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Tema - Folkbildning 
 

Kfn § 25 
 
Vid dagens sammanträde har studieförbunden bjudits in till samtal kring 
folkbildning. Följande studieförbund har deltagit i samtalet; 
 
SISU, Jane Fernholm 
ABF, Britta Jonsson 
NBV Norrbotten, Inge Andersson 
Sv Nord, Stefan Holmqvist 
Sensus, Eva Aldrin 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning -
Kultur- och fritidsnämnden 
2008 – 
Biblioteksverksamhet  
 

Kfn § 26 Dnr 00098/2008 800 
 
Vid dagens sammanträde har Erik Seurin, Inger Mäkimaa, Britta Bergman 
och Elisabeth Andersson informerat nämnden mera ingående om 
biblioteksverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Internbudget år 2009 - 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
 
 

Kfn § 27 Dnr 00155/2008 042 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 94 om en driftbudgetram för 
kultur- och fritidsnämnden med 8 200 tkr + 50 tkr för ungdomsprojekt för år 
2009. 
 
Internbudget år 2009 tas upp för beredning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-05-29 § 20 att se över den 
politiska verksamhetsbudgeten, utvecklingsstöd och investeringsstöd och 
möjlighet till personalminskningar inom områden som ej är efterfrågade. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har upprättat ett budgetförslag 
för 2009 med konsekvensbeskrivning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa internbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2009 enligt 

bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-09-25 § 27 1 (2) 
 
  2008 Förslag 2009 

  KULTUR Kostnader
Intäkte
r Kostnader Intäkter 

           
003 KULTURNÄMNDEN 167,0   121,0   
           
           
451 VERKSAMHETSSTÖD 1 140,0   1 140,0   
           
           
452 UTVECKLINGSSTÖD 90,0   45,0   
           
           
453 INVESTERINGSSTÖD 70,0   35,0   
           
           
461 KULTURADMINISTRATION 845,0 25,0 830,0 25,0
           
           

  
ARVIDSJAURS 
FOTOARKIV 10,0 10,0 10,0 10,0

           
  FÖRENINGSSERVICE 244,0 154,0 254,7 154,0
           
471 KULTUR I VÅRDEN 299,0 147,0 299,0 147,0
           
  KULTURVERKSAMHET 316,0 60,0 316,0 60,0
           

467 
BARN- OCH 
UNGDOMSKULTUR 199,0   209,2   

  endast personalkostnad         
           

441 
FRITIDSGÅRDEN 
GALAXEN 360,0 45,0 360,0 45,0

         
462 BIBLIOTEK 2 878,0 35,0 2 889,2 35,0
          
465 MEDBORGARHUSET 1 217,0 55,0 1 293,8 55,0
          
  BIO 280,0 400,0 280,0 400,0
  DANS 170,0 200,0 40,0 50,0
  CAFETERIA 250,0 400,0 250,0 400,0
          
           
691 MUSIKSKOLAN 1 541,0 45,0 1 572,0 80,0
           
  Summa 10 076,0 1 576,0 9 944,9 1 461,0
  Netto 8 500,0   8 483,9   
  Ram 8 500,0   8 200,0   
  Kvar 0,0   -283,9   
  För löneökningar 2008 213,0   284,0   

 



 2 (2) 
Budgetförslag 2009, Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Neddragning  Konsekvens 
   
Nämnden 
• inget arbetsutskott 
• neddragning kurs/konferens  
• bättre planering för ordf träffar med 

förvaltningen, läggs i samband med ordf 
tj.göring på k-huset 

• effektivisering av beredning 
föreningsstöd 

46.0 kkr lägre kostnad 
 

 • något längre nämndssammanträden och 
kräver mer och grundligare förberedelse 
av politiker men ingen ökad kostnad 

• lägre resekostnad  
 
 
• lägre kostnad för politikerarvoden 

Biblioteket 
• lägre medieanslag på vux och barn  
• kostnad för databaser förändras skolan,  
40.0 kkr lägre kostnad 
 

 • färre inköp, något sämre utbud  
• lägre kostnad både för biblioteken och 

bättre service 

Musikskolan 
• föreslås att införa terminsavgift på 300:-

/elev  
• planering pågår för att införa kulturskola 
35.0 kkr högre intäkter 
 

 • ökade intäkter ca 70.0 kkr på ett år 
 
 
• bredare utbud för barn och ungdom 

Kulturadministration 
• lägre telefonikostnader tack vare IP- 

telefoni 
• restriktivare deltagande vid kurs och 

konferens 
30.0 kkr lägre kostnad 
 

 • ren besparing 

Stöd till föreningar 
• sänkning av utvecklingsstödet  
• sänkning av investeringsstödet 
80.0 kkr lägre kostnad 
 

 • mindre pengar till föreningarna  
• mindre pengar till föreningarna 

 
Den totala summan för dessa två stödformer är låg och har ingen avgörande betydelse för 
föreningarnas verksamhet. Nämnden satsar mest på stödet till verksamhet och anser det vara 
viktigast. På sikt föreslås de att de två ovanstående stödformerna tas bort. 

 
Medborgarhuset 
• sänkning av intäktskravet på danser 
20.0 kkr lägre intäkt 
 

 • denna är den verksamhet som gått sämst 
ekonomiskt och det är inte realistiskt att 
tänka sig att nettointäkterna kan vara 
högre 
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Delårsbokslut 2008-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 28 Dnr 00340/2008 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 2008 har upprättats. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-09-25 § 28 1 (18) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 
Januari – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 

3 Kultur- och fritidsnämnden hela verksamheten 
 
Tkr  2008  2007  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  6 734 4 197 62 4 241 -1 6 645
Verksamhet 3 625 2 277 63 2 781 -18 3 709
Internhyror, kap kostn 2 880 1 920 67 1 807 6 2 880

   
Summa kostnader 13 239 8 394 63 8 829 -5 13 234

   
Intäkter -1 576 -1 310 83 -1 675 -22 -1 666

   
Netto 11 663 7 084 61 7 154 -1 11 568

   
Periodens resultat 691 220  
 
Verksamhet 
För att förbättra folkhälsan erbjuder vi ett brett och varierat utbud av kultur, idrott och 
folkbildning för alla åldrar trots att de ekonomiska resurserna inte kunnat höjas under de 
senaste åren. Samverkan med andra och ansökan om externa resurser gör detta möjligt. 
Träffpunkter och mötesplatser tillhandahålls genom våra verksamheter och på så sätt skapas 
möjlighet 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 till de olika grupperna. 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 40 695 lån och 24 047 personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom har 42 
grupper med 10 - 20 besökare från skola, förskola eller 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 och allt detta kan man göra direkt hemifrån sin Internetuppkopplade 
dator om man har en personlig PIN-kod till sitt lånekort. From april utlånas TV-spel för att 
tillgodose de yngre låntagarnas önskemål och detta har blivit mycket uppskattat. 
Nyföretagande och unga vuxna är två nya målgrupper som pekats ut i biblioteksplanen och 
arbetet med dessa pågår. 
 
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter med totalt 264 elever vilket är 38 % av 
kommunens barn i åldern 6-16 år under vårterminen. Vid höstterminens start har man 272 
elever vilket är drygt 42% av kommunens barn i åldern 6-16 år. Både enskild undervisning 
och samspel i olika former bedrivs och offentliga framträdanden görs när det är lämpligt. 
From förra läsåret erbjuds eleverna frivillig musikundervisning fr o m år 3 och 
blockflöjtsundervisningen startar i år 2. 
Vid vårens instrumentprovning för år 3 deltog 70 elever och 58 anmälde sig till frivillig 
musikundervisning. En kö på 23 elever finns för närvarande. 
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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. Huset har nyttjats vid 399 tillfällen, varav 95 är Medborgarhusets egna 
aktiviteter, 99 övriga kommunala förvaltningar och 205 härrör sig från föreningar och övriga 
nyttjare. 
 
Fritidsgården Galaxen har hållit öppet på kvällstid måndag till fredag med ca 25-30 besök per 
kväll.  
 
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt 
nyttjande av kommunala lokaler ger föreningarna bra möjligheter att bedriva sin verksamhet.  
De nya bidragsreglerna har för första gången tillämpats på ett betydligt mycket större antal 
föreningar än tidigare. Nu fördelas det ekonomisk stödet på samma grund, den verksamhet 
man avser bedriva utifrån inlämnad verksamhetsplan. Detta har medfört att vissa föreningar 
fått lägre stöd och andra högre beroende på att antalet medlemmar endast är ett av många 
kriterier för fördelningen. 80 föreningar har beviljats verksamhetsstöd på 1 140.0 kkr. 
Utvecklingsstöd och projektstöd har också fördelats. 
 
Händelser av betydelse 
Det nya bidragssystemet inneburit en bra överblick över vilka föreningar som bedriver 
verksamhet i kommunen och ett bättre sätt att kunna fördela stödet till de olika målgrupperna. 
Reservatsbesluten för Gallejaur kultur- och naturreservat togs i början av sommaren och 
invigningen gick av stapeln i mitten av augusti. 
 
Ekonomi 
Det beräknade överskottet beror på att vikarier ej tagits in fullt ut vid sjukdom och 
tjänstledigheter. Lägre intäkter på Medborgarhuset beroende på något färre arrangemang och 
betydligt färre besökare på det man står som arrangör till själva. Högre intäkter på 
allmänkultur och bibliotek beroende på tilldelade projektmedel samt bra försäljning av 
kulturhistoriska häften som publiceras i egen regi. Verksamhetskostnaderna något högt 
beroende på vissa projekt samt kostnader för tryckning av kulturhistoriska häften som säljs 
under året. Målet är att kunna sälja för hela tryckkostnaden innan året är slut. 
 
Personal 
Vakanser och sjukskrivningar som ej ersatts med vikarier fullt ur gör att lönekostnaderna 
ligger lägre. Lägre personalkostnader på Galaxen eftersom öppethållandet varit mindre. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Arbetet inom de olika verksamheterna bedrivs så att de uppsatta målen skall uppnås och inga 
större avvikelser kan skönjas ännu. De lägre intäkterna på biografen är svåra att påverka 
eftersom tex nedladdning av film från Internet samt filmutbudet är de två största 
anledningarna till minskat besökande. Dessa frågor kan inte lösas lokalt utan kräver en 
nationell lösning.  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 3 (18) 
Januari – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Verksamhetsstöd 
 

 Idrottsf 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 

2008 387 kkr 
(19 för) 

58 kr 211 kkr 
(12 för) 

31 kr 34,4 kkr 
(9 för) 

5 kr 16,1 
(7 för) 

2,4 kr 

 Pens.för Per inv Studieför Per inv Byaför Per inv Totalt Per inv
2008 52 kkr 

(6 för) 
8 kr 330 kkr 

(4 för) 
49 kr 101 kkr 

(22 för) 
15 kr 1 132 kkr 169 kr 

 
Framtiden 
Diskussionen om att förändra musikskolan till en kulturskola har påbörjats och kommer att 
kräva nya eller omfördelade resurser, även införandet av terminsavgift. 
Ungdomsprojektet ”Uppväxtkoordinerat ledarstöd” kommer att ge inriktningen för hur 
Galaxens verksamhet skall bedrivas. 
Biografverksamheten måste ses över med tanke på det minskade besökandet och nya grupper 
måste nås för att öka nyttjandet. För att Medborgarhusets verksamhet skall kunna bedrivas i 
en framtid måste intäktskravet sänkas.  
 
Nämnden har väckt frågan hos kommunstyrelsen om var kommunens anläggningars 
organisatoriska tillhörighet skall ligga. I samband med utformandet av det fritidspolitiska 
programmet fanns en önskan att kunna garantera tillgång och kvalitet men kultur- och 
fritidsnämnden, som fördelar stödet till verksamheten, har inga som helst möjligheter att 
påverka skötsel av fritidsanläggningarna. Det finns i dagsläget ingen politisk styrning av de 
kommunala fritidsanläggningarna och kultur- och fritidsnämnden upplever detta som en brist. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr  2008  2007   

 Budget Redovisa
t 

Förbr i 
% 

Redovisat Förändr 
i % 

Prognos 

Personal  147 74 50 79 -6 111 
Verksamhet 1 320 734 56 563 30 1 320 
Internhyror, kap kostn    

    
Summa kostnader 1 467 808 55 642 26 1 431 

    
Intäkter 0 0 0   

    
Netto 1 467 808 55 642 26 1 431 

    
Periodresultat  170 12   
 
Verksamheten 
Nämndens ordförande är adjungerad ledamot i Festspelens styrelse och har deltagit några 
sammanträden. I samband med diskussionerna om förändring av fritidsgårdens verksamhet 
har studiebesök i Pajala och Haparanda gjorts för att ta del av två goda exempel på hur 
fritidsgårdsverksamhet kan bedrivas.  
 
Priser och utmärkelser: 
I samband med årets stipendiecafé delades utmärkelser ut. För sitt mångåriga engagemang 
inom idrott och kultur för folkhälsans bästa blev Johan Piribauer årets kulturpristagare och 
ungdomskulturpriset tilldelades Filippa Hallnor som fick utmärkelsen för sitt engagemang för 
den samiska kulturen och sina jojkframträdanden. Ungdomsidrottspriset tilldelades IFK 
fotboll flickor födda 1993-94 för ett föredömligt uppträdande på och utanför planen och 
ungdomsledarstipendiat blev Lennart Jonsson som gjort en mångårig insats för den 
norrländska ursporten skidåkning. Alla pristagare deltog och berättade om sina respektive 
verksamheter. 
 
Ekonomiskt stöd: 
Totalt har 80 föreningar beviljats verksamhetsstöd enligt de nya regler som gäller och 
överflyttningen av ansvaret för bidrag från kommunstyrelsen har gått relativt bra. Det finns 
naturligtvis alltid olika uppfattningar om nivån på stödet och en neddragning gjordes för de 
allra flesta och mest på de som haft ett högt stöd. Det totala stödet är budgeterat till en summa 
av 1 140.0 kkr. Utvecklingsstöd och investeringsstöd har också beviljats. 
 
Händelser av betydelse 
De nya bidragsreglerna har för första gången tillämpats på ett betydligt mycket större antal 
föreningar än tidigare. Nu fördelas det ekonomiska stödet på samma grund, den verksamhet 
man avser bedriva utifrån inlämnad verksamhetsplan. Detta har medfört att vissa föreningar 
fått lägre stöd och andra högre beroende på att antalet medlemmar endast är ett av många 
kriterier för fördelningen.  
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Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet ligger lägre än riktpunkten på 67% beroende på att utbildningar och 
konferenser legat på en låg nivå.  
 
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 

2008 387 kkr 
(19 för) 

58 kr 211 kkr 
(12 för) 

31 kr 34,4 kkr 
(9 för) 

5 kr 16,1 
(7 för) 

2,4 kr 

 
 Pens.för Per inv Studieförb Per inv Byaför Per inv Totalt Per inv 
2008 52,4 

(6 för) 
8 kr 330 kkr 

(4 för) 
49 kr 101 kkr 

(22 för) 
15 kr 1 132 kkr 169 kr 

 
 
Framtiden 
Nämnden har väckt frågan hos kommunstyrelsen om var kommunens anläggningars 
organisatoriska tillhörighet skall ligga. I samband med utformandet av det fritidspolitiska 
programmet fanns en önskan att kunna garantera tillgång och kvalitet men kultur- och 
fritidsnämnden, som fördelar stödet till verksamheten, har inga som helst möjligheter att 
påverka skötsel av fritidsanläggningarna. Det finns i dagsläget ingen politisk styrning av de 
kommunala fritidsanläggningarna och kultur- och fritidsnämnden upplever detta som en brist. 
 
De priser och stipendier som nämnden delar ut kommer from 2009 att delas ut i samband med 
den kultur- och näringslivsgala på Laponia som planeras och genomförs i samverkan med 
näringslivet och Laponia. Musikskolans stipendier kommer även i fortsättningen att delas ut i 
anslutning till vårkonserten. 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2008  2007  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 354 931 69 1 040 -10 1 397
Verksamhet 677 658 97 740 -11 987
Internhyror, kap kostn 338 225 67 247 -9 338

  
Summa kostnader 2 369 1 814 77 2 027 -11 2 722

  
Intäkter -396 -645 163 -442 46 -749

  
Netto 1 973 1 169 59 1 585 -26 1 973

  
Periodresultat 146 -45  
 
Verksamheten 
Utbudet har legat något lägre än tidigare pga att kostnaderna stiger men inte anslaget. Större 
samverkan och extern finansiering eftersträvas men går inte alltid att hitta. Kvalitet går före 
kvantitet och ett blandat utbud för alla åldrar är målet. 
Besökandet ligger på en förhållandevis hög nivå utifrån invånarantalet. Marknadsföringen har 
stor betydelse och nya vägar att nå ut eftersträvas alltid, helst sådana som inte kostar alltför 
mycket.  
Utbudet för vuxna genomförs nästan uteslutande i samverkan med föreningar och 
organisationer samt Arvidsjaurs Församling medan barn- och ungdomsarrangemang till allra 
största delen genomförs i egen regi pga att bra medarrangörer saknas. Under sommaren har 
fyra allsångskvällar, musik i sommarkväll, festspelsvecka med konserter samt sommarbio 
erbjudits. 
 
Planeringen av Festspelsveckan har som vanligt pågått under våren och tanken med att de 
medverkande kommunerna skall ha varsin vecka för att ge bättre möjlighet till besök i 
varandras kommuner har fullföljts. Älvdalen sjöd av musik under veckorna 23-27 och 
Arvidsjaur hade sin festspelvecka i midsommarveckan med tre arrangemang., en konsert för 
gammelskogen med utställning och workshop i samverkan med naturskyddsföreningen samt 
musik i Arvidsjaurs Kyrka och gudstjänst i folkton i samverkan med Arvidsjaurs församling. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 318 nyttjandetillfällen samt fyra utställningar som 
pågått under två veckor vardera. Huset är fortsatt mycket uppskattat, främst av de mindre 
föreningarna och under den mest intensiva perioden är alla lokaler bokade lång tid i förväg. 
Huset nyttjas även dagtid bla för samvarostunder för äldre, vissa utbildningar och 
föreningsträffar. 
Ansvaret för fotoarkivet ligger på Brittgårdens personal och detta är en bra kombination som 
fyller upp de svackor som blir på en säsongsstyrd verksamhet. 
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Besluten om att bilda ett natur- och kulturreservat i Gallejaur togs under försommaren och 
Stiftelsen systrarna Karlsson i Gallejaur har instiftats av den sista kvarvarande systern Ebba 
Karlsson innan sin bortgång. Hon hade bestämt att som gåva ge Anders Larsa gården och all 
skog till denna stiftelse och testamenterade dessutom intrångsersättningen för 
reservatsbildandet till stiftelsen. Arvidsjaurs Kommun, Sparbanken Nord och Gallijaur-Järvlia 
kulturbygdsförening ingår i stiftelsen och slutförandet av förhandlingarna och planeringen av 
invigningen pågick under våren och sommaren. Invigningen av reservaten gjordes en 
fantastiskt vacker augustilördag med ett program som innehöll både tal, musik och visningar 
av reservaten och det restaureringsarbete som pågår. Under dagen deltog ca 800 personer och 
alla inblandade var mycket nöjda.  
 
Inventering av skogssamiska kulturmiljöer har påbörjats med stöd från Norrbottens Läns 
Landsting och denna skall ligga till grund för en förstudie av ett större projekt som syftar till 
att eventuellt göra Arvidsjaur till ett skogssamiskt kulturcentrum. Den skogssamiska kulturen 
kommer ofta i skymundan och inga större insatser görs för att bevara och lyfta fram den. 
Kommunen driver förstudien och Sameföreningen har uttalat sitt stöd och bistår med stöd och 
hjälp. 
 
Kultur i vården 
Under våren har hemtjänstens brukare erbjudits samvarocafé med olika teman på Brittgården 
varje måndag och en utflykt till Hembygdsgården med visning och kaffe med dopp 
arrangerades som avslutning.  
Tisdagscafé med teman på Brittgården var annan vecka som en öppen aktivitet för daglediga 
har också erbjudits i samverkan med ABF. Dessa tillfällen till träffar har ett stort värde för 
den som är ensam och kommer att fortsätta under hösten. Dessa bägge aktiviteter återupptas 
under hösten och är mycket uppskattade. 
 
Ytterligare caféträffar genom hemtjänstgrupper och Filadelfia har startat under detta år, i 
samverkan ABF och SV Nord. SV Nord har fortsatt sitt arbete i teatergruppen med 
funktionshindrade och de har haft två föreställningar under april. Denna aktivitet bidrar till att 
deltagarna utvecklas positivt.  
 
I samverkan med Norrbottens Läns landsting fortsätter musik och rörelse fram till december 
2008. Här erbjuds brukare inom hemtjänsten och två grupper på äldreboenden att sjunga, 
”dansa” och röra sig till musik under ledning av en musikpedagog. 
Denna aktivitet ger mycket positiv energi och är väldigt betydelsefull, bra minnes- och 
rörelseträning. Uppföljning görs och deltagarnas mående före och efter aktiviteten registreras 
för att sedan sammanställas och en forskare är knuten till uppföljningen.  
 
Öppen verkstad på Ringelsta en gång per vecka för boende som är lite ”piggare. Denna 
aktivitet är viktig för de äldre som önskar skapa något och det är frivilligt att komma när man 
själv vill och nyttjas flitigt. Ytterligare en grupp har på försök startat på Solbacken, här med 
träff en gång per månad. Dessa grupper genomförs i samverkan med ABF.  
 
Minnesträning har övergått till SV – Nord och personalen inom äldrevården som själva ska 
aktivera de äldre 10 - 15 min/dag. Detta görs för att få bättre kontinuitet och tätare intervall 
och är ett försök under våren. 
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Trädgårdslust under sommaren innebar att Borgargården fick plantering av buskar och träd 
samt en uteplats. Parken vid vårdcentralen rustades upp med nya möbler och underhåll av 
befintlig växtlighet. Feriearbetande ungdomar har arbetat tillsammans med samordnaren 
under fyra veckor. De deltog även i Musik och rörelse grupperna, vilket var mycket 
uppskattat både av personal och brukare och gjorde många andra allmänna förbättringar både 
inom- och utomhus. 
 
Under de tre år som kultur i vården har pågått, börjar vårdpersonalen skapa egna arrangemang 
och aktiviteter som genomförs, vilket är mycket positivt. Det är fortfarande mycket ojämnt 
fördelat och på vissa boenden behövs mer stimulans och hjälp. Ett stort problem är 
fortfarande att de äldre mycket sällan får komma ut för promenad eller annan typ av 
utevistelse.  
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Kulturen planerar, beställer och samordnar skolans och förskolans arrangemang i samråd med 
de kulturgrupper som finns på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Under perioden har 34 
olika skolföreställningar arrangerats och dessa har besökts av 1700 barn och ungdomar i 
åldrarna 2 - 19 år. Utbudet för de allra minsta är mycket begränsat och det är svårt att klara att 
ge tvååringarna en föreställning varje år men detta år kunde även ettåringar erbjudas en 
offentlig föreställning. Det var första gången på länge som småbarnsteater arrangerades och 
det fungerade mycket bra och kommer säkert att upprepas om lämplig föreställning erbjuds. 
Föräldrarna var mycket nöjda och de små barnen var intresserade. För äldre syskon hade 
biblioteket sagostund under den tid som föreställningen pågick. 
Tolv offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit 
1283 personer. Elever från låg- eller mellanstadiet hjälper alltid till med arrangemangen 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.  
 
”Five minutes of Fame” öppen scen på Medborgarhuset för eget uppträdande och skapande 
för barn och ungdomar i samarbete med musikskolan och biblioteket. Välbesökt och 
uppskattat och en ny, enkel form där olika kulturyttringar möts. Biblioteket får möjlighet att 
ge boktips och kanske hitta nya låntagare samtidigt som barn och ungdomar inspirerar 
varandra och tränar att framföra något inför andra. 
 
Unga skapare har som vanligt visat sina alster i en utställning på Brittgården där 10 ungdomar 
deltog med en bred variation. Under öppen scen ställer alltid någon elev ut sina alster som 
sedan får stå kvar någon vecka på biblioteket. Snöskulpturer har också tillverkats men inget 
deltagande i snöskulptur DM detta år. 
 
Sommarutställningen i skyltfönstren för år 5 hade temat ”så här tror jag att Storgatan kommer 
att se ut”. Det är en enkel och uppskattad aktivitet och eftersom bilderna arkiveras på kulturen 
blir det ett intressant tidsdokument som sparas för framtiden. 
 
Unga arrangörer har varit verksamma under våren och två ungdomar åkte till Riksteaterns 
ungdomskulturdagar i Stockholm. De har haft flera möten och också spelat egen teater samt 
varit arrangörer till en improvisationsföreställning med Scratch. 
 
Cirkusskolan med 35 deltagare genomfördes under en vecka på sommarlovet. 
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Händelser av betydelse 
De flesta producenter till barn- och ungdomsföreställningar är fria grupper som hela tiden för 
en mycket ojämn kamp med osäkra ekonomiska förutsättningar och förändringar. Detta har 
medfört en större belastning på arrangören som bl a får lov att tillverka sitt eget 
marknadsföringsmaterial, svara för större del i turnéläggning och medverka i möjligheten för 
producenten att få turnéstöd. Detta medför naturligtvis större kostnader som inte alltid syns 
men framför allt tar det mycket tid. 
 
Ekonomi 
Alla priser för föreställningar har gått upp och dolda kostnader som tex tillverkning av eget 
marknadsföringsmaterial till vissa föreställningar tillkommer. Högre kostnader på personal att 
vissa arrangemangskostnader hamnar på personal beroende på hur engagemanget ser ut. 
Intäkterna är också betydligt högre, bla beroende på projekt pengar som fördes över från 
föregående år samt det nyligen startade projektet för inventering av samiska kulturmiljöer. 
De höga kostnaderna på verksamhet beror bl a på de projekt som drivs samt tryckningen av 
två mycket uppskattade kulturhistoriska häften; Återblickar och Manliga profiler. 
Kostnaderna uppvägs med råge av intäkterna. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschefen fungerar även som bibliotekschef, en barn- och ungdomskultur-
samordnare på halvtid, 75% administrativ resurs på föreningsservice Brittgården med ansvar 
för fotoarkivet. Samordnare för Kultur i vården på heltid och genom sk plusjobb hade vi en 
extra resurs tom april som arbetat med dokumentation av kulturhistoria. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Utbudet av kultur, idrott och folkbildning är brett och av hög kvalitet. Nyttjandet ligger 
förhållandevis högt och barn och ungdomar får en stor del av utbudet genom samverkan 
mellan kulturen och skolan. Det finns naturligtvis aktiviteter som saknas och det är en 
övervikt av föreningar som ägnar sig åt idrott. Enkät på Sandbackaskolan har gjort som visar 
att bl a bowling är något som många önskar. Utökning av antalet aktiviteter under sommaren 
har inte blivit så stor men arbetet med att hitta lämpliga medarrangörer som kan genomföra 
bra program pågår och det finns redan beslut inför sommaren 2009. 
 
Framtiden  
Planer finns för ett musik- och rörelseprojekt för de funktionshindrade, tänkt att starta hösten 
2008. Medel har sökts från Allmänna arvsfonden i samverkan med avdelningen för 
funktionshindrade och FUB. Inget besked har ännu kommit. 
 
Diskussionerna runt utvecklingen av Gallejaur som besöksmål kommer att intensifieras under 
hösten och många frågor väcks hela tiden. Hur mycket kommunen skall engagera sig i detta är 
en viktig fråga och den medfinansiering som både kommun och landsting har beviljat till 
utvecklingsprojektet Gallejaur där beslut om EU-medel kommer under hösten har en 
avgörande betydelse för utvecklingsmöjligheterna. Projektet innehåller bl a byggandet av en 
informationsbyggnad och pedagogisk verksamhet. 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2008  2007  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  2 337 1 463 63 1 276 15 2 337
Verksamhet 639 479 75 1 078 -56 703
Internhyror, kap kostn 386 257 67 241 7 386

   
Summa kostnader 3 362 2 199 65 2 595 -15 3 426

   
Intäkter -35 -66 189 -669 -90 -99

   
Netto 3 327 2 133 64 1 926 11 3 327

   
Periodresultat 85 101  
 
Verksamheten 
Folkbiblioteken i kommunen har ett totalt bestånd på 49 405 medier eller 7,4 medier per 
invånare. Hur dessa fördelar sig kan studeras närmare i statistikbilaga 1. På skolbiblioteken 
finns ett bestånd på 15 937. Under perioden har lånen uppgått till 35 809 på folkbiblioteken 
och 4 886 utlån på skolbiblioteken. Utlåningen av skönlitteratur har minskat, både bland barn 
och vuxna medan utlåningen av facklitteratur har ökat jämfört med samma period föregående 
år. Även fjärrlånen har ökat likasom utlåningen av film. Siffrorna kan studeras närmare i 
bilaga 1.  
 
På huvudbiblioteket mäts besökandet och 24 047 personer har personligen nyttjat biblioteket. 
Dessutom har 42 grupper med 10 - 20 personer från skola och förskola besökt biblioteket före 
öppnandet. Besökandet har ökat bl a beroende på fler grupper från SFI. 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. 
Personalen går aktivt in för att marknadsföra alla digitala tjänster, både för enskilda låntagare 
och skolor. 
Huvudbiblioteket har varit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera, under sommaren kortare öppethållande för att klara semestrar 
utan att sätta in vikarier. 
 
Samverkansprojektet ”Maracas” fortsätter och biblioteken i länet har, tillsammans med 
länsbiblioteket avsatt en gemensam budget. Projektet har gett nya möjligheter att synas och 
genomslagskraften blir starkare. Projektet har blivit mycket uppmärksammat både i och 
utanför Sverige och har tilldelats ett marknadsföringspris som delades ut på biblioteksdagarna 
i maj.  
För hösten kommer den gemensamma satsningen att vara läslust och läsglädje plus en 
förstudie för att bilda ett gemensamt biblioteksbestånd med gemensam server, gemensamt 
lånekort och likadana låneregler. Dessutom har ett länsavtal slutits för ett stort antal databaser 
med remote access, åtkomst hemifrån via Internet. Alla dessa satsningar ger bättre och 
bredare service till lägre kostnad. 
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Bibliotekets satsning för att stödja nyföretagande har påbörjats och litteratur har anskaffats. 
Samtal förs med näringslivscenter om vad dom önskar att vi skall tillhandahålla. 
 
För ungdomar och unga vuxna pågår också nya insatser och en av dessa är utlåning av spel 
som har blivit mycket uppskattat. Utlåningen av spel startade i april och har sedan dess haft 
388 utlån. 
 
Filialerna Moskosel och Glommersträsk 
Dessa biblioteket fungerar som integrerade folk- och skolbibliotek och används på dagtid till 
stor del av elever. Särskilda lånedagar och många boklådor erbjuds också. 
Depåer för både vuxna och barn tas med från huvudbiblioteket och gör att beståndet kan 
förnyas med jämna mellanrum för att öka attraktionen. 
I Glommersträsk har anskaffandet av egen lokal för flyktingarna medfört att de i princip 
försvunnit från biblioteket men from hösten har dom ingen egen lokal och då kommer de 
förhoppningsvis tillbaka. 
 
Uppsökande verksamhet 
Boklådor med lämpliga medier skickas var sjätte vecka ut till sex institutioner – 
Borgargården, Länsmansgården, Ringelsta avd C och D, Lärkan, Åkerbäret och Duvan. 
Personliga besök görs på Ringelsta; Björken och Blåklockan, Krehab, vårdcentralens 
mottagning och folktandvården för att förnya i lånesnurror. På Ringelsta och Solbacken görs 
även hembesök till den som så önskar. 
Daisylåntagarana blir fler och fler och postboken och ”boken kommer” fortsätter som 
tidigare. 
I bägge byarna finns viss uppsökande verksamhet. 
 
Barn- och ungdomsverksamheten 
Biblioteket har besökt Arvidsjaurs församlings föräldragrupp för att prata om språkutveckling 
och informera om bibliotekens utbud, bl a genom att presentera ett urval medier. 
 
Biblioteket medverkade med bokprat vid arrangemanget Öppen scen i Medborgarhuset vid 
två tillfällen. Under teatern Tjopp och hennes vänner för riktigt små barn erbjöds också 
aktiviteter för syskonen på biblioteket under föreställningen.  
 
Vandringsutställningen Nattpäron (Riksutställningar) besökte Arvidsjaur under två veckor i 
maj och såväl skolklasser som andra intresserade kunde ta del av detta kreativa och 
fantastiska upplevelserum, inrymt i en mobil (”flexibel lastbil”). Här fick såväl barn som 
vuxna leka med språket, läsa och lyssna på berättelser m.m. I samband med klassbesöken 
delades gruppen och halva klassen besökte biblioteket där det var högläsning och 
informationssökning för eleverna medan den andra halvan besökte utställningen. Även 
bibliotekspersonal tjänstgjorde som guider under öppethållandet och utställningen var 
välbesökt och mycket omtyckt. Offentliga arrangemang med berättandet som tema ordnades i 
samarbete med studieförbunden. 
 
För att öka besökandet av barn- och ungdomar på biblioteket har ett mer systematiskt sätt att 
ta hand om besökande grupper införts, en ordentlig visning vad biblioteket kan erbjuda görs 
vid varje besök. Under våren och hösten har många grupper tagits emot och hela högstadiet 
kommer att besöka biblioteket under hösten. 
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Bokutställningar kring olika aktuella och läsinspirerande teman för både barn och vuxna 
ordnas kontinuerligt under året. Bl.a. har man haft en större bokutställning på 
huvudbiblioteket för att lyfta fram och presentera ny barn- och ungdomslitteratur. 
 
Gallrade barn- och ungdomsböcker reas regelbundet ut billigt, bl a under veckorna kring 
Världsbokdagen samt på A-smällen. 
 
Projekt med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd 
Varje år kan folkbiblioteken tillsammans med skolan söka bidrag från Statens Kulturråd. En 
kommun i vår storlek kan få 50 000:- och pengarna får endast gå till inköp av media till folk- 
och skolbibliotek. En förutsättning för att kunna söka detta bidrag är att varken folkbiblioteket 
eller skolbiblioteken minskar sina medieanslag.  
 
Folkbiblioteket har i år ansökt om bidraget med ungdomarna i åtanke. Ungdomar är en 
målgrupp som är svår att locka till biblioteket. Genom stödet från Kulturrådet vill man göra 
kompletterande inköp som kan innebära att biblioteket kan hävda sig bättre i konkurrensen 
och mediebruset av idag. Utbudet av bl.a. manga och ljudböcker skall utökas och böcker om 
ungdomskultur skall inköpas.  
 
Arrangemang 
Föreläsningsserien ”Arvidsjaurbor möter världen” har fortsatt genom en välbesökt och 
uppskattad föreläsning om Kina, fina bilder och intressanta berättelser. Två kinesiska 
ungdomar har varit utbytesstudenter i Arvidsjaur och de ställde upp som guider och tolkar 
under resan. 
Världsbokdagen firades med ett besök av deckarförfattaren Arne Dahl. Under veckan erbjöds 
boktips, bokrea på gallrade böcker, inga förseningsavgifter på alla bibliotek. 
I Glommersträsk har en intressant knivslöjdare visat och berättat om sina knivar och i 
Moskosel visades biblioteket upp i samband med den inspirationsdag som 
Hushållningssällskapet ordnade. Bägge arrangemangen var välbesökta och uppskattade.  
Under sommaren har en lokal författare haft boksläpp på biblioteket och i samband med A-
smällen hade biblioteket försäljning av gallrade böcker. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Biblioteken fungerar som mötesplats för alla och genom arrangemang med varierat innehåll 
lockas nya grupper att besöka biblioteken.  
Genom skyltning, bokprat, arrangemang och information uppmuntras till besök och nyttjande 
av bibliotekens utbud och biblioteken blir mer synliga genom de gemensamma 
arrangemangen i länet genom Maracasprojektet. Alla invånare erbjuds biblioteksservice i 
olika former. 
 
Ekonomin  
Förbrukningen av budgeten ligger normalt, d v s en något mindre andel böcker har köpts i 
början av året. Bokutgivningen i Sverige är större under hösten, vilket innebär att vi förbrukar 
större delen av vårt medieanslag då. Prenumerationer av tidningar och tidskrifter gör att 
verksamhetskostnaderna ligger något högre eftersom alla betalas i början av året. 
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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. 
 
Händelser av betydelse 
Medieplanering av huvudbibliotekets barnavdelning pågår. Någon sådan har tidigare inte 
funnits. En utarbetad medieplan ger god överblick och med planens hjälp kan medieinköpen 
planeras bättre. 
 
F o m våren erbjuder biblioteket gratis utlåning av TV-spel. Härigenom hoppades vi locka en 
ny målgrupp till oss, ungdomar som tidigare inte besökt oss och resultatet är positivt. 
 
Framtiden 
Planer finns att göra om ungdomsavdelning för att tydligare lyfta fram vad denna grupp kan 
erbjudas, detta i takt med att avdelningen kommer att utökas och uppdateras med fler 
ljudböcker, mangalitteratur och böcker om ungdomskultur. 
Mer och bättre marknadsföring av bibliotekens utbud i det gemensamma 
marknadsföringsprojektet skall leda till ökat nyttjande men är inte alltid lätt att mäta. Nya 
metoder eftersöks i hela landet och detta bevakas. 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2008  2007  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr 
i % 

Prognos 

Personal  1 475 840 57 863 -3 1400

Verksamhet 99 55 56 53 4 99
Internhyror, kap kostn 256 171 67 166 3 256

   
Summa kostnader 1 830 1 066 58 1 082 -1 1755

   
Intäkter -45 -10 22 -13 -23 -29

   
Netto 1 785 1 056 59 1 069 -1 1726

   
Periodresultat  134 53  
 
Verksamheten 
Musikskolan erbjuder frivillig musikundervisning både enskilt och i grupp, delvis under 
skoltid och delvis på fritid. Alla elever börjar med blockflöjt i år 2 som en introduktion till 
spelandet och därefter får de delta i instrumentprovning. Fr o m år 3 ges möjlighet att välja ett 
instrument för enskild undervisning. Fiolundervisning enligt Suzukimetoden erbjuds 6-7 - 
åringar varannat år och tio elever med föräldrar deltog under vårterminen. Under våren har 
även sång kunnat erbjudas, fyra elever anmälde intresse.  
Totalt deltog under våren 264 elever i verksamheten, 144 inom klassmusiken och 120 inom 
den frivilliga instrumentalundervisningen. Inför höstterminen har musikskolan 272 elever; 
128 inom klassmusiken och 144 inom den frivilliga instrumentalundervisningen. Av de 70 
elever i år 3 som deltog vid instrumentprovning under våren anmälde 58 elever intresse för att 
spela. 23 elever står i kö till musikskolan, sju vill spela fiol/cello och 16 gitarr/trummor/bas. 
Musikskolan har medverkat vid öppna arrangemang och även haft utbyte med 
musikskoleorkester från Piteå samt varit värd för länsträff för ledare av musik- och 
kulturskolor. För att bättre kunna dokumentera verksamheten i ljud och bild har musiklärarna 
utbildats i användandet av portastudio och kommer därmed att kunna göra egna inspelningar 
på CD. 
 
Händelser av betydelse 
Deltagandet i ”Öppen scen” med blandade kulturyttringar ger eleverna möjlighet att prova på 
att framträda under enklare former. Utbytet med Piteå ger värdefulla kontakter både för elever 
och lärare.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna för våren ligger lägre pga en längre sjukskrivning samt tjänstledighet på 
som ej besatts med vikarie. Lägre intäkter pga att färre instrument hyrts ut, bl a beroende på 
sjukskrivningen och lägre verksamhetskostnader av samma anledning. 
 
Personal 
Fyra musiklärare med varierande tjänstgöringsgrad, totalt 3,58 % erbjuder undervisning på 
flertalet instrument. Dessutom finns två timanställda musiklärare. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Alla elever erbjuds att spela i musikskolan och undervisningen bedrivs på alla skolorter, dock 
med viss begränsning i Moskosel pga lägre intresse. Inom musikskolan finns ett antal fasta 
ensembler både för blås-, stråk- och stränginstrument. Till dessa ansluts olika kompgrupper 
och en del tillfälliga konstellationer förekommer också.  
Deltagande vid Öppen scen har varit ett försök att visa på olika konstarter och att ge elever 
möjlighet i att visa sina olika färdigheter. Denna satsning fortsätter under hösten. 
 
Framtiden 
Tankar på att starta kulturskola med möjlighet att erbjuda ex vis dans skulle ge utrymme och 
möjlighet att nå fler barn och ungdomar som kanske inte väljer att spela ett instrument. Det 
skulle även kunna vara möjligt att sälja tjänster till grundskolan vid deras "elevens val". 
Arbetet intensifieras under hösten så att beslut kan fattas under våren. 
 
Vid ett ev ombildande av musikskolan till kulturskola kan det vara på sin plats att fundera 
över att avgiftsbelägga verksamheten. Både för att öka ansvarskänslan hos elever och 
föräldrar men även för att höja statusen på verksamheten. Det finns fyra kommuner i landet 
som bedriver avgiftsfri musik-/kulturskola och genomsnittskostnaden ligger på 600 kronor 
per termin.  
 
Resonemanget som fördes med Sandbackaskolans rektor om att erbjuda möjlighet till 
fördjupning på ett instrument under det sk. "Individuella valet" blev inte av pga skolan inte 
ansågs sig ha medel för detta. 
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33Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2008  2007  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 421 889 63 983 -10 1 400
Verksamhet 890 351 39 347 0 600
Internhyror, kap kostn 1 900 1 267 67 1 153 10 1 900

  
Summa kostnader 4 211 2 507 60 2 483 1 3 900

  
Intäkter -1 100 -589 54 -551 7 -789

  
Netto 3 111 1 918 62 1 932 -1 3 111

  
Periodresultat 156 98 
 
Verksamheten 
Bio: 
Dåliga besökssiffror för kvällsföreställningarna med nästan 1000 färre besökare och ett snitt 
som minskat från 47 till 38. Under senvåren och sommaren har besökandet gått upp så de 
katastrofsiffror som redovisades i maj har förbättrats. Det ser likadant ut i hela landet och det 
mesta beror på att det ses mycket film via Internet. Sommarbion gick bra även i år, och 
dagbion fortsätter att vara en succé, på nio föreställningar har det varit 375 betalande, och 
detta är en ny grupp biobesökare. Sex matinéer har i snitt haft 63 besökare. Tre digitala 
sportsändningar under fotbolls - EM lockade 532 personer, visningar med trevlig stämning 
och bra ekonomi. 
Totalt har det varit 2856 besökare på 59 föreställningar, det ger ett snitt på 49 personer och är 
en minskning med 205 besökare jämfört med förra året. 
 
Dans: 
Man har haft fyra discon med 322 betalande vilket är ganska bra siffror men med tanke på att 
entrén ligger på 50 kr så ger det ett dåligt ekonomiskt utfall, men det känns samtidigt synd att 
plocka bort dessa danser då det är en av få aktiviteter som finns för ungdomar i åldern  
15-18 år. 
I år anordnades ett drogfritt skolavslutningsdisco i samarbete med Socialnämnden som ett 
alternativ för dom lite äldre som inte vill gå på badets avslutning. Det blev en rejäl flopp med 
endast 13 betalande trots utlottning på entrébiljetten. 
 
Cafeteria: 
Cafeterian gick något sämre än vanligt under våren men hösten har alltid varit den period med 
flest bokningar och därmed bättre intäkter. Ett par stora mogenarrangemang genomfördes inte 
och dessutom har det ökade antalet restauranger med nöjesutbud ökat vilket gör att 
Medborgarhuset inte vill konkurrera med privat näringsidkare. 
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Händelser av betydelse 
PRO har slutat med sina danser och from hösten är Medborgarhuset medarrangör till Korpens 
motionsdanser. 
 
Ekonomi 
Lägre personalkostnader pga sjukskrivning, 63% mot riktvärdet som är 67%.  
Periodens resultat är dåligt jämfört med tidigare år, ca 60 000 kr och beräknas försämras 
ytterligare under året. Orsaken till detta är något färre arrangemang med betydligt lägre antal 
besökare men med ungefär samma kostnader. 
Biografen har ekonomiskt gått lite bättre än förra året men danserna har gått sämre. 
 
Personal 
Två heltidsanställda föreståndare/vaktmästare/arrangörer och en heltidsanställd lokalvårdare 
svarar för verksamheten. Till vissa aktiviteter tas extrapersonal in och filmvisningarna på 
kvällstid sköts av anställda biomaskinister. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Samverkat med föreningar och organisationer. FUB, Korpen, SV Nord, PRO, SPRF m.m. 
Har tillhandahållit lokaler för möten, kurser, arrangemang och andra aktiviteter, totalt 399 
nyttjandetillfällen. Ökat samarbete med FUB som haft två teaterföreställningar med 338 
besökare och med Korpen och deras motionsdanser. 
 
Framtiden 
Alternativa lösningar på hur biografverksamheten skall bedrivas diskuteras och den sk 
konceptbion med tex dagbio är ett alternativ. På försök visas dagbiofilmen även på 
torsdagkväll kl 18.00. Man kan även tänka sig att hitta fler grupper som man kan rikta 
visningarna mot och på så sätt öka intäkterna eller göra vissa specialerbjudanden till särskilda 
målgrupper.  
 
Galaxen fritidsgårdsverksamhet 
Verksamheten 
Galaxen håller öppet måndag – torsdag 17.00 – 21.00, fredag 17.00 – 22.00 samt vissa 
lördagar och besökandet ligger på 25-30 ungdomar i snitt per kväll. Ett arrangemang i form 
av ett LAN har genomförts under våren, i samarbete med två ungdomar från gymnasiet som 
hade valt detta till sitt projektarbete. Mycket lyckat och välbesökt. 
I övrigt hålls cafeterian öppen och en del nya spel har köpts in på efterfrågan från 
ungdomarna.  
Under sommaren har Galaxen varit stängd eftersom besökandet är minimalt under icke 
skoltid. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader pga minskat öppethållande och lägre intäkterna både pga det minskade 
öppethållandet och inga arrangemang. 
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Personal 
Ordinarie personal har varit tjänstledig för studier i många år och är just nu tjänstledig för att 
prova annat arbete. Två timanställda fritidsledare delar på tjänsten. Vid behov tas ytterligare 
personal in. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Galaxen fungerar som mötesplats om än i något begränsad omfattning. I avvaktan på vad 
ungdomsprojektet ”Uppväxtkoordinerat ledarstöd” kommer fram till görs inga större 
förändringar. 
 
Framtiden  
Många tankar finns om hur denna verksamhet skall bedrivas i framtiden och två av nämndens 
ledamöter har gjort studiebesök för att titta på ett par goda exempel på 
fritidsgårdsverksamhet. Inga djupare diskussioner eller förslag kommer att göras innan 
ungdomsprojektet har kommit igång och givit indikationer på hur kommunens stöd för barn- 
och ungdomars uppväxt skall se ut. Frågan om framtida driftsformer för Medborgarhuset och 
Galaxen ska ses över. 
 
 



 
 

 Bilaga 1:1 
 
Huvudbiblioteket 
 
 
 Jan - aug 2008 Jan - aug 2007 Förändr. 
Antal exemplar 37038 37233 -195 
Antal nya exemplar 1367 1245 122 
Antal lån under perioden 28680 30100 -1420 
Antal dagar öppet 177 179 -2 
Antal besökare 24047 22267 1780 
Antal besökare/dag 136 124 11 

 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2008 
Vuxenböcker 24267 65,5% 65,5%
Barnböcker 10857 29,3% 29,3%
Videofilmer, vuxna 327 0,9% 1,4%
Videofilmer, barn 183 0,5%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 645 1,7% 3,1%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 512 1,4%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 61 0,2% 0,7%
Övriga audiovisuella medier, barn 186 0,5%   
Totalt 37038 100,0% 100,0%
 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 

  
jan-aug 

2007
jan-aug 

2008 antal lån procent 
jan-aug 
2008   

Vuxenböcker, skönlitteratur 5143 4736 -407 -8% 17% 41,7%
Vuxenböcker, facklitteratur 7071 7225 154 2% 25%   
Barnböcker, skönlitteratur 10243 8210 -2033 -20% 29% 38,4%
Barnböcker, facklitteratur 2456 2789 333 14% 10%   
Videofilmer, vuxna 1398 1606 208 15% 6% 12,3%
Videofilmer, barn 1502 1929 427 28% 7%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 1447 1093 -354 -24% 4% 5,2%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 399 411 12 3% 1%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 135 307 172 127% 1% 2,4%
Övr. audiovisuella medier, barn 306 374 68 22% 1%   
Totalt 30100 28680 -1420 -5% 100% 100,0%
Därav barnmedier 14906 13713 -1193 -8% 48% 100,0%
Därav vuxenmedier 15194 14967 -227 -1% 52%   

 



 Bilaga 1:2 
 
 
Glommersträsks bibliotek 
 
 2007 2008 Förändr 
Antal exemplar 6614 6813 199
Antal nya exemplar 209 260 51
Antal lån under perioden 5668 4941 -727

 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2008 
Vuxenböcker 3135 46,0% 46,0%
Barnböcker 3646 53,5% 53,5%
Videofilmer, vuxna 3 0,0% 0,0%
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 18 0,3% 0,4%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 8 0,1%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 2 0,0% 0,0%
Övriga audiovisuella medier, barn 1 0,0%   
Totalt 6813 100,0% 100,0%
 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.

  
jan-aug 

2007
jan-aug 

2008 antal lån procent 
jan-aug 
2008   

Vuxenböcker, skönlitteratur 824 665 -159 -19,3% 13,5% 28,0%
Vuxenböcker, facklitteratur 737 720 -17 -2,3% 14,6%   
Barnböcker, skönlitteratur 2776 2319 -457 -16,5% 46,9% 67,7%
Barnböcker, facklitteratur 934 1028 94 10,1% 20,8%   
Videofilmer, vuxna 117 45 -72 -61,5% 0,9% 3,4%
Videofilmer, barn 172 123 -49 -28,5% 2,5%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 82 17 -65 -79,3% 0,3% 0,6%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 21 12 -9 -42,9% 0,2%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 3 7 4 133,3% 0,1% 0,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 2 5 3 150,0% 0,1%   
Totalt 5668 4941 -727 -12,8% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 3905 3487 -418 -10,7% 70,6% 100,0%
Därav vuxenmedier 1763 1454 -309 -17,5% 29,4%   

 
 



 Bilaga 1:3 
 
 
 
Moskosels bibliotek 
 
Antal exemplar 5753
Antal nya exemplar 226
Antal lån under perioden 2188
 
 
 
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet 
fördelning exemplar jan-aug 2008 
Vuxenböcker 2661 46,3% 46,3%
Barnböcker 3033 52,7% 52,7%
Videofilmer, vuxna 1 0,0% 0,0%
Videofilmer, barn 0 0,0%   
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 30 0,5% 1,0%
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 27 0,5%   
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 0,0%
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0%   
Totalt 5753 100,0% 100,0%
 
 
 
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.

  
jan-aug 

2007
jan-aug 

2008 antal lån procent 
jan-aug 
2008   

Vuxenböcker, skönlitteratur 562 386 -176 -31,3% 17,6% 48,5%
Vuxenböcker, facklitteratur 587 676 89 15,2% 30,9%   
Barnböcker, skönlitteratur 1208 659 -549 -45,4% 30,1% 49,2%
Barnböcker, facklitteratur 479 418 -61 -12,7% 19,1%   
Videofilmer, vuxna 28 3 -25 -89,3% 0,1% 0,2%
Videofilmer, barn 25 1 -24 -96,0% 0,0%   
Tal- och kassett-böcker, bok&band, 
vuxna 11 27 16 145,5% 1,2% 2,0%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, 
barn 32 17 -15 -46,9% 0,8%   
Övr. audiovisuella medier, vuxna 1 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
Övr. audiovisuella medier, barn 9 0 -9 -100,0% 0,0%   
Totalt 2942 2188 -754 -25,6% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 1753 1095 -658 -37,5% 50,0% 100,0%
Därav vuxenmedier 1189 1093 -96 -8,1% 50,0%   

 
 



 Bilaga 1:4 
 
 
 
 

Skola 
Antal 
exemplar 

Procent av 
beståndet 

Antal 
elever Bestånd/elev 

Lån/elev 
jan-aug 
2008 

Fridhem 3315 20,8% 250 13,3 1,7 
Nyborg 2796 17,5% 123 22,7 14,1 
Ringel 4995 31,3% 240 20,8 9,4 
Sandbacka 4831 30,3% 430 11,2 1,1 
Totalt 15937 100,0% 1043 15,3 4,7 

 
 
 

Skola 

Antal lån 
jan-aug 

2008 
Därav 

fack 
Därav 
vuxen

Därav 
självservice*

Självservice 
i procent*

Antal lån 
jan-aug 

2007 

Förändring
2007 till 

2008
Förändring i 

procent
Fridhem 433 192 58 0 0,0% 583 -150 -25,7%
Nyborg 1733 524 73 352 20,3% 809 924 114,2%
Ringel 2250 304 63 1723 76,6% 1718 532 31,0%
Sandbacka 470 336 274 159 33,8% 701 -231 -33,0%
Totalt 4886 1356 468 2234 45,7% 3811 1075 28,2%

 
 



 Bilaga 2 
Nyckeltal och statistik jan – augusti 2008: 
 
Kultur i vården  
Aktivitet Antal Deltagare/gång Kommentar 
Samvarocafé 14 14-22 pers Mycket omtyckt, man får tid att umgås och 

prata 
Utflykt 1 15 pers Uppskattat, de kommer inte ut så ofta 
Tisdagscafé 8 9-25 pers Mycket omtyckt  
Öppen verkstad 
Ringelsta 

16 5-12 pers Kreativitet för de äldre utifrån vars och ens 
förutsättningar 

Öppen verkstad 
Solbacken 

2 5-7 pers Kreativitet för de äldre utifrån vars och ens 
förutsättningar 

Musik och rörelse 40 6-12 pers i tre 
grupper 

Mycket bra resultat, välmående som ”håller i 
sig” 

 
Förskole- och skolföreställningar  
Teater-/musikföreställning/utställning Antal 

besökare 
Antal före-
ställningar 

Kompisar Norrb.musiken 200 2 
Sunkan flyger; föreställning + slöjdworkshop 100 2 
Theestyle Fusion 200 1 
Glesbygd’n 200 1 
Cirkusverkstad Lule Stass 175 + 16 1 
Knattebio 150 1 
Nattpäron, utställning med dramapedagog, 
klassbesök under två veckor 

 
259 

 
24 

Summa musik och teater, grundskolan 1300 32 
 
Sandbackaskolan, gymnasiet (egen kulturbudget) 
Theestyle Fusion 200 1 
Glesbygd’n 200 1 
Summa gymnasiet 400 2 

 
Offentligt kulturutbud  
 
Off arrangemang för barn och ungdomar 

Antal 
besökare 

Antal  
föreställn. 

Tjopp för 1-2-åringar 28 1 
Knattebio 100 1 
Improvisationsteater Scratch, Unga Arr 20 1 
Sunkan flyger 61 1 
Manne 60 1 
Finns i sjön, Moskosel  7 1 
Finns i sjön, Glommerträsk 36 1 
Vad hände sen, Lauker 25 1 
Öppen scen, januari 40 1 
Öppen scen, februari 30 1 
Cirkusskola 35 deltagare + en föreställning 35+150 1 
Nattpäron, Riksutställningar, två veckor 751 1 
Summa offentligt kulturutbud 1283  12 arr 

 



 Bilaga 2:2 
 
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 

2008 387 kkr 
(19 för) 

58 kr 211 kkr 
(12 för) 

31 kr 34,4 kkr 
(9 för) 

5 kr 16,1 
(7 för) 

2,4 kr 

 
 
 Pens.för Per inv Studieförb Per inv Byaför Per inv Totalt Per inv 
2008 52 kkr 

(6 för) 
8 kr 330 kkr 

(4 för) 
49 kr 101 kkr 

(22 för) 
15 kr 1 132 kkr 169 kr 

 
 
 
Uthyrning lokaler Medborgarhuset. 
 Biograf Danslokal Cafeteria 

och foajé 
Teater och liknande 13 8 5 
Kommunala förvaltningar 22 31 46 
Eget nyttjande 53 18 24 
Studieförbund och Korpen 7 45 29 
Pensionärsföreningar och FUB 25 6 21 
Försäljare 0 3 11 
Övrigt 9 11 12 
Totalt 129 122 148 
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 §  §  
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 4 Per-Anders Brännström 1       
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