 00289/2007 052 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-26 § 6 att anta ”Stödformer för 
föreningar och organisationer i Arvidsjaurs kommun”, med början 2008. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förhandlingsgrupp ska under hösten 2007 
bereda ansökningarna och upprätta förslag till verksamhetsstöd baserat på 
verksamhetsplan för 2008 och 2008-2010. Förhandlingsgruppen ska träffa 
de föreningar som erbjuds bidrag över 10 000 kronor. 
Förhandlingsgruppen beslutar också om utvecklingsstöd (för tillfällig 
verksamhet) och om investeringsstöd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avtalet skall vara undertecknat av bägge parter och vara Arvidsjaurs 

kommun tillhanda senast 28 februari det år som avtalet gäller, för 
treårsavtal - den 28 februari det första avtalsåret. Ingen rätt till 
retroaktivt bidrag finns. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 53 
 
 

 
 
Delegation av 
beslutanderätt – Kultur- 
och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kn § 42 Dnr 00316/2007 002 
 
Kulturnämnden beslutade 2005-02-17 § 4 att anta delegering av 
beslutanderätt för nämnden.  
 
Behov föreligger för revidering av densamma. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden enligt 

bilaga till detta protokoll, 
att kulturnämndens beslut 2007-02-19 § 11 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur och fritidsnämndens protokoll 2007-09-20 § 42 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 Utvecklingsstöd maximalt 15 000 kronor. 
  
 
Kultur- och fritidsnämndens 
förhandlingsgrupp Knfg 1: 

Verksamhetsstöd 
 

 Knfg 2: 
 Utvecklingsstöd (för tillfällig verksamhet) 

 
 Knfg 3: 
 Investeringsstöd 
 
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. 
 
 
 
Återrapportering av delegationerna sker både muntligt och skriftligt vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträden. 



 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 2007-09-20 54 
 
 

 
 
Yttrande – Rapport projekt 
”Länskonstmuseum i 
Kiruna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 43 Dnr 00323/2007 875 
 
Kommunstyrelsen har vill ha kultur- och fritidsnämndens yttrande över 
rapport projekt ”Länskonstmuseum i Kiruna”. 
 
Rapporten finns i sin helhet på nämndskansliet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
 Kultur- och fritidsnämnden ser etableringen av konstmuseum i Kiruna 

mycket positivt och vill betona vikten av att arbetet bedrivs i hela länet 
samt att använda sig av den nya tekniken för att göra museet tillgängligt 
i hela länet. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 55 
 
 

 
 
Yttrande – Bidrag till 
låsenhet samt installation 
av larm i vapenkasun  
– K4 IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kn § 44 Dnr 00321/2007 052 
 
Kommunstyrelsen vill ha kultur- och fritidsnämndens yttrande angående K4 
IF:s ansökan om bidrag till låsenhet samt installation av larm i vapenkasun 
med anledning av regeländringar vid förvaring av vapen. 
 
K4 IF beviljades stöd från kulturnämnden 2005-09-22 § 33 med 10 000 kr 
till installation av larm. Larmet installerades till en kostnad av 16 000 
kronor. 
 
2007-03-27 genomförde polismyndigheten i Norrbotten en inspektion av 
kassunen. Vid denna inspektion visades det sig att kassunens larminstalltion 
inte höll lagstadgad larmklass 3 på Centralapparaten och att låsenheten på 
dörren inte längre uppfyller kraven för godkänd låsenhet.  
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 
 
 K4 IF bedriver en bra och viktig verksamhet som tidigare fått stöd från 

kulturnämnden med 10 000 kronor till installation av larm.  
Kultur- och fritidsnämnden anser att kommunstyrelsen bör kontrollera 
när bestämmelserna för vapenförvaring ändrats och utifrån det göra en 
bedömning om man hade kunnat undvika att ett felaktigt lås satts in. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 56 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2007 
 

Kn § 45 Dnr 00024/2007 042 
 
Budgetuppföljning t.o.m. juli månad 2007 har upprättats.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 57 
 
 

 
 
Verksamhetsmål 2008-
2010 för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Enhetsschefer inom kulturen 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 46 Dnr 00328/2007 042 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 93 att fastställa övergripande 
mål 2008-2010. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar alla nämnder och styrelser att inkomma med 
verksamhetsmål för 2008-2010 i samband med budget. 
Målen ska vara minst tre och högst fem för varje nämnd/styrelse. 
 
Tre områden ska prioriteras: 
 
Ökad inflyttning i åldersgrupperna 25-50 år 
Tillkomsten av nya arbetstillfällen 
Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud 
 
Utskottet har 2007-09-03 upprättat förslag till mål. 
 
Under överläggning vid dagens sammanträde föreslår Ida Eliasson (s) ett 
tredje mål som lyder ”Ungdomars fritid ska vara stimulerande och 
mångsidigt”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta följande verksamhetsmål 2008-2010 för kultur- och 

fritidsnämnden; 
 

* Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och 
folkbildning. 

 
* Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka. 

 
* Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 58 
 
 

 
 
Internbudget år 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./: 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 47 Dnr 00318/2007 042 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2007-06-20 § 94 budgetramar 2008-2010 
för kommunens nämnder och styrelser. 
 
Internbudget för år 2008 tas upp för behandling. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ramar är; 
2008 8 150 tkr + 350 tkr 
2009 7 900 tkr 
2010 7 770 tkr 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat två förslag till 
budget för 2008, A och B.  
 
Utskottet har 2007-09-03 till nämnden föreslagit förslag B. 
 
Under överläggning vid dagens sammanträde framkom att kultur- och 
fritidsnämnden inte vill minska antalet personal på fritidsgården Galaxen 
med tanke på att det idag finns ett stort behov till stöd för ungdomarna i 
kommunen. 
 
Nämnden föreslår ett förslag C som betyder att man går på förslag B plus att 
man utökar Galaxens ram med 133 300 kronor. Detta betyder att ramen 
överskrids med samma summa. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslag C som kultur- och fritidsnämndens budget år 2008, se 

bilaga till protokollet 
att hos kommunfullmäktige begära utökad ram med 133 300 kronor för att 

slippa dra ner på antalet anställda på fritidsgården Galaxen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-20 § 47 1 (2) 
 
 
  2007  2008 A  2008 B  2008 C  
 KULTUR Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 
          
 KULTURNÄMNDEN 167,0  167,0  167,0  167,0  
          
451 VERKSAMHETSTÖD 445,0  1 359,0  1 100,0  1 100,0  
          
452 (PROJEKT-)UTVECKLINGSSTÖD 30,0  0,0  100,0  100,0  
          
453 INVESTERINGSSTÖD 30,0  0,0  100,0  100,0  
          
453 BYASTUGOR 100,0  0,0  0,0  0,0  
          
471 KULTURVERKSAMHET 296,0 60,0 296,0 60,0 296,0 60,0 296,0 60,0
 stöd kulturföreningar 185,0  185,0      
          
442 FRITIDSRESOR 120,0  40,0  0,0  0,0  
          
461 KULTURADMINISTRATION 819,2 25,0 845,0 25,0 845,0 25,0 845,0 25,0
          
463 PROJEKT         
proj 
7238 ARVIDSJAURS FOTOARKIV 301,0 268,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
          
proj 
7242 FÖRENINGSSERVICE 228,0 181,2 243,0 154,0 243,0 154,0 243,0 154,0
          
proj 
7248 KULTUR I VÅRDEN 95,6  279,0 147,0 279,0 147,0 279,0 147,0

          
 
forts. 



 2 (3) 
 

  2007  2008 A  2008 B  2008 C  
 KULTUR Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 
         
481 STÖD TILL STUDIEFÖRBUND 484,0        
          
467 BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 194,4  199,0  199,0  199,0  
 (endast lönekostnad)         
          
441 FRITIDSGÅRDEN GALAXEN 487,8 45,0 493,3 45,0 360,0 45,0 493,3 45,0
          
462 BIBLIOTEK 2 715,2 35,0 2 863,0 35,0 2 863,0 35,0 2 863,0 35,0
          
465 MEDBORGARHUSET 1 136,0  1 217,0  1 217,0  1 217,0  
 bio 410,0 460,0 280,0 400,0 280,0 400,0 280,0 400,0
 dans 130,0 250,0 170,0 200,0 170,0 200,0 170,0 200,0
 cafeteria 360,0 490,0 250,0 400,0 250,0 400,0 250,0 400,0
          
691 MUSIKSKOLAN 1 475,0 45,0 1 542,0 45,0 1 542,0 45,0 1 542,0 45,0
          
          
 SUMMA 10 209,2 1 859,2 10 438,3 1 521,0 10 021,0 1 521,0 10 154,3 1 521,0
 NETTO 8 350,0  8 917,3  8 500,0  8 633,3  
 RAM 8 350,0  8 500,0  8 500,0  8 500,0  
 KVAR 0,0  -417,3  0,0  -133,3  
          
 Föreningsstöd inkl föreningsservice 1 502,0  1 787,0  1 543,0  1 543,0  
          

 
Forts. 



 3(3) 
 
 

  2007  2008 A  2008 B  2008 C  
 KULTUR Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter 
          
Detaljer kulturverksamhet         

akt 491 KULTURMINNESVÅRD 20,0  20,0  20,0  20,0  
 stöd 27,0  27,0      

akt 492 KONST/UTSTÄLLNING 47,0 5,0 47,0 5,0 47,0 5,0 47,0 5,0
 stöd 8,0  8,0      

akt 493 MUSIK 115,0 35,0 115,0 35,0 115,0 35,0 115,0 35,0
 stöd 15,0  15,0      

akt 494 TEATER 50,0 20,0 50,0 20,0 50,0 20,0 50,0 20,0
 stöd 135,0  135,0      

akt 495 FILM 10,0  10,0  10,0  10,0  
          

akt 496 DANS 10,0  10,0  10,0  10,0  
          

akt 497 STIPENDIER 24,0  24,0  24,0  24,0  
          

akt 499 UNGDOMSPROJEKTPENGAR(UPP) 20,0  20,0  20,0  20,0  
          
  481,0 60,0 481,0 60,0 296,0 60,0 296,0 60,0
          

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 59 
 
 

 
 
Investeringsbudget år 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 48 Dnr 00319/2007 041 
 
Investeringsbudget 2008 för kultur- och fritidsnämnden tas upp till 
behandling. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att inte äska pengar för investeringar för år 2008. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 60 
 
 

 
 
Fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 49 Dnr 00471/2006 869 
 
Förslag till fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun har upprättats. 
 
Förslaget har varit ute på remiss och två svar har inlämnats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun 

och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande, enligt 
bilaga till detta protokoll. 

att kulturnämndens beslut 2006-12-07 § 41 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-20 §  49 1 (5) 
 
 
 
VISION 2015 – Fritidspolitiskt program för Arvidsjaur kommun 
 
VISION 2015 – skall vara väl förankrad bland kommunens föreningar, andra intressenter 
samt hos berörda nämnder och förvaltningar. Det fritidspolitiska programmet ska användas 
som styrinstrument inom kommunens löpande verksamhetsplanering. Utgångspunkten för 
arbetet skall vara kopplat till det gemensamma kommunala uppdraget och de kommunala 
resurserna, med tonvikt på samverkan. I arbetet med att ta fram ett fritidspolitiskt 
handlingsprogram finns därför en vilja att skapa öppenhet, men inte en ambition att väga in 
allt som rör det vi kallar fritid. 
 
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. 
 
Att fritiden är viktig bekräftas av Ungdomsstyrelsens senaste undersökning av ungdomars 
värderingar. Den visar att de i åldersgruppen 16–25 år prioriterar fritiden som allra viktigast 
före både arbete och familj. Fritidsverksamheten är en mycket viktig faktor för människors 
hälsa och är något som vi bör ta vara på och utveckla i dialogen med dem som arbetar med 
fritidsaktiviteter. 
 
Ett fritidspolitiskt program behövs för att beskriva: 
 

1. På vilket sätt kommunen planerar och agerar för att bidra till den önskade 
utvecklingen av samhället. 

2. Hur alla kommunala nämnder tar tillvara medborgarnas önskemål och engagemang 
inom fritidsverksamheten. 

3. Vilka huvudinriktningar och prioriterade områden kommunen ämnar ägna sig åt den 
närmaste 10-årsperioden. 

4. Vem som har det övergripande ansvaret för fritidsverksamheten  
 
BAKGRUND 
 
Kommunens övergripande mål  
 
Fritidsverksamheten är en viktig del i kommunens verksamhet. Det är angeläget att arbeta 
utifrån ett helhetstänkande med människan i centrum. Att utveckla Arvidsjaur mot en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, arbete, utbildning, fritid och näringslivsutveckling 
ingår som ett av kommuns övergripande mål. En miljö som ska präglas av jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet för kommunens alla invånare. Andra övergripande mål är att den 
långsiktiga planeringen i Arvidsjaur ska inriktas på att nå 7000 invånare senast 2010 och att 
barn och ungdomar som växer upp i Arvidsjaur ska få bästa möjliga förutsättningar till 
utveckling för att kunna leva ett gott liv. 
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Ett rikt och omväxlande fritidsutbud skapar möjligheter att profilera Arvidsjaur och bidrar till 
att Arvidsjaur blir en attraktiv handelsplats och mötesplats. 
Fritidsutbudets kvalitet har stor betydelse vid rekrytering av nya kommuninvånare och för att 
de invånare som redan bor i kommunen ska bo kvar. 
Folkhälsofrågan får en alltmer framskjutande roll. Ändamålsenliga lokaler, anläggningar samt 
tillgång till natur, friluftsområden och kultur är därför en viktig framtidsfråga i syfte att främja 
folkhälsan. 
 
Kommunens roll  
 
Utifrån invånarnas behov och med hänsyn till gällande lagstiftning och de ekonomiska 
resurser som kommunen har, formuleras följande verksamhetsidé för fritidspolitiken i 
Arvidsjaur kommun: 
 
• Att arbeta för att göra kommunen attraktiv genom ett väl avvägt fritidsutbud som lockar 

barnfamiljer och företag. 
• Att jämställdhet, jämlikhet och mångfald o.s.v. respekteras och genomsyrar all 

verksamhet i kommunal regi. 
• Att det finns en geografisk spridning av fritidsanläggningar och lokaler i kommunen. 
• Att ha ett samordnande ansvar för den kommunala verksamheten, stödet till 

föreningslivet, gentemot andra förvaltningar och organisationer 
 
Prioriterade områden  
 
1. Lokaler/anläggningar. 
2. Stödet till föreningslivet. 
3. Kultur 
4. Idrotten  
5. Folkbildning 

 
Grundläggande principer  
 
• 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. 
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1. LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR 
 
VERKSAMHETSIDÉ 
 
Närheten till fritidsverksamheter är av största vikt och att de boende deltar aktivt i 
utvecklingen. 
Näridrottsplatser och skolgårdar skall utformas så att de skapar spontan verksamhet bland 
barn. 
Skolornas lokaler görs tillgängliga för alla efter skoldagens slut. 
 
Utgångspunkter  
 
Majoriteten av anläggningarna ägs och drivs helt eller delvis av kommunen. I några byar finns 
även anläggningar som ägs och drivs av föreningar. Klara och tydliga mål måste upprättas, 
där ansvar och rollfördelning framgår. 
 
Målsättningar  
 
1. Barn- och ungdomsverksamhet har företräde vid fördelningen av tider i lokaler och 

anläggningar 
2. Tider avsätts för motionsaktiviteter i kommunala lokaler  
3. Kostnaderna för att hyra lokaler och anläggningar i olika driftsformer utjämnas. 
 
2. STÖDET TILL FÖRENINGSLIVET 
 
Utgångspunkter 
 
Kommunens stöd till föreningslivet, (ex: kultur, idrotts- och folkbildning föreningar) består 
dels av att kommunen tillhandahåller lokaler och anläggningar av olika slag och dels av olika 
former av kontantstöd. 
 
Kommunen har en positiv inställning till föreningsdrift och ser föreningar som en viktig 
samarbetspartner när det gäller att utveckla och förnya fritiden. Föreningslivet och det ideella 
ledarskapet är en ovärderlig resurs för kommunen. Arvidsjaur kommun anser att det är viktigt 
att ideella ledare och eldsjälar ges goda möjligheter till utbildning och fortbildning.  
 
Målsättningar 
 
Huvuddelen av kommunens stöd och resurser till föreningslivet skall gå till barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
Stödet till barn och ungdomar säkerställs så att det går till avsedda aktiviteter. 
 
Förutsättningar skapas så att ideella ledare och eldsjälar stimuleras att fortsätta arbeta. Det kan 
ske genom möjligheter till kompetensutveckling. 
 
Ett tydlig och konkret ansvar för samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar 
för att samordna stödet till föreningsaktiviteter. 
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3 KULTUREN 
 
Utgångspunkter 
 
Biblioteksverksamheten styrs av lag. Det är viktigt att våra kulturmiljöer bevaras och att 
kunskapen om vårt kulturarv ökar.  
Den kulturella mångfalden är viktig för utvecklingen av kommunen.  
Det professionella utbudet har sitt värde i att den ger nya intryck och insikter samt skapar 
förebilder för barn och ungdomar. Amatörutbudet ger kommuninvånarna möjlighet till eget 
skapande och personlig utveckling. 
 
Målsättning  
 
Genom föreningslivet och kommunal verksamhet skall kultur i olika former erbjudas alla 
innevånarna. 
Utbudet skall vara allsidigt och ge förutsättningar för nya upplevelser och ett rikare liv. 
Samarbetet mellan föreningar och skolan utvecklas för att ge barn och unga möjligheter att 
prova på olika kulturaktiviteter. 
Kulturaktiviteter ska vara ett alternativ för de barn och ungdomar som inte attraheras av 
idrottsverksamhet. 
 
4. IDROTTEN 
 
Utgångspunkter 
 
Elitidrotten har sitt värde i att den ger många människor förströelse och glädje samt skapar 
förebilder för barn och ungdomar.  
Nationella och internationella mästerskap ger stort ekonomiskt värde och PR-värde för 
kommunen och dess näringsliv. Det ger även positiva upplevelser för kommuninvånarna. 
Mindre arrangemang som ungdomstävlingar, motionslopp och ungdomscuper ger också 
positiva mervärden. 
 
Barn och ungdomar börjar allt tidigare sin inriktning mot en viss idrott men slutar också 
tidigare att vara aktiva. Många unga tappar sitt intresse när allt för stora satsningar krävs och 
motionsalternativ saknas. 
 
Målsättningar 
 
Förebyggande arbete, som påverkar hälsan hos barn och unga, ska prioriteras när resurserna är 
begränsade. 
 
Alla förskolor och skolor lägger utifrån sina förutsättningar in mer fysisk aktiviteter, idrott 
och rörelser 
 
Alternativ ska finnas för de barn och ungdomar som inte attraheras av idrottsverksamhet med 
tävlingsmoment. 
 
Samarbetet mellan föreningar och skola utvecklas för att ge barn och unga möjligheter att 
prova på olika fritidsaktiviteter. 
 
Verktyg skapas för att göra det möjligt för föreningslivet att ordna motionsalternativ när elit- 
och tävlingsverksamhet inte längre attraherar eller är möjligt (ung som äldre). 
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5. FOLKBILDNING 
 
Utgångspunkter 
Folkbildning är viktig i utveckling av ett demokratiskt samhälle där alla har lika rättigheter 
och är delaktiga i kommunens utveckling. 
Folkbildningen är en grundförutsättning för det livslånga lärandet. 
 
Målsättningar 
Folkbildning skall stimulera till ökade kunskaper, stärka självkänslan och inspirera till 
kreativitet. 
 
Demokrati och utveckling av kommunen skall prioriteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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.  
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 61 
 
 

 
 
Ändring av 
sammanträdesdagar för 
kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kultur- och fritidsnämndens 
ledamöter och ersättare 
Kristina Grubbström 

Kn § 50 
 
Det kan bli nödvändigt att ha ett extra nämndssammanträde den 17 oktober 
med anledning av Galaxens verksamhet. Det finns också önskemål finns att 
flytta sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämnden sista sammanträde 
för året. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hålla extra nämnd den 17 oktober, kl 13.00 om behov finns 
att flytta kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdag den 6 december till 

den 29 november, kl 10.00. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-20 62 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2007-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 51 Dnr 00317/2007 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 augusti 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 – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
3  Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  6 386 4 242 66 4 377 -3 6456
Verksamhet 3 594 2 779 77 2 766 0 4297

   
Summa kostnader 9 980 7 021 70 7 143 -2 10753

   
Intäkter -1 630 -1 674 103 -1 597 5 -2413

   
Netto 8 350 5 347 64 5 546 -4 8340

   
Periodens resultat 220 21  
 
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 37 469lån och 22 267 personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom har 22 
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 under våren och 
248 elever under hösten vilket är drygt 30 % av kommunens barn i åldern 6-16 år. Både 
enskild undervisning och samspel i olika former bedrivs och from förra läsåret erbjuds 
eleverna frivillig musikundervisning from 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. Under hösten erbjuds författarkvällar och Dödsdansen från Dramaten, 
bägge direktsända via satellit från Stockholm. 
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Fritidsgården Galaxen har varit öppen som vanligt med ca 30 besök per kväll. From 
höstterminens start är gården öppen endast vardagkvällar. 
 
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. 
 
Stödet till studieförbunden på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen. Totalt har 30 143 studietimmar redovisats. SV nord erhåller 54,76 
% av bidraget, ABF 28,5 %, NBV 12,81 % och de övriga; SISU, SFR, Bilda och Sensus har 
mellan 0,64 – 1.47 % vardera. 
 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide har avslutats. Det material som insamlats har sammanställts och 
ett urval av de mest intressanta miljöerna har gjorts. Den digitala guiden lanserades under 
julikalaset och har sedan dess haft många ”besökare”. 
 
Fritidsbussar har under våren körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 100 personer åkt, i snitt 11 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 antagits 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 har sammanställts och 
kommer att 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 och de retroaktiva lönerna för året. 
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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 
 

Framtiden 
Fritidsgårdsverksamheten genomgår en översyn som skall vara klar innan årets slut, 
förhoppningsvis tidigare. 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 har tagits fram och föreningar och organisationer har givits 
möjlighet att lämna synpunkter. Programmet förväntas antas 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 79 54 64 23 147 
Verksamhet 834 563 68 581 -3 834 
Internhyror, kap kostn    

    
Summa kostnader 981 642 65 645 0 981 

    
Intäkter 0 0 0   

    
Netto 981 642 65 645 0 981 

    
Periodresultat  12 9   
 
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. Föreningar och organisationer har givits tillfälle att yttra sig om det 
nya programmet men endast två svar har inkommit. 
 
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 har avslutats och digitala guiden ”invigdes” i 
samband med julikalaset och utdelandet av pris till ”Årets Arvidsjaurbo”. Intresset för guiden 
har varit relativt stort och initialt krävs det en stor marknadsföringsinsats för att göra den 
självklar som en viktig del av kommunens utbud. Sedan början av juli har sidan besökts av 
1 686 st ”datorer”. 
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Händelser av betydelse 
De nya bidragsreglerna som träder i kraft 2008 innebär att nämnden får en stor ökning av 
antalet föreningar och deras verksamhetsplaner som man skall gå igenom och sedan 
”förhandla” om.  

Ekonomi 
Nämndens resultat ligger inom den beräknade riktpunkten och under våren har kostnaderna på 
personal varit högre än normalt pga utbildning av ny nämnd. 
 

Personal 
En ny mandatperiod innebär utbildning av nya ledamöter och en heldagsutbildning och två 
halvdagsutbildningar har hållits. 
 

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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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 291 972 75 980 -1 1368
Verksamhet 1 098 738 67 1 063 -31 1398
Internhyror, kap kostn 371 247 67 237 4 371

  
Summa kostnader 2 760 1 957 71 2 280 -14 3137

  
Intäkter -450 -442 98 -515 -14 -767

  
Netto 2 310 1 515 66 1 765 -14 2370

  
Periodresultat 25 -203  

  
Retroaktiva löner 99 tkr inräknade  
 
Verksamhet 
Under perioden 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.  
 
Festspelsveckan, som firade 25-årsjubileum detta år, har genomförts med tre konserter i 
samverkan med Arvidsjaurs Församling. De medverkande kommunerna har haft varsin vecka 
för att ge bättre möjlighet till besök i varandras kommuner och Arvidsjaurs genomförde sina 
arrangemang i slutet av midsommarveckan. Uppslutningen på konserterna var god och med 
anledning av 25-års jubileét bjöds det på fri entré. 
 
Även detta år har det varit 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 har gått in med både ekonomiskt stöd och 
program på biblioteket under hela året, samt en utställning med foton från Glommersträsk. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 384 nyttjandetillfällen samt fyra utställningar. Ansvaret 
för fotoarkivet är överflyttat till Brittgårdens personal, en bra kombination som fyller upp de 
svackor som blir i en säsongsstyrd verksamhet. 
Tack vare en extraresurs genom sk plusjobb har dokumentationen av berättelser från förr 
kunnat fortsätta. Arbetet utförs av en fd 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 
samt en tryckt publikation om spökerier, övertro och annat oknytt i kommunen som beräknas 
komma ut vid årsskiftet. 
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Fritidsbussar har under våren körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 100 personer åkt, i snitt 11 per torsdag. Detta är en kraftig 
sänkning på resandet från föregående år då snittet låg på 34 resenärer per tur. Galaxen har 
ordnat ett särkilt program dessa torsdagar men få har lockats. 
 
Stödet till studieförbunden på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen. Totalt har 30 143 studietimmar redovisats. SV nord erhåller 54,76 
% av bidraget, ABF 28,5 %, NBV 12,81 % och de övriga; SISU, SFR, Bilda och Sensus har 
mellan 0,64 – 1.47 % vardera. 
 
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 har avslutats. Det material som insamlats har 
sammanställts och urval har gjorts och detta har gjorts tillgängligt på internet. Premiärvisning 
under julikalaset i början av juli. Sidan har besökts av 1686 ”datorer” men totalt har vi på 
sidan haft 3 282 träffar sedan start. 
 
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 har projektet ”musik och rörelse” ordnats med tre grupper som 
”tränar” till skön musik med hjälp av en danspedagog. Resultatet har mätts och man kan 
konstatera att bäst mätbara resultat har detta givit de två grupper som är i början av sitt 
åldrande. För den grupp med gravt dementa har det varit svårt att mäta resultatet men vissa 
synliga resultat har konstaterats. En fortsättning inför hösten är under planering men då blir 
det två grupper. 
 
Under sommaren fortsatte arbetet med att anlägga den påbörjade trädgården vid Ringelsta. 
Fyra skolelever och en person från Träffpunkten arbetade intensivt under två veckor med 
färdigställande av uteplats, anläggande av boulebana, ommålning och underhåll av utemöbler 
samt plantering och skötsel av växter. Planering för ytterligare insatser under 2008 både på 
Ringelsta och vid Länsmansgården pågår. 
 
All verksamhet sker i nära samverkan mellan kulturen, socialtjänsten och studieförbund. 
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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. Fram tom augusti har 18 skolföreställningar arrangerats och dessa har 
besökts av 1 625 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. 
 
Sju offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit 490 
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. 100 mellanstadiebarn från Arvidsjaur målade 
blommor till en utställning på temat Linné som har visats både i Luleå, på 
Norrbottensmuseum och på Brittgården. Snöskulpturer har också tillverkats och två ungdomar 
deltog i Snöskulptur-DM i Haparanda. Under sommaren har konstutställning med bilder av år 
5 visats i skyltfönster längs Storgatan. 
 
Unga arrangörer har varit verksamma under våren med många planeringsmöten och startar 
igen i september. 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. 
 
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”. 
Under sommarlovet ordnades Cirkusskola med 33 deltagare under ledning av två lokala 
artister, en fd Cirkus Cirkör-artist och en autodidakt. Ett lyckat arrangemang som blev 
betydligt billigare än de tidigare. 
 

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. De retroaktiva lönerna är inräknade för hela året. 
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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 ekonomisk 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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32 Bibliotek 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  2 076 1 314 63 1 315 0 2136
Verksamhet 639 1 078 169 584 85 1216
Internhyror, kap kostn 361 241 67 319 -24 361

   
Summa kostnader 3 076 2 633 86 2 218 19 3713

   
Intäkter -35 -669 1 911 -394 70 -630

   
Netto 3 041 1 964 65 1 824 8 3083

   
Periodresultat 63 279  
 
Verksamhet 
Biblioteken i kommunen har hitintills under året haft 37 469 utlån av olika typer av medier. 
På huvudbiblioteket har utlåningen av vuxenmedier minskat medan utlåningen av barnmedier 
fortsätter att öka. Även Moskosels filial och skolbiblioteken visar en ökning av utlåningen. 
Siffrorna kan studeras närmare i bilaga 1. 
 
På huvudbiblioteket mäts besökandet och 22 267 personer har personligen nyttjat biblioteket. 
Dessutom har 22 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 och projektet avslutades 30 juni men arbetet 
fortsätter. 
 

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 för aktuell åldersgrupp. 
 
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. 
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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. 
Med stöd från Statens Kulturråd har bokpåsar med olika teman och anpassade för olika åldrar 
placerats 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. 
 
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. På detta sätt hoppas man 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 har skickats 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. 
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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. 
”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 man 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 man 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, Kläppteatern och Bygderådet hållit i var sin cafékväll. I samband med 
den sistnämnda kvällen invigdes också en fotoutställning om Glommersträsk, vilken man 
kunnat beskåda under hela sommaren.  
Dessa cafékvällar fortsätter under hösten. 
 
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. 
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I januari visning av Genline och biblioteket i samverkan med Arvidsjaurs släktforskarförening 
Den föreläsning som ordnades om Zimbabwe blev tyvärr inte av eftersom ingen besökare 
kom. 

Händelser av betydelse 
Biblioteksplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-06-20 § 91. 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. 
 

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 - aug utlån utlån/inv besök besök/inv 
2005 36 948 5,3 26 270 3,8 
2006 39 523 6,9 25 791 3,7 
2007 37 469 5,5 22 267 3,2 
 

Framtiden 
Biblioteksplanen innehåller två nya områden som biblioteket skall arbeta med och detta 
kommer att påbörjas under hösten. 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. 
Höstens marknadsföring i Maracassamarbetet kommer att handla om bibliotekens digitala 
tjänster. 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 380 868 63 916 -5 1302
Verksamhet 99 53 54 50 6 99
Internhyror, kap kostn 249 166 67 186 -11 249

   
Summa kostnader 1 728 1 087 63 1 152 -6 1650

   
Intäkter -45 -13 29 -19 -32 -36

   
Netto 1 683 1 074 64 1 133 -5 1614

   
   

Periodresultat  48 4  
 

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. 
 
Vårterminen 
230 elever, 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. 

Höstterminen 
248 elever, av kommunens totalt 680 elever 6-16 år deltar i musikskolans verksamhet. Av 
dessa går 142 elever i klassmusik/blockflöjt, 137 elever i frivillig instrumentalundervisning, 
enskilt eller i grupp. 
13 elever är anmälda till ny suzukigrupp i fiol och ca 15 elever står i kö, främst på fiol, cello, 
gitarr och trummor. 
 
Man 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 vårterminen har tre elever tagits 
emot, en under hela läsåret och två en vecka vardera. 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2007 15 (19) 
Januari – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

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 under våren, som ej ersatts av 
vikarie. Hyresintäkterna för instrument ligger något lägre än förra året vid samma tid. 
Efterfrågan har varit lägre. Intäkterna för hösten finns ej med i resultatet men finns med i 
prognosen. 
Vid en genomgång av lokalerna visar det sig att den installerade jordfelsbrytaren inte fungerar 
när vissa uttag är jordade och andra ojordade. Musikskolan och fastighetskontoret har delat på 
kostnaden. 
 

Personal 
Fem lärare delar på 3,73 % tjänst samt en timanställd (1,5 tim/v). En musiklärare har varit 
tjänstledig på 25% under våren 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 genomfördes instrumentprovning för alla elever som börjar år 3 till denna höst. 
Fiolundervisning enligt Suzukimetoden har erbjudits alla 6-7 åringar inför denna höst. 
 
Blockflöjtsundervisningen påbörjas redan från år 2 from denna höst som en förberedelse för 
att spela andra instrument från år 3. Blockflöjtsundervisningen är också en god början i 
konsten att samspela/ sjunga med andra på en grundläggande nivå 
 
På Nyborgsskolan får även treorna spela blockflöjt from denna höst. 
 
61 elever i kommunen har börjat år 3 och av dessa har ca 50 elever anmält intresse att spela 
något instrument. En kö på ca 15 elever har uppstått, bl a pga att instrument saknas och 
lärartiden inte räcker till. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal 1 492 1 009 68 1 102 -8 1503
Verksamhet 924 347 38 488 0 750
Internhyror, kap kostn 1 729 1 153 67 1 721 -33 1729

  
Summa kostnader 4 145 2 509 61 3 311 -24 3992

  
Intäkter -1 100 -550 50 -669 -18 -980

  
Netto 3 045 1 959 64 2 642 -26 3012

  
Periodresultat 71 -70 
 
MEDBORGARHUSET 
 
Verksamhet 

Biograf 
Bion har hittills iår haft 2 589 besökare jämfört med 3016 vid samma tid förra året. Snittet har 
dock ökat från 48 besökare till 51 per föreställning. Ökningen beror framför allt på 
sommarbion med 1141 besök på 12 visningar. Den minskning man hade under våren uppvägs 
av sommarens siffror. 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 men tack 
vare den digitala utrustningen finns alltid möjligheten att återkomma med filmer som går bra. 
Dagbion har varit ljuspunkten under våren med ett snitt på 63 besökare. Dagbion återkommer 
i september. 
 

Dans 
Medborgarhuset har haft uppehåll med ungdomsdiscona med anledning av dom svikande 
besökssiffrorna och detta har hållit nere kostnaderna. Man har haft en dialog med skolorna 
och deras elevråd samt en del föräldrar och man räknar med bättre uppslutning nu under 
hösten.  
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 samt två 
samarrangemang med en privat entreprenör, Toxicbar som blev utan lokal när Stalokrog 
stängdes. Dessa arrangemang hade ca 600 besökare. 
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Cafeteria 
Läget är bra både ekonomiskt och bokningsmässigt. Hösten är den årstid då man har mest 
beställningaroch sista kvartalet det allra bästa. 
 
Händelser av betydelse 
 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger lågt pga att en sjukskrivning som ej ersatts fullt ut.  
Verksamhetens kostnader ligger lägre pga att ingen dansverksamhet bedrivits och att man 
under våren hade färre aktiviteter. Hösten är den intensiva perioden på Medborgarhuset med 
mycket inbokat och många egna arrangemang.. 
 
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 from april. Extrapersonal tas in när det behövs och är möjligt. Eftersom våren är en 
period med färre beställningar så har detta fungerat bra. Under hösten sjunker 
sjukskrivningsgraden succesivt och målet är att vara uppe i full tid vid årsskiftet 
 

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 2007-01-31 - 2007-08-31 

 Bio-
grafen 

Dans-
lokalen 

Cafeteria  
och foajé 

Teater och liknande 13 4 6
Kommunala förvaltningar 9 39 23
Eget nyttjande 56 10 26
Studieför och Korpen 21 51 29
Pensionärsföreningar 5 19 17
Försäljare 0 14 8
Övrigt 4 13 12
Totalt 108 150 121
 
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. 
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Framtiden 
Man börjar med ungdomsdiscon igen och hoppas på att uppehållet har skapat ett ”sug” att gå 
på disco igen, vilket det verkar som att döma av den mängd ungdomar och föräldrar som hört 
av sig och undrat när det ska dra igång igen. Ny satsning på digital underhållning med 
direktsänd teater från Dramaten samt direktsända författarträffar i samverkan med Månadens 
Bok och där deltagarna har möjlighet att ställa frågor via internet i direktsändning. Två bra 
sätt att ytterligare utnyttja den digitala anläggning som finns. Fler liknande arrangemang 
undersöks vidare och vi satsar på en utveckling. 
 
 
GALAXEN 
 
Verksamhet 
Galaxen har under våren haft öppet alla kvällar i veckan utom lördag och söndag med ett 
besökstal i snitt på 30 ungdomar per dag. From skolstarten är gården öppen mån – fred 18.00 
– 21.00. 
 
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. Under hösten kommer man inte att bilda 
någon grupp för detta. 
 
Musikrummet 
Efter megarock har man haft tre band, två med killar och ett med tjejer, som tränat varje 
vecka. Man har även varit tvungen att ha hårdare koll på utrustningen i musikrummet efter 
megarock. Ett band tillkom efter megarock. 
 
Arrangemang 
Man 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 under våren 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 
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger högt bl a beroende på att Galaxens personal deltagit i utbildningar, 
samverkansgruppsmöten och en del andra konferenser. 
Intäkterna från kaféet har varit goda  
 
Personal 
Två fritidsledare på vardera 75% har arbetat under våren och den ordinarie fritidsledaren är 
fortfarande tjänstledig för studier. Eftersom det även finns oklarheter om hur fritidsgårdens 
verksamhet skall bedrivas har tjänsterna varit tidsbegränsade.  
Under sommaren har fritidsgården varit stängd och from skolstart är den öppen vardagar 
18.00 – 21.00. För detta har en kvinnlig fritidsledare på 50% anställts och dessutom kommer 
man att ha förstärkning genom det ungdomsutbyte med England som kulturen och 
Sandbackaskolan har fått pengar till. Inriktningen kommer att vara rock och drama och 
grupper kommer att erbjudas tid tillsammans med denna manliga ledare. 
 

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. 
 

Framtiden 
Den enkätundersökning som gjorts under våren bland högstadie- och Sandbackaelever har 
givit en liten indikation om vad ungdomarna vill ha fritidsgården till och hur verksamheten 
skall vara upplagd. Fritidsledarna har deltagit 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. 
Samtalen med ett studieförbund om eventuell drift av verksamheten på Galaxen har 
återupptagits och intresset är stort. Målsättningen är att göra detta klart under september. 
 
 
 

 



Bilaga 1:1 
Arvidsjaurs bibliotek, sammanlagt 
 
 
Antal exemplar 49332
Antal nya exemplar 1608
Antal lån under perioden 37899
 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2007 
Vuxenböcker 30224 61,3% 61,3%
Barnböcker 16957 34,4% 34,4%
Videofilmer, vuxna 321 0,7% 1,1%
Videofilmer, barn 202 0,4%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 760 1,5% 2,9%
Tal-, kassettböcker,bok & band, barn 658 1,3%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 44 0,1% 0,4%
Övriga audiovisuella medier, barn 166 0,3%   
Totalt 49332 100,0% 100,0%
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  

  jan-aug 2006 jan-aug 2007 antal lån procent 
jan-aug 
2007   

Vuxenböcker, skönlitteratur 7889 6386 -1503 -19,1% 16,9% 38,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 8131 8179 48 0,6% 21,6%   
Barnböcker, skönlitteratur 12263 13986 1723 14,1% 36,9% 46,8%
Barnböcker, facklitteratur 2355 3764 1409 59,8% 9,9%   
Videofilmer, vuxna 1702 1511 -191 -11,2% 4,0% 8,4%
Videofilmer, barn 1370 1673 303 22,1% 4,4%   
Tal- och kassett-böcker,bok&band, vuxna 1480 1506 26 1,8% 4,0% 5,2%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 227 447 220 96,9% 1,2%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 106 139 33 31,1% 0,4% 1,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 295 308 13 4,4% 0,8%   
Fjärrlån 250 261 11 4,4% 1,3% 1,3%
E-bokslån 153 94 -59 -38,6% 0,5% 0,3%
Totalt 36221 37899 1678 4,6% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 16510 20178 3668 22,2% 53,2% 100,0%
Därav vuxenmedier 19711 17721 -1990 -10,1% 46,8%   
 



Bilaga 1:2 
 
Huvudbiblioteket 
 
 
 År: 2006 2007 Förändr. 
Antal exemplar   36802 37233 431
Antal nya exemplar   1225 1245 20
Antal lån under perioden   27597 29289 1692
Antal dagar öppet   181 179 -2
Antal besökare   27591 22267 -5324
Antal besökare/dag   152 124 -28
 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan- aug 2007 
Vuxenböcker 24577 66,0% 66,0%
Barnböcker 10593 28,5% 28,5%
Videofilmer, vuxna 317 0,9% 1,4%
Videofilmer, barn 201 0,5%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 713 1,9% 3,6%
Tal-, kassettböcker,bok & band, barn 626 1,7%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 41 0,1% 0,6%
Övriga audiovisuella medier, barn 165 0,4%   
Totalt 37233 100,0% 100,0%
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  

  jan-aug 2006 jan-aug 2007 antal lån procent 
jan-aug 
2007   

Vuxenböcker, skönlitteratur 6358 5000 -1358 -21,4% 21,7% 45,2%
Vuxenböcker, facklitteratur 6878 6855 -23 -0,3% 23,5%   
Barnböcker, skönlitteratur 8267 10002 1735 21,0% 28,2% 33,5%
Barnböcker, facklitteratur 1544 2351 807 52,3% 5,3%   
Videofilmer, vuxna 1497 1366 -131 -8,8% 5,1% 8,9%
Videofilmer, barn 1111 1476 365 32,9% 3,8%   
Tal- och kassett-böcker,bok&band, vuxna 1422 1413 -9 -0,6% 4,9% 5,4%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 164 394 230 140,2% 0,6%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 100 135 35 35,0% 0,3% 1,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 256 297 41 16,0% 0,9%   
Totalt 27597 29289 1692 6,1% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 11342 14520 3178 28,0% 38,7% 100,0%
Därav vuxenmedier 16255 14769 -1486 -9,1% 55,5%   

 



Bilaga 1:3 
Glommersträsks bibliotek 
 
 År 2006 2007 Förändr 
Antal exemplar   6922 6614 -308
Antal nya exemplar   229 209 -20
Antal lån under perioden   5709 5668 -41
 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2007 
Vuxenböcker 3094 46,8% 46,8%
Barnböcker 3486 52,7% 52,7%
Videofilmer, vuxna 3 0,0% 0,0%
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 21 0,3% 0,4%
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 6614 100,0% 100,0%
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 

  jan-aug 2006 jan-aug 2007 antal lån procent 
jan-aug 
2007   

Vuxenböcker, skönlitteratur 891 824 -67 -7,5% 14,5% 27,5%
Vuxenböcker, facklitteratur 730 737 7 1,0% 13,0%   
Barnböcker, skönlitteratur 3037 2776 -261 -8,6% 49,0% 65,5%
Barnböcker, facklitteratur 508 934 426 83,9% 16,5%   
Videofilmer, vuxna 199 117 -82 -41,2% 2,1% 5,1%
Videofilmer, barn 255 172 -83 -32,5% 3,0%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 43 82 39 90,7% 1,4% 1,8%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 39 21 -18 -46,2% 0,4%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 6 3 -3 -50,0% 0,1% 0,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 1 2 1 100,0% 0,0%   
Totalt 5709 5668 -41 -0,7% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 3840 3905 65 1,7% 68,9% 100,0%
Därav vuxenmedier 1869 1763 -106 -5,7% 31,1%   

 



Bilaga 1:4 
 
Moskosels bibliotek 
 
 
 År 2007 2006 Förändr 
Antal exemplar   5485 5205 280
Antal nya exemplar   348 232 116
Antal lån under perioden   2942 2512 430
 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2007 
Vuxenböcker 2553 46,5% 46,5%
Barnböcker 2878 52,5% 52,5%
Videofilmer, vuxna 1 0,0% 0,0%
Videofilmer, barn 1 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 26 0,5% 0,9%
Tal-, kassettböcker,bok & band, barn 25 0,5%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 0,0%
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0%   
Totalt 5485 100,0% 100,0%
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 

  jan-aug 2006 jan-aug 2007 antal lån procent 
jan-aug 
2007   

Vuxenböcker, skönlitteratur 640 562 -78 -12,2% 19,1% 39,1%
Vuxenböcker, facklitteratur 523 587 64 12,2% 20,0%   
Barnböcker, skönlitteratur 959 1208 249 26,0% 41,1% 57,3%
Barnböcker, facklitteratur 303 479 176 58,1% 16,3%   
Videofilmer, vuxna 6 28 22 366,7% 1,0% 1,8%
Videofilmer, barn 4 25 21 525,0% 0,8%   
Tal- och kassett-böcker,bok&band, vuxna 15 11 -4 -26,7% 0,4% 1,5%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 24 32 8 33,3% 1,1%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 1 1 n/a 0,0% 0,3%
Övr. audiovisuella medier, barn 38 9 -29 -76,3% 0,3%   
Totalt 2512 2942 430 17,1% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 1328 1753 425 32,0% 59,6% 100,0%
Därav vuxenmedier 1184 1189 5 0,4% 40,4%   

 
 



Bilaga 1:5 
 
Skolbiblioteken 
 

Skola 
Antal 
exemplar 

Procent av 
beståndet 

Antal 
elever Bestånd/elev

Lån/elev 
jan-aug 
2007 

Fridhem 3204 19,7% 250 12,8 2,3
Nyborg 3129 19,2% 123 25,4 6,6
Ringel 5092 31,2% 240 21,2 7,2
Sandbacka 4877 29,9% 430 11,3 1,6
Totalt 16302 100,0% 1043 15,6 3,7

 
 
 
 
 

Skola 

Antal lån 
jan-aug 

2007 Därav fack 
Därav 
vuxen

Därav 
OPAC-lån

OPAC-låni 
procen

Antal lån 
jan-aug 

2006 

Förändring 
2006 till 

2007 
Förändring 

i procent
Fridhem 583 278 107 0 0,0% 368 215 58,4%
Nyborg 809 154 26 129 15,9% 706 103 14,6%
Ringel 1718 246 60 1718 100,0% 1944 -226 -11,6%
Sandbacka 701 436 414 277 39,5% 687 14 2,0%
Totalt 3811 1114 607 2124 55,7% 3705 106 2,9%
 



Nyckeltal och statistik: Bilaga 2:1 
 
 

Kultur i vården jan - augusti 
Aktivitet Antal Deltagare/

gång  
Kommentar 

”Samvarocafé” 15 ggr 15-20 pers Mycket omtyckt 
Minnesträning 20 ggr 3-8 pers Blivit bra men kan utvecklas ännu mer 
Teater 15 ggr 17 pers Mycket goda utvecklingsresultat sedan förra året 
Teatercafé  2 ggr 17 pers Så mycket publik att det blev fullt och många fick gå 

hem. Inte riktigt fullt vid den andar föreställningen. 
Vittjåkkutflykt 1 ggr 11 pers Omtyckt, detta är en grupp som inte kommer utanför 

samhället så ofta. 
Må-bra dagar 3 ggr 15-40 pers Mycket omtyckt 
Musik och rörelse 19 ggr 5-12 pers i 

tre grupper 
Mycket bra resultat 

Trädgårdslust 2 veckor 5 deltagare Arbetet fortskrider 

 
 

Förskole- och skolföreställningar jan-augusti 
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 
Romeo och Juliakören, Norrb-musiken 200 2 
Summa grundskolan 1225 besök 16 arr 
 
Gymnasiet (egen kulturbudget) 
Dark Lady, Nb-msuiken 200 1 
Sveriges historia på 100 min 200 1 
Summa gymnasiet 400 2 

 



Nyckeltal och statistik: Bilaga 2:2 

Offentligt kulturutbud jan-augusti 

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 tvådagarskurs med föreställning
Maskresan 42 1
Cirkusskola, Arvidsjaur 33 del 120 publik kurs 5 dgr
Summa offentligt kulturutbud 491 7 arr
 
 

Fritidsbuss 5 resor januari - maj 
Sträcka Resenärer Snitt/

resa 
Total 
kostnad 

Intäkter Netto-
kostnad 

Subv per 
resande 

Därav 
vuxna 

Moskosel 68 8 10 375,00 658,00 9 717,00 142,90 
Glommersträsk 32 4 10 375,00 378,00 9 997,00 312,41 3
Summa 100 11 20 750,00 1 036,00 19 714,00 197,14 3
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Utvärdering av Kultur- och 
fritidsnämndens 
övergripande mål 2007 – 
januari – augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 52  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 augusti 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna utvärdering av kultur- och fritidsnämndens övergripande 

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

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



 

Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-20 § 52 
 

 
 

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 

Kulturnämnden och all 
personal  

Enligt fastställd plan och 
avvikelserapport vid 
behov 

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

 Kontinuerligt 

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

 

  

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi 
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.  

Kulturnämnden Kontinuerligt 

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

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

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

• Tillämpa FN:s barn-konvention. 

Kulturnämnden , 
resultatchef, enhetsledare 
och verksamhetsansvariga 
 
 

Kontinuerligt 
Utvärdering en gång/år. 

3 Garantera tillgång till 
medier och information. 

• Avgiftsfri mediautlåning som är tillgänglig för alla 
medborgare 

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

spännande nätet för informationssökning på biblioteken 

Biblioteksansvarig Kontinuerligt 

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

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

ungdomslitteratur 

Barn- och 
skolbibliotekarien 

Kontinuerligt 
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Demokrati 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

5 Garantera medborgarna 
god kvalitet på den 
verksamhet som erbjuds 

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

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

 

Kulturnämnden , 
enhetsledare och 
resultatchef 

En gång per år. 

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

Vad Hur Vem När 

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

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställda Kontinuerligt 

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och 
deltagande i projekt 

Kulturnämnden, 
resultatchef och 
enhetsledare 

Kontinuerligt och när 
tillfälle ges 

4 Dokumentera, bevara och 
levandegöra bygdens 
historia och kulturmiljöer 

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

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

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

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

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 
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Miljö 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

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

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

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra kulturarbetare 
och idrottsutövare 

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

Kulturnämnden En gång/år 

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö  
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 intervjuer 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. 
 



 6 (8) 
Utbildning 2007 
En god kvalitet i skolan och utbildning ska garanteras alla. Arvidsjaurs kommun som utbildningscentrum skall befästas och stärkas. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

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

Barn- och 
skolbibliotekarien, 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

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

• Göra biblioteken till centra i det moderna utbildnings-
samhället 

• Samverka med och ekonomiskt stödja studieförbunden  

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

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

• Undervisningen skall grundlägga, vidga och fördjupa 
musikupplevelser 

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

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

undervisning till elever upp till 20 år på gymnasiet 

Verksamhetsansvarig Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning  
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, 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebibliotekarien och 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling  
1. Föreningslivet stödjs 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 

Kulturnämnden 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. 
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Yttrande - Driftsbidrag till 
Abborrträsk Folkets Hus 

Kn § 53  Dnr 00171/2007 052 
 
Kommunstyrelsen vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig över ansökan 
om driftsbidrag från Abborrträsk Folkets Hus. 
 
Abborrträsk FHF hänvisar till att Arvidsjaurs kommun äger hälften av 
andelarna i föreningen (vilka är 5 000 kr) och hoppas därmed på ett årligt 
kommunalt bidrag för driften, i likhet med de kommunala lokaler som finns 
i andra byar och i Arvidsjaurs samhälle. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att lämna följande yttrande; 
 
 Abborrträsk Folkets Hus förening har av kultur- och fritidsnämnden fått 

ett driftsbidrag med 7 556 kronor för 2007 enligt de bestämmelser som 
gäller fram till 2007-12-31 för drift av bystugor, bygdegårdföreningar 
m fl.  

 
 Att inte bevilja ett ytterligare driftsbidrag med hänvisning till 

kommunstyrelsens beslut 2006-11-06 § 197 att i bidragshänseende 
betrakta föreningen som en byastugeförening. 

 
 Konstatera att Folkets Huslokalen i Abborrträsk inte är en kommunal 

allmän lokal, se kommunfullmäktiges beslut 2003-06-16 § 50 med 
kompletterande beslut om regler för uthyrning av allmänna lokaler i 
Arvidsjaurs kommun.  

 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av 
delegeringsbeslut 
 

Kn § 54  
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 Kultur- och fritidsnämndens utskott  §§ 15-17 2007
 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

* Kristina Grubbström 
- UPP – Ungdomsprojektpengar §§ 1-1 2007 
 

* Kulturnämndens förhandlingsgrupp 
- KnFg:1: Verksamhetsbidrag baserat på verksamhetsplan 

   §§ 2-2 2007 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Ansökan om bidrag till teaterföreställning – Moskosels Rallarförening 

samt svar på ansökan 
- Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström 
 
* Enkät om Galaxen och dess verksamhet, genomförd vården 2007 
- Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström 
 
 
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 -       
 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 tjg ers       
 6 Eva Segerstedt        
 7 Gunnel Javåsen        
 
SUMMA 7       
 



 


