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Presentation av Peter 
Steggo, samisk koordinator 
 

Kfn § 14 Dnr 00460/2009 109
 
Första januari 2010 infördes en ny lag, 2009:724, om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Samiska är ett av våra nationella minoritetsspråk.  
Arvidsjaur är en av tretton nya kommuner i det nya, utvidgade 
förvaltningsområdet för samiska som särskilt ska skydda och främja samisk 
kultur och samiska språk. Det innebär att kommunen ska: 
 

• informera samerna om lagen 
• ge inflytande till och samråda med företrädare för samer 
• skydda/främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn 
• ge service och erbjuda myndighetskontakter helt/delvis på samiska 

vid efterfrågan 
• ge barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan. 

 

Som ett led i förverkligandet av den nya lagen har kommunen anställt Peter 
Steggo som samisk koordinator. Peter presenterade sig själv vid dagens 
sammanträde. 
 
Peter har påbörjat en kartläggning av behov av språkundervisning m m i 
kommunens förskolor och inom äldreomsorgen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information – 
Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2009 - Sveriges 
Kommuner och Landsting 
 
 
 

Kfn § 15 Dnr 00164/2009 106 
 
Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket 
”Kommunens kvalitet i korthet” som drivs av Sveriges kommuner och 
Landsting. På fem områden (tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande) har 64 kommuner 
jämfört sig med varandra utifrån 38 olika mått. 
 
Arvidsjaurs resultat för år 2009 innehöll både topp- och bottenplaceringar 
jämfört med de övriga kommunerna. Exempelvis ligger kommunen mycket 
bra till vad gäller kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Väntetiden till 
en plats på ett äldreboende är dock relativt lång. 
 
Nya mått för år 2009 var bland annat handläggningstiden för att få 
ekonomiskt bistånd, samt personaltätheten i förskolan om man tar hänsyn 
till frånvarande barn. Arvidsjaurs kommun fick mycket bra resultat för båda 
dessa mått. Eftersom detta inte har mätts av förvaltningarna tidigare är 
denna information värdefull. 
 
Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef, redovisar vid dagens 
sammanträde de mätningar som tagits fram under 2009. 
Resultatet finns också att läsa på kommunens hemsida. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information -
Uppväxtkoordinerat 
ledarskap 
 
 

Kfn § 16 Dnr 00179/2009 109 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att delta i arbetet med 
uppväxtkoordinerat ledarskap och antog samtidigt en värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga. 
 
I Arvidsjaur dras politik och föreningsliv med ett representativt underskott, 
men viljan och förutsättningar finns i Arvidsjaur för att hitta former för 
samarbete som ökar ungas delaktighet och representativitet. Ungas 
delaktighet och representativitet handlar om att bygga samhället tillsammans 
och att unga ska känna sig inbjudna till det byggandet. Här gäller det för 
kommunen att våga prova förhållningssätt, metoder, modeller och 
ståndpunkter för att bjuda in till ett ömsesidigt lärande som i grunden 
handlar om Arvidsjaurs framtid. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström informerar att en arbetsgrupp 
har bildats som består av kommunens ledningsgrupp, rektorer och elever 
från elevråden. Varje förvaltning ska jobba mera intensivt med att hitta 
projekt där elevinflytandet kommer in. 
 
Nämndskansliet/kommunstyrelsen planerar för att utveckla en 
ungdomsportal på kommunens hemsida. 
 
Tekniska planerar för upprustning av utemiljön vid Klockarbackeskolan i 
Moskosel. 
 
Skolförvaltningen planerar en diskussion kring sociala medier. 
 
Socialförvaltningen funderar på hur man kan involvera ungdomar i en 
diskussion hur man skapar ett bra arbetsliv. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Validering av 
idrottsplatsarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 

Kfn § 17 Dnr 00221/2010 812 
 
IPYK är ett valideringssystem för att identifiera vilken kompetens 
idrottsplatsarbetarna har. Den skapar en yrkesstandard. Yrkesstandarden ger 
dels ett bevis och erkännande till individen för det yrkeskunnande han/hon 
har. Vidare påvisar det också vilka eventuella kompetensutvecklingsbehov 
som kan behövas. 
 
Ansvariga för valideringsprocessen är Kompetenscentrum på SKL för 
Idrottsmiljöer samt Open College Network (OCN). 
 
Förslag föreligger att validera idrottsplatsarbetarna som arbetar vid 
kommunens utomhusanläggningar. De övergripande områden och den 
rikstäckande standarden som idrottsplatsarbetarna valideras mot är; 
 
1. Organisation, produktion och kommunikation 
2. Lokalvård 
3. Fastighetsskötsel 
4. Idrott 
5.  Maskiner 
 
Deltagaren får ett Yrkesbevis/Certifikat som gäller i fem år och kan förnyas 
därefter i ytterligare fem år. 
 
Kostnad per deltagare uppgår till 8 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att validera kommunens idrottsplatsarbetare 
att betala deltagaravgiften för dessa med 8 000 kr/per deltagare 
att kostnaden tas ur kontot för fastigheter och anläggningar (468) 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 2010-04-30 
– Kultur- och 
fritidsnämnden 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 18 Dnr 00222/2010 042 
 
Delårsbokslut januari – april för år 2010 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-05-26 § 18 1 (12) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2010 
Januari –  April Kultur- och fritidsnämnden 
 

3 Kultur- och fritidsnämnden hela verksamheten 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr    
i % Prognos

Personal  5 880 2 198 37 2 473 -11 6 094
Verksamhet 2 063 779 38 1 059 -26 2 074
Lokaler och 
kapitalkostnader 7 202 2 401 33 1 069   7 202
            
Summa kostnader 15 145 5 378 36 4 601 17 15 370
            
Intäkter -1 480 -506 34 -687 -26 -1 430
            
Netto 13 665 4 872 36 3 914 24 13 940
       
Periodens resultat  -317  95   
       
Fordran på KF       
Löneökning 2010  150,0     
1/3 på period 1       

 
I lönesumman ingår retroaktiva löner med 11 tkr 
 
Verksamhet 
Under våren har arbetet koncentrerats på att effektuera de budgetneddragningar som nämnden 
beslutat. I övrigt har de olika verksamheterna arbetat för att uppnå de mål som är uppsatta. 
Biblioteksverksamheten har förändrats i och med minskning av öppethållande i byarna samt 
indragning av uppsökande verksamhet. Detta syns i utlåningsstatistiken som har gått ner. 
Besökandet på biblioteket i Arvidsjaur mäts och där kan återigen noteras en uppgång vilket är 
glädjande, biblioteket fungerar som det offentliga vardagsrummet och är en viktig mötesplats för 
många grupper i samhället. Arrangemang med syfte att locka till läsning både för vuxna och 
ungdomar har erbjudits. 
 
Kultur i vården fortsätter med samvarostunder, musik och rörelse, öppen verkstad och vissa 
arrangemang samt temadagar för att visa på kulturens betydelse för det sociala innehållet i 
vardagen för den äldre åldersgruppen. Verksamheten är mycket uppskattad och verkar för att 
bryta isolering för hemtjänstgrupperna samt aktivering för alla grupper. 
 
Lupp - enkäten genomfördes under de sista månaderna 2009 och en rapport har sammanställts. 
Resultatet utgör ett bra beslutsunderlag och redovisas för många grupper av tjänstemän och 
politiker. Återkoppling görs även till eleverna på högstadiet och gymnasiet. 
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Barn- och ungdomskulturaktiviteter har genomförts som tidigare år men det allmänkulturella 
utbudet för vuxna har begränsats pga budgetneddragningar. Kommunen genomför inga egna 
arrangemang för vuxna och även föreningarnas arrangemang för vuxna förväntas minska något i 
och med att det ekonomiska stödet för vuxenverksamhet dragits in. Vi stöttar föreningar på olika 
sätt för att utveckla och förbättra deras verksamhet. 
 
UKL; uppväxtkoordinerat ledarskap fortgår med regelbundna träffa i styrgrupp och med 
ungdomar. Arbetet med mötesplatser är inne i sitt slutskede och en sammanställning över 
ungdomarnas önskemål görs. 
 
Kulturskolan bedriver musikundervisning på alla skolorter medan dansundervisningen än så 
länge endast kan erbjudas på tätorten. Elevantalet har under vårterminen sjunkit mer än vanligt 
och många anger den höga avgiften som skäl. Ett förslag om lägre avgift har utarbetats och 
lämnats för beslut. 
 
Medborgarhusets verksamhet har bedrivits ungefär som tidigare men en samordning av 
föreningsservice har genomförts, både lokalmässigt och personellt. Lokalerna är större och mer 
funktionella än på Brittgården, däremot är köket inte lika bra men fungerar. I och med det 
centrala läget och tillgång till hiss är bedömningen att dessa lokaler är bättre. Nyttjandet har varit 
något lägre än föregående år men fler och fler återkommer med bokningar. 
 
Galaxen har hållit öppet för elever från mellanstadiet och uppåt fem kvällar per vecka och med 
besökstal i snitt på 30 per kväll men med stora variationer. 
 
Händelser av betydelse 
Övertagandet av anläggningar för idrott innebär nya ansvarsområden och kultur- och 
fritidschefen deltar i många olika sammanhang med anledning av detta. 
Budgetneddragningen har inneburit stora förändringar inom vissa områden och 
omställningsarbetet är ännu ej helt genomfört, tar både kraft och resurser i vissa fall. 
Införandet av avgifter i kulturskolan har visat sig i samband med att räkning för 
vårterminens avgift gick ut, många avhopp i samband med detta tyder på att avgiften 
upplevs för hög. Ett förslag om lägre och differentierad avgift har utformats. 
 
Ekonomi 
Neddragningen av budget 2010 är ännu ej helt genomförd. Utflyttning ur lokaler och avslutandet 
av anställningar har tagit något längre tid än förväntat. Förvaltningen kommer att göra sitt 
yttersta för att minimera det beräknade underskottet. 
 
Personal 
I och med budgetneddragningen har två personer som ej behövde ersättas nyttjat möjligheten att 
ta förtida uttag av pension. En person som aviserat att ta pension från årsskiftet ändrade sig och 
jobbar kvar tom september, finns ej med i budget. På kulturskolan köps danspedagogtjänsten 
från Dans i Nord. 
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Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Utbudet begränsas i och med indragningen av arrangemang och bidrag för vuxenverksamhet. 
Arbetet med en översyn av anläggningar i syfte att göra en långsiktig plan för underhåll kommer 
att påbörjas under hösten. I övrigt bedrivs arbetet för att uppfylla målen men det är för tidigt att 
säga något om måluppfyllelsen. 
 
Folkbiblioteken 2010 2009 2008
Utlån totalt 19 580 23 820 20 070
Besök HB 14 432 13 607 12 682
 
Biografverksamhet 2010 2009 2008
Antal filmer 40 56 39
Antal besökare 1938 2723 1156
Snitt per film 48 48 30
 
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2010 2009 2008

Antal förest, skol 12 14 7
Antal besök, skol 1260 1245 900
Snitt per förest  105 88 128
Antal förest, off 7 5 10
Antal besök, off 325 205 407
Snitt per förest  46 41 40
 
Framtiden 
Avgifterna på kulturskolan ses över. Kungliga bibliotekets roll för folkbiblioteken kommer att 
påverka kommunerna och det gemensamma arbetet i Norrbotten för ett bibliotek 2013 pågår. 
Viktiga beslut kommer att tas under våren 2010. 
Indragningen av stöd till föreningar med vuxenverksamhet har utvärderats genom enkät till dem 
som har anställd personal och skall redovisas till kommunfullmäktige. Enkäten visar att det för 
många blir svårt att klara ekonomin med påföljd att vissa verksamheter hotas. Även för de 
föreningar som har ungdomsverksamhet har stödet förändrats och pengarna fördelas utifrån det 
statliga LOK-stödet vilket betyder att den förening som inte rapporterat in detta hamnar i ett 
svårt ekonomiskt läge eftersom de får en kraftig neddragning.  
Diskussioner pågår om bildandet av föreningspool för i första hand skötsel av anläggningar samt 
gemensam administrativ resurs pågår i samarbete med SISU. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat
Förbr i 
% Redovisat 

Förändr 
i % Prognos 

Personal  101 28 28 30 -7 90
Verksamhet 395 17 4 294 -94 326
Internhyror, kap kostn           
            
Summa kostnader 496 45 9 324 -86 416
            
Intäkter 0 0   0   0
            
Netto 496 45 9 324 -86 416
      
Periodresultat  120  123  
      

 
Verksamhet 
Nämnden har haft ett sammanträde och ordförande har deltagit vid en träff med NLL rörande 
kulturportföljen samt ett möte med Kungliga biblioteket. 
I slutet av januari delades nämndens stipendier och priser ut vid Kultur- och näringslivsgalan på 
Laponia. Kulturpriset mottogs av Patrik Eklund för sitt arbete med film och ungdomskulturpriset 
fick Johannes Nygren som har kombinerat internationellt intresse med konstnärligt skapande. 
Ungdomsidrottspriset fick skoteresset Petter Nårsa och Rolf Björklund blev mottagare av 
ungdomsledarstipendiet. 
Tre ledamöter deltog vid konferensen om ungdomsinflytande som Ungdomsstyrelsen 
arrangerade i Arvidsjaur. 
 
Händelser av betydelse 
De nya reglerna för ekonomiskt stöd antogs i kommunfullmäktige och ansökningarna har 
kommit in sista veckan i april. Förseningen berodde på att fullmäktige ändrade 
ursprungsförslaget och då kunde inte konstruktionen av bidraget se ut som nämnden beslutat. 
Ärendet kompletterades och skickades till fullmäktige för ytterligare beslut. 
 
Ekonomi 
Inga bidrag fördelade under perioden. Låg nivå på kurser och konferenser. 
 
Personal 
Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 
 
Framtiden 
En översyn görs av den politiska organisationen. Inga förslag har ännu presenterats så det är inte 
klart om det blir några förändringar för kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 

Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  1 387 510 37 597 -15 1 308
Verksamhet 266 208 78 217 -4 401
Internhyror, kap kostn 4 319 1 440 33 86 1 574 4 319
            
Summa kostnader 5 972 2 158 36 900 140 6 028
            
Intäkter -361 -123 34 -309 -60 -369
            
Netto 5 611 2 035 36 591 244 5 659
       
Periodresultat  -164  46   

 
Verksamhet 
Under våren har mycket arbete lagts på att effektuera de budgetneddragningar som beslutats och 
fortfarande är vissa delar inte genomförda. Flyttningen av föreningsservice till Medborgarhuset 
är genomförd och de nya lokalerna har anpassats och fungerar bra. Lokalerna ligger centralare 
och tillgången till hiss gör att det för vissa grupper har blivit mycket bättre. En viss nedgång av 
nyttjandet kan märkas pga viss osäkerhet runt funktionen men fler och fler återvänder. 
 
Kultur i vården i vården har fortsatt med samvarocaféer, öppen verkstad, sång, musik och rörelse 
och vissa specialkomponerade program som t ex temadagen ”Ett aktivt åldrande” med 
föreläsning om kulturens positiva betydelse för åldrandet. Målgrupp var allmänheten och 
personal inom äldrevården samt personliga assistenter. Även en föreställning, 2xVarg, har 
ordnats speciellt för målgruppen. 
 
Lupp - enkäten genomfördes under de sista månaderna 2009 och en rapport har sammanställts. 
Resultatet utgör ett bra beslutsunderlag och redovisas för många grupper av tjänstemän och 
politiker. Återkoppling görs även till eleverna på högstadiet och gymnasiet. 
 
Folkhälsoarbete pågår på olika sätt och en vecka med särskild uppmärksamhet på matvanor och 
fysisk aktivitet som regeringen påbjöd genomfördes med ett program i Arvidsjaur. Även på 
gymnasieskolan uppmärksammades veckan. 
Hälsovinsten, med start 1 maj, har utannonserats och deltagandet verkar tyvärr bli betydligt lägre 
än tidigare år. 
 
Barn- och ungdomskulturaktiviteter har genomförts som tidigare år men det allmänkulturella 
utbudet för vuxna har begränsats pga budgetneddragningar. Kommunen genomför inga egna 
arrangemang för vuxna och även föreningarnas arrangemang för vuxna förväntas minska något i 
och med att det ekonomiska stödet för vuxenverksamhet dragits in. Vi stöttar föreningar på olika 
sätt för att utveckla och förbättra deras verksamhet. 
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UKL; uppväxtkordinerat ledarskap fortgår med regelbundna träffa i styrgrupp och med 
ungdomar. Arbetet med mötesplatser är inne i sitt slutskede och en sammanställning över 
ungdomarnas önskemål görs. 
 
Händelser av betydelse 
Övertagandet av anläggningar för idrott innebär nya ansvarsområden och kultur- och 
fritidschefen deltar i många olika sammanhang med anledning av detta. Bl a pågår ett projekt 
genom SISU som heter Attraktiv arbetsplats och just nu diskuteras bildandet av föreningspooler.  
 
Ekonomi 
Här ligger löneökningar för jan – april för hela förvaltningen, medel ej omfördelade från 
kommunfullmäktige ännu. Årets semesterlöneskuld fördelas på varje månad och verksamhet. 
De överblivna medel som avsattes under 2009 för genomförandet av ungdomsenkäten LUPP 
kunde ej överföras till 2010 men kostnader för sammanställning och tryckning av rapporten 
belastar detta år, ca 60.0 tkr. 
Kostnader för anpassning av lokaler för föreningsservice på Medborgarhuset och flyttningen har 
gått på ca 40.0 tkr.  
Avyttringen av vissa lokaler, Spånhåla och bagarstugan, ej genomförd ännu. Spånhålans 
hyresgäster uppsagda from 1 sept, bagarstugan ännu ej åtgärdad. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef på heltid som även fungerar som bibliotekschef, kultursamordnare för 
barn och ungdom 50% och samordnare för kultur i vården på heltid. På föreningsservice finns en 
assistent på 75% som även har ansvar för fotoarkivet, denna tjänst är placerad på 
Medborgarhuset sedan februari. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
Många av Arvidsjaurs idrottsanläggningar är i mycket dåligt skick och inget direkt underhåll har 
gjorts under många år. En genomgång av anläggningarna för att ta fram underhållsbehov måste 
göras och en prioritering av åtgärderna läggas in i en flerårsplan för att så småningom leda till ett 
äskande om medel. 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2010 2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  2 105 773 37 888 -13 2 206
Verksamhet 599 305 51 309 -1 649
Internhyror, kap kostn 1 069 356 33 567 -37 1 069
            
Summa kostnader 3 773 1 434 38 1 764 -19 3 924
            
Intäkter -35 -16 46 -56 -71 -105
            
Netto 3 738 1 418 38 1 708 -17 3 819
      
Periodresultat  -172  -173  
      

 
Verksamhet 
Verksamheten bedrivs i bred samverkan och med en positiv människosyn om allas lika värde 
som grund och har som yttersta syfte att skapa en förutsättning för det demokratiska samhället 
med en grundlagsfäst yttrandefrihet och möjlighet till lärande och utveckling. 
 
Huvudbiblioteket i Arvidsjaur håller öppet 34 timmar och filialerna sex timmar vardera. 
Dessutom har grupper möjlighet att boka tid och besöka huvudbiblioteket utanför ordinarie 
öppethållande. 
Verksamheten är inriktad på att uppfylla biblioteksplanens olika delar samt nå de mål som 
kultur- och fritidsnämnden antagit. Bibliotekslagen är ytterligare ett styrdokument att förhålla sig 
till. 
 
Den totala utlåningen på folkbiblioteken har uppgått till 19580 lån vilket är en minskning med 
18%. Byarnas minskade öppethållande och indragningen av den uppsökande verksamheten är 
det som i huvudsak bidragit till detta. På skolornas bibliotek har många förändringar gjorts med 
omflyttningar av elever och åldersgrupper. Total utlåning i skolbiblioteken är 4 749. På det nya 
förskolebiblioteket på Nyborgsskolan mäts inte utlån eftersom barnen är så små och det ofta är 
personal som läser högt. Det totala mediebeståndet på kommunens bibliotek, folk och skol, 
uppgår till 61602 volymer. 
 
Besöken har i många år mätts på huvudbiblioteket och dessa har ökat med 6% till 14432 
besökare under perioden, en ökning med 825 personer. 
Grupper har möjlighet att boka tid och besöka biblioteket utanför ordinarie öppethållande, 299 
personer har gjort sådana besök. 
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För att stimulera till läsning har bokcafeér, bokbord vid olika arrangemang och författarkvällar 
ordnats. Den länsövergripande världsbokveckan hade temat ”Jorden runt på 7 dagar” och 
inspirerade med litteratur från jorden alla hörn, litteraturvandring med boktips och frågor om 
kost och författarkväll. Denna vecka ordnades även ungdomscafé på temat ”Twilightnight” med 
tips om serien med vampyrböcker, filmer och tävlingar. 
 
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp och många insatser görs för att denna grupp och 
deras föräldrar skall upptäcka läsningens betydelse i tidig ålder och för att barnen ska få grepp 
om språket. Barnens första bok delas ut till nyblivna föräldrar, besök görs i olika föräldragrupper 
för att lära ut språkutvecklingens grunder och inspirera till läsning och olika arrangemang riktade 
till barn och ungdomar ordnas. Biblioteket deltar alltid med boktips på Öppen scen i 
Medborgarhusets foajé. 
 
Just nu arbetar man mer aktivt mot ungdomsgruppen 13-19 år och en arbetsgrupp har bildats. 
Försök görs också med att få med representanter från ungdomarna te x när arrangemang skall 
ordnas. Många av de aktiviteter som ordnas för barn och ungdomar riktas mot skolan och ett bra 
samarbete finns sedan många år. Boklek, gruppbesök i biblioteket, vår skötsel av och inköp till 
skolbiblioteken och nu senast invigningen av förskolebiblioteket på Nyborgsskolan med fest och 
maskerad. Bibliotekspersonalen besöker lärargrupperna kontinuerligt och försöker hålla en 
öppen dialog för att både föra ut information men även fånga upp önskemålen från skolorna.  
 
Händelser av betydelse 
Biblioteksverksamheten har förändrats i och med budgetneddragningarna. All uppsökande 
verksamhet har dragits in och filialerna i Moskosel och Glommersträsk har minskat 
öppethållandet med fyra timmar per vecka. Förändringarna har inneburit nedskärning av 
personal med 65% assistenttjänst.  
I Glommersträsk har de flesta av flyktingarna flyttat vilket också inneburit att nyttjandet av 
biblioteket där har minskat. 
Högstadiernas indragning i byarna påverkar också biblioteken och det syns ganska tydligt nu på 
andra terminen av läsåret. 
 
Dessa förändringar får till följd att utlåningen går ner och det ser man tydligt i statistikbilaga 2. 
 
Ekonomi 
Inköp av nya datorer i början av året. Semesterlöneskuld utlagd på varje månad och verksamhet. 
Projekt för läslust på 50.0 tkr beviljat från Statens Kulturråd. Vikariat för barnledig ger till viss 
del högre kostnader pga löneläget hos den som inte har full tid, går före andra vid tillsättning av 
vikariat. Beräkning av kostnader för pensionering felaktig, för lågt budgeterat på personal. 
 
Personal 
Tre bibliotekarier, en på 75%, en på 50% (den andra halvan betalas av skolan) och en på 85% 
samt fyra assistenter med total tjänstgöringsgrad på 3,25 tjänst finns för all biblioteksverksamhet 
i kommunen, även skolbibliotek och filialer. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Besökandet har ökat med 6% och utlåningen av e-böcker med 30%, utlåning av böcker har 
däremot minskat med 18%. 
 
Framtiden 
De förändringar som genomförts inför 2010 har påverkat all personal och just nu pågår 
kraftsamling för att samla oss och komma i fas med de regionala och nationella förändringar som 
väntas. Kungliga biblioteket har fått en viktigt nationell roll för folkbiblioteken och det planerade 
Bibliotek 2013 kräver mycket planering och arbete. 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  1 477 472 32 456 4 1 416
Verksamhet 99 61 62 42 45 131
Internhyror, kap kostn 191 63 33 84 -25 191
            
Summa kostnader 1 767 596 34 582 2 1 738
              
Intäkter -159 -45 28 -12 275 -130
              
Netto 1 608 551 34 570 -3 1 608
       
       
Periodresultat  -15  11   

 
Verksamhet 
Kulturskolan bedriver frivillig undervisning i musik och dans. Musikundervisningen erbjuds på 
alla skolorter men dansundervisningen än så länge enbart i tätorten. I kulturskolan deltar vid 
vårterminens början 175 elever. Av dessa är 42 elever dansare och övriga musikelever, 48 
blockflöjtselever och 85 individuella instrumentalelever. Fyra fasta ensembler och några 
tillfälliga grupper tränar ihop. 
 
Elever och lärare har deltagit vid offentliga och interna spelningar vid åtta olika tillfällen. 
Bluebird - läger för blåsare från Gällivare, Piteå och Arvidsjaur förlades till vår kommun under 
en helg i januari. Detta är ett samarbete med Norrbottensmusiken. 
 
Dansverksamheten fick ett ofrivilligt uppehåll i början av terminen pga byte av danslärare men 
är sedan v 11 i gång. Från vårterminen erbjuds även yngre elever dans inom ramen för 
skoldagen, den blir då inte avgiftsbelagd utan ses som en möjlighet att bygga upp intresset för 
dans när man blir äldre. Ett bra samarbete har utvecklats mellan skolans fritidsverksamhet och 
kulturskolan. Danspedagogtjänsten köps från Dans i Nord, Piteå. 
 
Händelser av betydelse 
Införandet av avgifter beslutades av kommunfullmäktige i juni 2009 och from hösten betalade 
alla elever terminsavgift. Det blev ett bortfall av elever på ca 30, många äldre elever som angav 
avgiften som skäl. I början av vårterminen har en relativt stor mängd elever slutat, många i 
samband att räkningen för terminsavgiften gick ut. Det troliga är att avgiften upplevs som hög. 
Ett förslag om sänkning och differentiering av avgiften har utformats och föreläggs nämnden vid 
sammanträdet i maj. 
 
Ekonomi 
Inköp av datorer, reparation av instrument, flyttning av stämpelklocka samt köp av tjänst från 
Dans i nord för dansundervisning gör att förbrukningen ligger högt. Intäkter för Musik och 
rörelse tillkommer senare under året. 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2010 10 (12) 
Januari –  April Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Personal 
En ledare för kulturskolan på halvtid samt sex lärare som delar på 290 % tjänst undervisar på de 
allra flesta instrument. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall minst 15 % av barn och ungdomarna i åldern 5-16 år vara inskrivna i 
kulturskolan och vid senaste avstämningen var det 25% som var inskrivna. 
 
Framtiden 
Skapande skola är en möjlighet för kulturskolan att erbjuda dans till fler elever och detta kommer 
att undersökas till nästa läsår. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr   2010 2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  810 415 51 502 -17 1 074
Verksamhet 705 189 27 198 0 567
Internhyror, kap kostn 1 622 541 33 333 62 1 622
            
Summa kostnader 3 137 1 145 36 1 033 11 3 263
            
Intäkter -925 -323 35 -310 4 -826
            
Netto 2 212 822 37 723 14 2 437
       
Periodresultat  -85  44   

 
Verksamhet 
 
Medborgarhuset 
Biografverksamheten har erbjudits två kvällar per vecka samt dagbio varannan vecka under 
perioden. Besökandet har legat på ungefär samma nivå som föregående år, dagbion något bättre. 
Matinéer är mest publikdragande samt de filmer som blivit mycket omtalade i media. Intäkterna 
ligger ca 40.0 tkr högre än föregående år. 
Cafeteriaverksamheten ligger på en något lägre nivå än föregående år beroende på färre 
beställningar.  
 
Galaxen 
Fritidsgården hålls öppen för mellanstadiet och uppåt och besökandet ligger på mellan 15-50 
personer per kväll. Öppettiderna är måndag till torsdag 17.00 – 21.00 och fredag 17.00 – 22.00. 
En del nyinköp av spel och utrustning har gjorts och en grupp ungdomar utgör en klan (ett sorts 
gårdsråd) och hjälper till lite extra i cafeterian, med bakning eller annat. Under friskvårdsveckan 
hade även Galaxen vissa aktiviteter och försäljningen bestod endast av frukt och fruktsallad, 
tyvärr inte lika populärt som godis. 
 
Föreningsservice 
From februari är lokaler för föreningar inrymda i Medborgarhusets nedre plan. Lokalerna var 
mycket nedslitna och de har målats och iordningställts på bästa sätt men med befintliga resurser. 
Lokalerna är större och mer funktionella än på Brittgården, däremot är köket inte lika bra men 
fungerar. I och med det centrala läget och tillgång till hiss är bedömningen att dessa lokaler är 
bättre. Lokalerna har varit nyttjade vid 162 tillfällen och dessutom har en konstutställning och en 
konstmarknad hållits.  
 
Händelser av betydelse 
Samordningen av de två verksamheterna och strukturering av dessa pågår. En hel tjänst som 
föreståndare har tagits bort vilket innebär att extrapersonal måste tas in vid toppar men det är inte 
alltid möjligt att hitta denna personal. Diskussioner för hur detta skall lösas pågår också. 
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Ekonomi 
Medborgarhusets verksamhetsresultat är något bättre än föregående år. Höga kostnader på 
personal pga att en förestående pensionering inte trädde i kraft, finns ej med i budget. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid, en assistent på 75%, städerska på heltid och timanställd personal vid 
olika arrangemang samt för biografverksamheten. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Huset fyller fortfarande sin funktion men i och med att föreningarna minskar på sin verksamhet 
eller flyttar till andra lokaler så minskar nyttjandet på övre plan. 
Den egna verksamheten är också till stor del efterfrågestyrd, endast biografverksamheten har 
fasta kvällar. Digitala utbudet har ännu inte ökat. 
 
Framtiden 
 



      Bilaga 1 
 
Medborgarhuset 

2010 Tom april  
  2009   

BIOGRAF 
Antal förest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 

Kvällsfilm 30 1297 43 45 2056 45
Matiné 5 418 83 5 426 85
Dagbio 5 223 44 6 241 40
TOTALT 40 1938 48 56 2723 48
 
Galaxen 
Månad besök 
januari 363 
februari 638 
mars 704 
april 631 
Totalt 2 336 
 
Kultur i vården 
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 8 15 – 22 
Öppen verkstad 14 6 – 12
Sång musik o rörelse, 3 grupper 47 8 – 24
Aktivt åldrande, föreläsning 3 150

2 x Varg 1 50
 
Förskole- och skolföreställningar 
Teater-/musikföreställningar Antal besökare Antal föreställningar 
Sagan om den lilla farbror’n 140 2 
Longkalsong 160 2 
Gagga 200 2 
Läppstift för odöda 200 2 
AB3 Horohoro åk 4 60 1 
Rockopera 150 1 
Summa musik och teater, grundskolan 910 10 
 
Sandbackaskolan, gymnasiet (egen kulturbudget) 
Rockopera 150 1 
Häng me’ 200 1 
Summa gymnasiet 350 2 
 
Offentligt kulturutbud/föreställningar för barn och ungdomar 
Offentliga arrangemang  Antal besökare Antal föreställn 
Sagan om den lilla farbrorn 30 1 
Leklådan 50 1 
Öppen scen, januari för yngre 45 1 
Öppen scen, februari för äldre 45 1 
Puss och snusk 55 1 
Balkongteater, påsksaga 70 1 
Longkalsong, Glommersträsk 30 1 
Summa offentligt kulturutbud 325 7 
 



 Bilaga 2 
 
SAMMANLAGT HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Bilaga 2
Utlåning jan-apr 2009 jan-apr 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 11718 7303 19021 9265 5993 15258 -21% -18% -20%
Tidskrifter och tidningar 52 519 571 97 479 576 87% -8% 1%
Audiovisuella medier 1677 1888 3565 1608 1648 3256 -4% -13% -9%
Medier för speciella behov 143 520 663 88 402 490 -38% -23% -26%
Totalt 13590 10230 23820 11058 8522 19580 -19% -17% -18%

Utlåning jan-apr jan-apr Förändr., Fjärrlån jan-apr jan-apr Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 14047 12415 -12% 405 412 2%
Uppsökande verksamhet 2112 1536 -27%
Skola/barnomsorg 5771 3922 -32% E-bokslån jan-apr jan-apr Förändr., 
Internt - bibliotek 1890 1707 -10% 2009 2010 procent
Totalt 23820 19580 -18% 46 60 30%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 16949 27229 44178
Tidskrifter och tidningar 403 1244 1647
Audiovisuella medier 670 933 1603
Medier för speciella behov 457 1152 1609
Totalt 18479 30558 49037  
 
Huvudbibliotek
Utlåning jan-apr 2009 jan-apr 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 8699 6013 14712 6872 5174 12046 -21% -14% -18%
Tidskrifter och tidningar 32 432 464 37 388 425 16% -10% -8%
Audiovisuella medier 1526 1760 3286 1521 1562 3083 0% -11% -6%
Medier för speciella behov 114 503 617 80 391 471 -30% -22% -24%
Totalt 10371 8708 19079 8510 7515 16025 -18% -14% -16%

Utlåning jan-apr jan-apr Förändr., Besök jan-apr jan-apr Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 10897 9988 -8% Antal dagar öppet 97 98 1%
Uppsökande verksamhet 1765 1294 -27% Antal besökare 13607 14432 6%
Skola/barnomsorg 4777 3145 -34% Besökare/dag 140 147 5%
Internt - bibliotek 1640 1598 -3% Besökare utanför ord tid 299
Totalt 19079 16025 -16% Totalt 14731

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 10588 22367 32955
Tidskrifter och tidningar 239 867 1106
Audiovisuella medier 656 877 1533
Medier för speciella behov 421 1028 1449
Totalt 11904 25139 37043  
 
 
 



Glommersträsk
Utlåning jan-apr 2009 jan-apr 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 2263 904 3167 1881 573 2454 -17% -37% -23%
Tidskrifter och tidningar 1 48 49 17 22 39 1600% -54% -20%
Audiovisuella medier 132 118 250 70 59 129 -47% -50% -48%
Medier för speciella behov 20 13 33 2 7 9 -90% -46% -73%
Totalt 2416 1083 3499 1970 661 2631 -18% -39% -25%

Utlåning jan-apr jan-apr Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 2284 1719 -25%
Uppsökande verksamhet 254 129 -49%
Skola/barnomsorg 772 711 -8%
Internt - bibliotek 189 72 -62%
Totalt 3499 2631 -25%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 3510 2706 6216
Tidskrifter och tidningar 36 161 197
Audiovisuella medier 6 35 41
Medier för speciella behov 7 58 65
Totalt 3559 2960 6519  
 
Moskosel
Utlåning jan-apr 2009 jan-apr 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 756 386 1142 512 246 758 -32% -36% -34%
Tidskrifter och tidningar 19 39 58 43 69 112 126% 77% 93%
Audiovisuella medier 19 10 29 17 27 44 -11% 170% 52%
Medier för speciella behov 9 4 13 6 4 10 -33% 0% -23%
Totalt 803 439 1242 578 346 924 -28% -21% -26%

Utlåning jan-apr jan-apr Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 866 708 -18%
Uppsökande verksamhet 93 113 22%
Skola/barnomsorg 222 66 -70%
Internt - bibliotek 61 37 -39%
Totalt 1242 924 -26%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 2851 2156 5007
Tidskrifter och tidningar 128 216 344
Audiovisuella medier 8 21 29
Medier för speciella behov 29 66 95
Totalt 3016 2459 5475  
 
Skola Antal Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev

exemplar fack
Fridhem 3242 1683 189 17,2 2,2
Nyborg 758 33 n/a n/a n/a
Ringel 3732 1565 165 22,6 7,4
Sandbacka 4833 3283 418 11,6 1,9
Tallbacka 1694 424 217 7,8 10,7
Totalt 12565 6564 772 16,3 6,2

Skola Antal lån Därav Därav Självbetjäning Antal lån Förändring Förändring
jan-apr 2010 fack självbetjäning i procent jan-apr 2009 2009 till 2010 i procent

Fridhem 408 52 2 0,5% 207 201 97,1%
Ringel 1228 168 996 81,1% 1539 -311 -20,2%
Sandbacka 794 472 208 26,2% 836 -42 -5,0%
Tallbacka 2319 357 2319 100,0% 0 n/a n/a
Totalt 4749 1049 3525 74,2% 2582 2167 83,9%

Tallbacka som enhet skapades 2009 vilket också ledde till omflyttningar på Ringel, medan Nyborg förvandlades
till ett daghemsbibliotek där ingen registrerad utlåning sker. Siffrorna för dessa enheter ser därför konstiga ut.  
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Kfn § 19 Dnr 00223/2010 042
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kult- och 
fritidsnämnden: 
 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och 

folkbildning 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-02-19 § 5 antagit verksamhetsmål för 
nämndens verksamheter. 
 
Verksamhetsmålen har reviderats för 2010. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsmål för 2009 för kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2010-05-26 § 19 1 (6) 
 
 
HANDLINGSPLAN Allmänkultur - Medborgarhuset 2010 
 
KF:s mål – Öka inflyttningen i åldersgrupperna 25-50 år, Skapa nya arbetstillfällen, Öka 
kvalitén inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål: 
 

Folkhälsan skall bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Kultur i vården: 
informera mer om matvanornas betydelse 
musik och rörelse på fler boenden 
 
Uppmärksamma folkhälsans dag och andra 
aktiviteter i syfte att väcka folks intresse för bra 
matvanor och fysisk aktivitet 
 
Skapa mötesplatser för alla åldrar i foajén på 
Medborgarhuset och andra lämpliga ställen 
 
Stötta föreningar för att underlätta och utveckla 
deras arbete 
 
Skicka information om föreningsservice till alla 
föreningar under hösten 2010-05-06 
 
Biografverksamheten – hur få fler att gå? 
Flytta ”dagbio” – fikat till foajén 
Filmkvällar med tema: tex nostalgiafton, kärlek, 
krig, natur, andra länder – samverka med 
föreningar eller andra aktörer. 
Avskärma biosalongen på mitten 
 
Blickpunkter 
  

Verksamhetsmål 
Anpassa utbudet efter de målgrupper som 
nämnden prioriterat och skapa möjligheter för 
möten mellan människor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
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HANDLINGSPLAN Allmänkultur - Medborgarhuset 2010 forts. 
 
KF:s mål – Öka inflyttningen i åldersgrupperna 25-50 år, Skapa nya arbetstillfällen, Öka 
kvalitén inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Webben skall användas på ett aktivare sätt – 
hjälpas åt att kolla, systematisera inläggen så att 
man tar för vana att göra en info till webben så 
snart ett arrangemang är klart och att man alltid 
lägger in sista datum för publicering. 
Lära oss använda sociala medier. 
Ordna en ½ dags utbildning i datasalen för 
webb och sociala medier. 
 
Hitta fler ställen att sätta upp stora anslagstavlor 
på. 
 
Skaffa några snygga ”skvallerstommar”. 
Lyfta fram natur- och kulturguiden. 
 

Verksamhetsmål 
Söka nya, moderna sätt att sprida befintlig och 
ny information om kultur - fritid. 
 
Aktivt använda webb, press, muntlig 
information, anslagstavlor, månadsutskick och 
sammanställningar av information som sprids 
till olika grupper. 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 

 
KF:s mål – Öka inflyttningen i åldersgrupperna 25-50 år, Skapa nya arbetstillfällen, Öka 
kvalitén inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidig. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
De yngre barnen kommer på arrangemang men 
från mellanstadiet når man färre – vad göra? 
 
Ordna föreningsutställning på Fridhemsskolan 
och Sandbackaskolan i anslutning till 
terminsstart på hösten. 
(hitta bra namn: föreningsspaning, 
föreningsdateing) 
 
Samiska utbudet ska öka. Alltid synas under 
barnboksveckan. 
 
Kulturläroplanen ska revideras under hösten 
2010 och ny skall gälla 2010-2014. 
 

Verksamhetsmål 
Hitta nya sätt att nå ut till ungdomarna. 
 
Stödja och stimulera föreningar så att utbudet 
för barn och ungdomar ökar. 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
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Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för föreningar. 
 

Mätetal: Inbjuda till möte med nyttjare en gång per år. Ev enkät 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Enkät bland nyttjarna för att få veta vad dom 
tycker, fråga om intresse av brukarråd. 
Möte för gemensam utvärdering och diskussion 
när enkäten är sammanställd. 
Göra inventering av anläggningarnas 
underhållsbehov och upprätta treårig plan för 
detta. 
Medborgarhusets entré tråkig – måla om 
undertaket och stolparna. 
Bygga ”runt – omkring - bänkar” runt 
björkarna.  
Dagliga tillsynen inomhus och utomhus mycket 
viktig. 
Rätt städnivå. 
Fler papperskorgar och cykelställ vid 
anläggningar. 
 

Verksamhetsmål 
Underlätta för dialog mellan brukare och 
anläggningsansvariga. 
 
Planera för underhåll och förbättringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
 

 
Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Tillhandahålla barn och ungdomar ett attraktivt alternativ till idrotten.  
Kulturskolan är ett av dessa alternativ. 
 

Mätetal: Minst 15% av ungdomarna i åldern 5-16 år skall vara inskrivna i kulturskolan. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Sänka avgiften på kulturskolan och differentiera 
så att de som enbart deltar i gruppundervisning 
har lägre avgift 
 
Erbjuda sångundervisning grupp/kör 
 
Folder om kulturskolan 
 
Öppen scen – info på hemsidan 
 

Verksamhetsmål 
Skapa möjligheter för fler att gå i 
kulturskolan. 
 
Erbjuda barn och ungdomar möjlighet att 
delta i mindre och större framträdanden. 
 
Hur gick det? 
 
 

 
Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Digitala scenen ska erbjuda ett större utbud av kulturella aktiviteter. 
 

Mätetal: Mäts genom att redovisa antalet kulturella föreställningar. Ökningen ska vara 5%. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Inspirera andra arrangörer att medverka vid 
olika typer av digitala sändningar. 

Verksamhetsmål 
Bredda utbudet genom digitala sändningar. 
 
Hur gick det? 
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HANDLINGSPLAN biblioteket 2010 
 
Biblioteksplanen 
 
Bibliotekets roll för demokratin 
 
Hur ska vi gå vidare? 
För att på ett bättre sätt svara upp till flyktingar 
och invandrades behov av biblioteksservice ska 
träff ordnas en gång per termin med ansvariga 
på socialkontoret, SFI och flyktingsamordnare. 
 
Skaffa depåer på aktuella språk. 
 
Tillhandahålla information i alternativa format. 
 
Skaffa talsyntes till sökdatorerna. 
 
 
Medieplanen. 
Revideras under året 

Verksamhetsmål 
Öka nyttjandet av bibliotekets utbud med 
särskild inriktning på de grupper som har 
särskilda behov av att nyttja bibliotekets 
resurser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
 

 
Bibliotekets roll för barn och unga 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Hitta samarbetsformer med skola och förskola 
för informationskurser och book-it kurser. Skall 
erbjudas både lärare och elever. 
 
Tillgänglighetsåret: 
Bjuda in särskolorna för att visa bibliotekets 
utbud; bokträffar, bokcafeér och liknande. 
 
Ta emot skolklasser för bokprat och visning av 
biblioteken. Undersöka möjligheten att 
kombinera byarnas badresor med aktiviteter på 
huvudbiblioteket i Arvidsjaur. 

Verksamhetsmål 
Utveckla arbetet med aktiviteter riktade mot 
ungdomar, unga arrangörer och liknande 
grupper. 
 
Elever och lärare skall kunna använda 
biblioteksdatorerna. 
 
Stimulera till läsning och nyttjande av 
bibliotekets utbud. 
 
Utveckla och hålla en nära dialog med 
förskola och skola för att informera om 
bibliotekets utbud och ta reda på deras 
önskemål. 
 
 
 
Hur gick det? 
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Bibliotekets roll för utvecklingen och ett livslångt lärande 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Göra informationsfolder om biblioteksservicen 
till den som utbildar sig. 
 
Företagarservice: 
Hitta kanalerna för att nå företagarna. 
 

Verksamhetsmål 
Visa på bibliotekets resurser för de som 
utbildar sig och den som skall starta eget 
företag. 
 
Hur gick det? 
 
 

 
Bibliotekets roll för besökarna 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Teknisk utrustning och andra hjälpmedel skall 
fungera. 
 
Vara lyhörda för, dokumentera och aktualisera 
låntagarnas önskemål. 
 
Ordna läslustcafé för A-service och 
Träffpunkten. 
Synas med biblioteksutbudet vid andras 
arrangemang och aktiviteter, genom annonser 
och utställningar. 
 
Se över biblioteksmiljön och nyttjandet av 
foajén. 
 
 
Undersöka möjligheten att använda 
Medborgarhusets monitorer för att 
marknadsföra och informera om olika saker.  

Verksamhetsmål 
Fungera som det offentliga vardagsrummet 
för alla. 
 
Ge bra service utifrån besökarnas önskemål. 
 
Sprida information om de anpassade tjänster 
och medier som finns för särskilda grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
 
 

 
Bibliotekets roll för kulturen 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Arrangemang  
Deltar i gemensamma arrangemang i 
Norrbotten. 
För 2010 är det: Läslustvecka i april, 
barnboksvecka och valet. 
Inbokat för 2010:  
Föreläsning Barbro Börjesson 7/5 
Bokcafeér och andra läslustarrangemang 3 
ggr/termin 
I bra hörmiljö – djur och natur 10/2 
 
Synas med bibliotekets utbud vid andras 
arrangemang och aktiviteter. 
 

Verksamhetsmål 
Öka intresset för biblioteket och dess utbud 
genom olika typer av arrangemang och 
aktiviteter, gärna i samverkan med andra. 
 
 
 
 
 
 
Hur gick det? 
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HANDLINGSPLAN biblioteket 2010 
 
KF:s mål – Öka inflyttningen i åldersgrupperna 25-50 år, Skapa nya arbetstillfällen, Öka 
kvalitén inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur- och fritidsnämndens mål 
 

Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidig. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
 
 
 

Verksamhetsmål 
Se bibliotekets roll för barn och unga! 
 
Hur gick det? 
 

 
Kultur- och fritidsnämndens mål: 
 

Nyttjandet av biblioteket och dess resurser skall vara stort och filialerna skall vara öppna 
en dag per vecka. 
 

Mätetal: Redovisa utlåning, besök och nyttjandet av digitala resurser. Ökningen skall vara 5% 
under 2010. 
 
Hur ska vi gå vidare? 
Mäta: besök, utlån, nyttjande av digitala 
resurser, antal kopior/utskrifter 
 
 

Verksamhetsmål 
Söka fler sätt att mäta nyttjandet av 
biblioteket 
 
Hur gick det? 
 

 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 25 
 
 

 
 
Delegationsförteckning för 
kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfn § 20 Dnr 00224/2010 002
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-09-20 § 42 att anta delegering av 
beslutanderätt för nämnden. 
 
Delegationsförteckningen har reviderats. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, enligt bilaga till 

protokollet. 
att kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-09-20 § 42 upphör att gälla. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2010-05-26 § 20 
 

 
 
 
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: 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 
1. Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas*. 
 

* Kommunallagen 6 kap 36 §. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller 
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 
Kultur- och fritidschef 
 
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. 

 
2. UngdomsProjektPengar UPP. Projektbidrag maximalt 20 000 kronor. 
 
3. Upphandling till följd av finansieringsbeslut. 
 
4. Rätt att teckna hyres/leasingavtal upp till 36 månader. (I samråd med 

upphandlaren). 
 
5. Rätt att teckna avtal om försäljning och köp av varor och tjänster. 
 
6. Rätt att teckna avtal för deltagande i samverkansprojekt med annan part. 
 
7. Utse beslutsattestanter. 
 
Återrapportering av delegationerna sker både muntligt och skriftligt vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 26 
 
 

 
 
Mötesplatser i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Jim Broström 
Ledningsgrupp 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Berörda elevråd 
Samtliga rektorer 
Shara Boström 
Joachim Blomberg 
Katarina Landstedt 
 

Kfn § 21 Dnr 00225/2010 819
 
Under hösten 2009 påbörjades ett arbete med ungdomar från Fridhemsskolans 
och Sandbackaskolans elevråd med syfte att forma nya mötesplatser för 
ungdomar. Arbetet är en del i kommunfullmäktiges beslut om 
uppväxtkoordinerat ledarskap för kommunens arbete med barn och unga. 
Eleverna valde själva nio representanter och arbetet inleddes med stöd av Jim 
Broström, projektledare uppväxtkoordinerat ledarskap. Kristina Grubbström, 
kultur- och fritidschef ingick också i gruppen. 
 
Vid årsskiftet träffade arbetsgruppen hela elevråden på de bägge skolorna och 
gick igenom vad gjorts med uppdrag till varje elevrådsrepresentant att ta in 
synpunkter från sin klass och skriftligen överlämna detta till arbetsgruppen. 
 
De frågeställningar arbetsgruppen ville ha svar på var om ungdomarna var 
villiga att hjäpa till, hur en bra mötesplats ska vara, var mötesplatserna ska 
finnas samt innehåll och utbud. 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har sammanställt önskemål och 
synpunkter som lämnades in av ungdomarna. 
 
Vid dagens sammanträde deltog elever från Fridhemsskolans elevråd. De anser 
att det viktigaste är att det finns ett ställe att mötas på och inte en speciell 
ungdomsgård. Mötesplatserna ska utformas så att de kan besökas av alla, inte 
bara unga. Öppettiderna för mötesplatserna är också viktig. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att utveckla Medborgarhusets foajé till mötesplats 
att integrera Medborgarhusets nedre och övre plan så att de kan samnyttjas 

och öppethållandet kan anpassas till besökarnas önskemål 
att hos kommunstyrelsen, i egenskap av fastighetsägare, begära att även sim- 

och sporthallens foajé utvecklas till mötesplats 
att lokalerna ska utformas så att de löpande kan utvecklas utifrån besökarnas 

önskemål 
att utse en arbetsgrupp för utformning av lokalerna. Delar av arbetsgruppen 

ska bestå av ungdomar. 
att hos kommunfullmäktige begära 600 000 kronor i 2011 års 

investeringsbudget för utveckling av Medborgarhusets foajé (300 000 
kronor) och sim- och sporthallens foajé (300 000 kronor) till mötesplatser. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 27 
 
 

 
 
Bidrag till föreningar år 
2010 - Föreningsstöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
SISU Idrottsutbildarna 
Arvidsjaurs Jaktvårdskrets 
IOGT-NTO Arvidsjaur 
Unga Örnar Arvidsjaur 
Unga Örnar Moskosel 
Vi Unga Nord 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 22 Dnr 00244/2009 052
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 11 nya ”Regler för bidrag till 
föreningar” som enbart riktar sig till barn och ungdomsverksamhet. 
 
Det ekonomiska stödet utgår endast till föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet för åldersgruppen 0-20 år. 65 % av budgetsumman går 
till idrottsföreningar och 35 % till övrig barn- och ungdomsverksamhet. 
Stödet till idrottsverksamhet kommer att baseras på det statliga LOK-stödet 
och betalas ut efter inlämnad redovisning. 
 
Stöd till övriga berättigade föreningar beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden; 
 
SISU Idrottsutbildarna 
Arvidsjaurs Jaktvårdskrets 
IOGT-NTO Arvidsjaur 
Unga Örnar Arvidsjaur 
Unga Örnar Moskosel 
Vi Unga Nord 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja bidrag för 2010 enligt nedanstående: 
 

 SISU Idrottsutbildarna 7 000 kr 
 Arvidsjaurs Jaktvårdskrets 4 400 kr 
 IOGT-NTO Arvidsjaur 4 000 kr 
 Unga Örnar Arvidsjaur 5 000 kr 
 Unga Örnar Moskosel 5 000 kr 
 Vi Unga Nord 8 800 kr 
 

att pengarna tas ur kontot för verksamhetsstöd (451). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 28 
 
 

 
 
Kulturstipendium år 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
De sjungande 
Kristina Grubbström 

Kfn § 23 Dnr 00163/2010 805 
 
Fyra ansökningar till 2010 års kulturstipendium har inkommit. 
 
Arvidsjaurs kommuns kulturstipendium kan sökas av alla typer av kultur-
arbetare som är bosatta och verksamma i Norden. Den eller de som får 
stipendiet skall arbeta i kommunen en månad. 
 
Stipendiet består av två delar, en penningsumma på 10 000 kronor, samt 
gratis nyttjande av ateljévåningen och utställningslokalen i hantverkshuset 
Humlan - som längst i en månad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som kulturstipendiat år 2010 utse gruppen ”De sjungande”. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 29 
 
 

 
 
Avgifter - Kulturskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfn § 24 Dnr 00219/2010 051
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 83  att bilda kulturskola med 
musikskolan som integrerad del. Fullmäktige fastställde också vid 
ovanstående sammanträde avgifter för kulturskolan; 
 
Grundavgift 400 kr/termin 
Kursavgift 200 kr/kurs och termin 
Hyra av instrument *) ingår i terminsavgiften *) 
 

Hel avgift debiteras från första lektionen, halv avgift debiteras när eleven börjar 
1 november respektive 1 april eller senare. 
 

Syskonrabatt ges för elever i samma familj: 
Barn 1 betalar full avgift, Barn 2 betalar 75 % av avgiften, från Barn 3 betalas 
50 % av avgiften, detta gäller både grundavgift och kursavgift. 
Ingen återbetalning av avgift sker om eleven slutar under terminen. 
Ingen reducering av avgiften om eleven har eget instrument. 
 
*) Terminsavgiften för musikelever i kulturskolan är grundavgift + kursavgift. 
 
Kulturskolans personal föreslår med anledning av nedanstående en 
förändring av avgiften. 
 

• Den höga avgift som fullmäktige beslutade om 22 juni 2009 har gjort 
att många elever som spelat länge slutade i och med att avgiften 
infördes.  

• Nybörjarelever som började spela under höstterminen 2009 slutade vid 
årsskiftet i större utsträckning än tidigare år då musikskolan ej var 
avgiftsbelagd. Många har under tidigare år valt att fortsätta spela under 
både höst- och vårterminen.  

• Utlandsfödda barn som finns i kommunen och som hade börjat delta i 
frivillig musikundervisning slutade pga avgifterna. 

• Även barn i stora familjer valde att sluta pga avgiftens storlek. 
• Att delta i kulturskolans verksamhet har blivit en ”klassfråga”  

 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

forts. Kfn § 24 
 
Förslag till nya avgifter 
 
Maxavgift per termin 400 kr 
 
Maxavgiften fördelas enligt: 
 
Instrumentalundervisning 
 

Barn 1 Grundavgift 200 kr/ termin 
Barn 1 Kursavgift 200 kr/ termin 
 
Syskonrabatt Barn 2  betalar 50 %  Grundavgift  100kr/ termin 
 Kursavgift 100 kr/ termin 
 
För yngre syskon möjlighet att deltagande utan kostnad (liknade 
barnomsorgen). 
 
Möjlighet att läsa ytterligare kurser 100 kr / kurs och termin. 
 

Gruppundervisning i t.ex dans  Grundavgift 200 kr / termin 
 Kursavgift 100 kr/ termin 
 
De elever som spelar i kulturskolan ges möjlighet att delta i dansunder-
visning utan extra kostnad. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya avgifter för 

Kulturskolan enligt ovan. 
 
_____ 
 
 
Reservationer 
Gerhard Lundström (s), Per-Anders Brännström (s). 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 31 
 
 

 
 
 
Konsekvensanalys – 
Regler för bidrag till 
föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 25 Dnr 00473/2009 805
 Dnr 00226/2010 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 § 11 nya ”Regler för bidrag till 
föreningar” som enbart riktar sig till barn och ungdomsverksamhet. 
 
Fullmäktige uppdrog till kultur och fritid att göra en konsekvensanalys över 
hur de nya reglerna slår mot föreningarna och deras anställda. Analysen ska 
presenteras för kommunfullmäktige vid junisammanträde 2010. 
 
En enkät har skickats ut till berörda föreningar. Kultur- och fritidschef 
Kristina Grubbström har sammanställt enkäten.  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna sammanställning av enkäten till kommunfullmäktige enligt 

bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2010-05-26 § 25 1 (2) 
 
 
 
 
Sammanställning av enkät med anledning av ändrade stödformer för 
verksamhet för föreningar med anställd personal i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Enkäten har skickats ut till samtliga 14 föreningar med personal och 12 svar har 
inkommit. Av dessa är de sju idrottsföreningarna berättigade till verksamhetsstöd 
utifrån de nya riktlinjerna som bygger på antalet aktiviteter inrapporterade för att få ut 
det statliga LOK-stödet för idrottsföreningar. Vissa får ett minskat stöd pga att 
aktivitetsnivån varit låg eller att man inte rapporterat in alla aktiviteter. 
Av de övriga fem föreningarna är det två som haft verksamhetsstöd för barn- och 
ungdomsverksamhet tidigare, resterande har haft verksamhetsstöd för folkbildning eller 
kulturmiljövård. 
 
På vilket sätt förändras er förening av förändringen? 
Nio föreningar säger att de påverkas negativt av förändringen, två får ett plus och en 
säger att det inte blir någon större skillnad. 
Vissa föreningar blandar ihop driftsstöd och verksamhetsstöd, går ur olika kassor och 
utifrån olika grunder. 
 
Vilka ekonomiska konsekvenser får förändringen?/ Hur påverkas er verksamhet? 
Man ser över sina kostnader och gör åtgärder som personalminskning, minskat 
öppethållande, färre aktiviteter. Sju föreningar gör åtgärder som berör personalen vilket 
påverkar nivån på aktiviteter och ev öppethållande. En förening gör sig av med lokaler 
och en ser över sitt lokalnyttjande. 
 
De flesta säger att deras nivå på antalet aktiviteter kommer att gå ner. Man kommer inte 
att kunna sköta sina anläggningar på samma sätt som tidigare och någon befarar att all 
tid kommer att gå åt till att jaga pengar. 
 
Kommer er verksamhetsinriktning att förändras? 
De nya bidragsreglerna ger möjlighet för föreningar att ansöka om stöd för verksamhet 
som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 0-20 år.  
 
På denna fråga svarar alla utom en förening nej. Den som svarar jag säger att deras 
inriktning blir snålare och sämre kvalitet. 



 2 (2) 
 
 
Något annat som ni vill delge oss? 
Minskat driftsbidrag för skötsel av kommunal anläggning påverkar negativt. 
 
Föreningsägda anläggningar har inte haft särskilt stöd utan det har varit kopplat till 
verksamhetsstödet. De nya stödformerna tar inte hänsyn till om en förening driver 
någon form av anläggning. 
 
En förening kräver att den skatt och arbetsgivaravgift för deras anställda och som går 
till kommunen borde komma föreningen till godo som föreningsstöd. 
 
En förening pekar på att de haft problem med att deras ledare inte skött rapporteringen 
av LOK-stödet och därmed förlorar de pengar på det nya systemet för stöd. 
 
De föreningar som är kopplade till turistisk verksamhet anser att detta är en viktig del 
av kommunens verksamhet och borde stödjas med kommunala medel, likaså 
bevarandet av det lokala kulturarvet. 
 
Folkbildningen framför att deras verksamhet är av en annan karaktär än de övriga 
föreningarnas och att deras verksamhet bidrar till att ge människor i kommunen hög 
livskvalitet och därmed påverkar ett samhälle i utveckling och förändring, människor 
blir aktiva istället för passiva. 
 
En förening (ej idrotts) vill att kommunens bidrag utbetalas utifrån ett kvantitativt mått 
så att man har möjlighet att beräkna kommande bidrag och därmed lättare kan 
budgetera. 
 

 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag 
Utskickad enkät 
Föreningarnas kompletta svar 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 32 
 
 

 
 
Medborgarförslag – 
Förbilliga, förenkla och 
förbättra kommunens 
centrala skidspår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 26 Dnr 00389/2009 101
 
Ett medborgarförslag har inlämnats innebärande att förbilliga, förenkla och 
förbättra kommunens centrala skidspår. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-19 § 90 att ta upp medborgar-
förslaget till behandling och överlämna det till kultur- och fritidsnämnden 
för beredning. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att meddela kommunfullmäktige att nämnden anser att medborgarförslaget 

är ett bra förslag och att detta bifalls. 
att kostnaderna för flyttning av elstolpar samt ström ses över. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 33 
 
 

 
 
Yttrande – Motion om 
återinförande av 
verksamhetsbidraget för 
byaföreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 27 Dnr 00110/2010 805
 
En motion har inlämnats angående återinförande av verksamhetsbidraget för 
byaföreningar. 
 
Motionären skriver att beslutet om upphörande av verksamhetsbidraget för 
byaföreningar har inneburit att byastugor kallställts med efterföljande 
kapitalförstöring. Det betyder att byarna inte kan ha någon verksamhet i 
lokalerna på vintern som är den årstid det passar bäst att ha verksamhet 
inomhus ute i byarna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden visar i bokslutet för 2009 ett överskott om 
406 000 kronor och i motionen föreslås att verksamhetsbidraget till 
byaföreningar, 100 000 kronor, återinförs så fort som möjligt. 
 
Kommunfullmäktige har 2010-03-29 § 35 beslutat att överlämna motionen 
till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det 

fritidspolitiska handlingsprogrammet för Arvidsjaurs kommun som 
fullmäktige antagit 2010-02-22 § 13. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 34 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning – 
Kultur- och fritidsnämnden 
2010 – 
Allmänkultur/föreningar/ 
bidrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 28 Dnr 00015/2010 800 
 
Kultur- och fritidsnämnden har under ett antal år träffat föreningar som fått 
verksamhetsbidrag från kommunen för att utvärdera deras verksamhet. 
Vid dagens sammanträde har de föreningar som är berättigade till bidrag 
under 2010 inbjudits till diskussion och utvärdering av 2009 års verksamhet.
 
Vid mötet framkom bl. a följande frågeställningar och kommentarer; 
 

Dålig dialog mellan kommunen och föreningar vad gäller de investeringar 
som kommunfullmäktige beslutat om och som rör idrottsverksamheten. 
 
Stort behov av underhåll finns av bl a omklädningsrum på IP, sporthallen 
vid Centrumbadet (kallt på vintern, golvet är skitigt). 
Löpande underhåll av alla kommunens fotbollsplaner är också önskvärt. 
 
Viktigt att göra en inventering med alla föreningar om behov av underhåll. 
Satsa på en sak i taget. Inte ”dutta”. 
 
Många funderingar vad som händer med kommunens elljusspår. Problem 
med skoterkörning efter spåren. Underhåll på spåren sommartid? Vissa 
sträckor är väldigt dåligt belagda med bark. 
Ska längdskidåkningen styras till K4-spåret? Vad händer om försvaret slutar 
att pista skidspåren runt Rymmarstadion?  
 
IFK Alpina påpekar att kommunen gör skillnad på var barnen tränar. De är 
den enda idrottsföreningen vars ungdomarna måste betala för sin 
träningsanläggning (Prästberget). 
 
Med det nya bidragssystemet som grundar sig på LOK-stödet (för idrotts-
föreningar) har en del föreningar fått mer i bidrag medan andra betydligt 
mindre. Det betyder att vissa föreningar måste minska sin verksamhet som 
kan leda/leder till uppsägning av anställd personal, mindre underhåll av egna 
anläggningar. 
 
Förslag framkom att bidraget till övriga föreningar med ungdomsverksamhet 
grundar sig på samma sätt som LOK-stödet. Att de fyller i samma blankett 
som idrottsföreningarna och stödet beräknas utifrån detta. 
 
Kommande möten med föreningarna bör ske före bidragsutbetalning och en 
gång på hösten. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 35 
 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 29 Dnr 00116/2010 823
 
Yttrande – Tidiga skidspår i Arvidsjaur – en affärsidé! (Medborgarförslag) 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
K4 IF Skidskytte och IFK Arvidsjaur Skidor har lämnat in ett 
medborgarförslag där de vill att Arvidsjaurs kommun, med uttalat mål att 
öka och bredda besöksnäringen, bör utreda lönsamheten i att investera i en 
anläggning för konstsnöspår med utgångspunkt från Rymmarstadion. 
 
Kommunfullmäkige beslutade 2010-03-29 § 34 att överlämna 
medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till kultur- och fritid för vidare utredning. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 36 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Kfn § 30 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Kristina Grubbström 
UPP - Ungdomsprojektpengar  §§ 1-1 2010 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 37 
 
 

 
 
Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Kfn § 31 
 
 

III Meddelandeärenden 
 
* Ung i Arvidsjaur, LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
- Ungdomsenkät 2009 i Arvidsjaur, år 7-9 grundskolan och år 1-3 

gymnasiet, ungdomar 19-25 år. 
 
* Vägledning till att anordna ett arrangemang 
- Susanne Tengman 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
 
 
Sammanträde  2010-05-26 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

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

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

 
 
 
 
 


