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Tema – Attraktiv 
arbetsplats - föreningspool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfn § 32 Dnr 00015/2010 800 
 
SISU tillsammans med Norrbottens idrottsförbund driver ett projekt 
”Attraktiv Arbetsplats”. Vid dagens sammanträde presenterar representanter 
från IFK Herrfotboll, IFK Alpina, IFK Hockey, K4 IF m fl tanken med 
projektet. 
 
Projektet riktar sig till ideella föreningar. Alla föreningar i kommunen är 
inbjudna att delta i projektet. För närvarande är det IFK Herrfotboll, IFK 
Alpina och IFK Hockey som deltar men fler föreningar är intresserade att 
delta. 
 
Syftet med en föreningspool är bl a att effektivisera resurserna, få en bättre 
arbetsmiljö för föreningarnas anställda, bättre kunskapskompetens samt 
tillvarata den kompetens som finns i föreningarna. Backup vid sjukdom etc., 
få hjälp med arbetsuppgifter som inte kan klaras ensam, 
kompetensutveckling av de anställda, stötta andra i samhället med t ex 
arbetspraktik, samordna arbetsgivaransvar, minska revirpinket, anställda året 
om, samnyttja utrustning och lokaler. 
 
Behovet för föreningarna kan vara hjälp med hemsidor, uppdatering, 
marknadsföring, samarbete vid större arrangemang, bokföring, transporter, 
samordning, arbetsledning, lokalunderhåll, möjlighet att köpa tjänst, 
projektstöd. 
 
Projektet kan utmynna till ett gemensamt kansli som de anställda utgår ifrån, 
arbetsledare som fördelar arbetet, sköter driften av anläggningarna, 
föreningarna kan satsa på idrotten, gemensam hemsida/portal, samnyttjad 
maskinpark, varje förening har möjlighet att köpa tjänster, poolen får 
uppdrag av föreningarna. 
 
Viktigast just nu är att hitta ekonomiskt stöd till föreningspoolen för att 
kunna anställa en arbetsledare och hyra en gemensam lokal för kansli, bilda 
en styrelse och samverkansgrupp. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning – 
Kultur- och fritidsnämnden 
2010 – Biblioteket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfn § 33 Dnr 00015/2010 800 
 
Elisabeth Andersson, Inger Mäkimaa och Erik Seurin från biblioteket 
berättar om verksamheten. 
 
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen, biblioteksplanen och de 
politiska mål som är antagna. Biblioteksservice erbjuds till alla i Arvidsjaurs 
kommun genom olika typer av insatser och är grundläggande för en 
fungerande demokrati.  
 
Det finns ett huvudbibliotek, två filialer med integrerade skolbibliotek samt 
fyra rena skolbibliotek.  
Genom digital service är många delar av biblioteksservicen tillgänglig 24 
timmar per dygn och detta utvecklas ständigt.  
 
För barn och skolans ungdomar görs en mediaplan som hjälp vid 
mediainköpen och som ska mynna ut i hur biblioteket kan förändras på plats 
och i hyllorna. 
 
Personalen jobbar intensivt med Maraccasprojektet, barnboksveckorna som i 
år kallas ”Konfetti”. Dessa projekt är ett samarbete med biblioteken i hela 
norrbotten. 
Läslustcaféer både på dagtid och kvällstid genomförs kontinuerligt. 
 
Biblioteket har under våren och sommaren haft stora dataproblem. 
Problemet är löst tillsammans med kommunens IT tekniker och leverantören 
av biblioteksprogrammet. 
 
Fridhemsskolan har nu en fungerande biblioteksdator. Skolbibliotekarie har 
hållit kurser för elever i hur man använder biblioteksprogrammet. Lärarna 
kommer också att få samma utbildning. 
 
Förhandsröstningen har pågått i biblioteket under två veckor. 48 % av dem 
som röstat i kommunen har röstat på biblioteket. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Begäran om 
betalningsbefrielse för 
personalkostnader vid 
nyttjande av Rotundan i 
Medborgarhuset – 
Arvidsjaurs PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
PRO Arvidsjaur 
Medborgarhuset 

Kfn § 34 Dnr 00237/2010 053
 
Arvidsjaurs PRO-förening begär betalningsbefrielse för personalkostnader 
vid nyttjande av Rotundan i Medborgarhuset.  
 
Arvidsjaurs PRO är hänvisade till Medborgarhusets källarlokal för att kunna 
hyra lokal utan personalkostnad. Att ta sig upp eller ner till källarplanet med 
hiss har visat sig vara ett stort problem för rullstolsbundna eftersom hissen 
är liten och trång. Med anledning av detta har Arvidsjaurs PRO bedrivit sin 
Bingoverksamhet i Rotundan vid 13 tillfällen under 2010.  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå begäran om betalningsbefrielse för personalkostnader vid 

nyttjande av Rotundan i Medborgarhuset med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 2008-12-01- § 143 om regler för uthyrning 
av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yttrande - Återinförande 
av bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
 

Kfn § 35 Dnr 00246/2010 805 
 
Kommunstyrelsen vill ha kultur- och fritidsnämndens yttrande över 
Centerns partigrupps motion om återinförande av bidrag till aktiva och 
verksamma föreningar. 
 
Motionären skriver i motionen att föreningslivet är av stor betydelse för 
kommunens utveckling och att det därför är viktigt att stötta föreningslivets 
fortsatta utveckling. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att meddela kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden är positiv till 

motionen men med den budgetram som föreligger för 2011 finns det 
inte utrymme att återinföra föreningsbidrag till vuxenföreningar. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Yttrande – Tidiga skidspår 
i Arvidsjaur – en affärsidé! 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 36 Dnr 00116/2010 823
 
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 beslutade 2010-05-26 § 29 att återremittera 
ärendet. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att meddela följande: 
 

 Kultur- och fritidsnämnden anser att det idag inte är någon affärsidé för 
kommunen att satsa så mycket pengar för att få tidiga skidspår.  

 Försök med tidigt skidspår har prövats tidigare vid Rymmarstadion och 
ekonomiskt sett blev detta en stor kostnad. Idag satsar ett antal andra 
orter i länet på tidiga skidspår och det kan bli svårt för Arvidsjaur att 
konkurrera. 

 Anser kommunfullmäktige att kommunen ska satsa på detta förslag bör 
det avsättas pengar för en ordentlig utredning innan slutgiltigt beslut 
tas. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 2010-08-31 
– Kultur- och 
fritidsnämnden 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 37 Dnr 00298/2010 042 
 
Delårsbokslut januari – augusti för år 2010 tas upp för behandling. 
 
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 2010-09-23 § 37 1 (16) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2010 
Januari –  Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 

3 Kultur- och fritidsnämnden hela verksamheten 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr    
i % Prognos 

Personal  5 880 3 926 67 4 601 -15 6 021 
Verksamhet 2 063 1 251 61 1 878 -33 1 948 
Internhyror, kap kostn 7 203 4 802 67 2 139   6 790 
             
Summa kostnader 15 146 9 979 66 8 618 16 14 759 
             
Intäkter -1 480 -873 59 -1 258 -31 -1 383 
             
Netto 13 666 9 106 67 7 360 24 13 376 
      
Periodens resultat  5  659  

 
Inga löneökningar ingår i denna sammanställning. 
 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr    
i % Prognos 

Personal  5 880 3 926 67 4 601 -15   
Löneökning 162 46 28       
Verksamhet 2 063 1 251 61 1 878 -33   
Internhyror, kap kostn 7 203 4 802 67 2 139     
              
Summa kostnader 15 308 10 025 65 8 618 16   
              
Intäkter -1 480 -873 59 -1 258 -31   
              
Netto 13 828 9 152 66 7 360 24   
       
Periodens resultat  67  659   

 
Verksamhet 
Under året 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 kraftigt. 
Besökandet på biblioteket i Arvidsjaur mäts och där kan vi efter sommaren konstatera att 
besökssiffrorna har varit mycket låga.  
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Trots detta fungerar biblioteket 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 de äldre som har hemtjänst samt aktivering för alla grupper. 
 
Lupp - enkäten genomfördes under de sista månaderna 2009 och en rapport har sammanställts. 
Resultatet utgör ett bra beslutsunderlag och har redovisats för många grupper av tjänstemän och 
politiker. Återkoppling har även gjorts till eleverna på högstadiet och gymnasiet. 
 
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 styrgruppen och med 
ungdomar. Arbetet med mötesplatser har slutförts genom att en sammanställning över ungdomarnas 
önskemål har gjorts och redovisats till kultur- och fritidsnämnden som begärt investeringspengar för 
att kunna genomföra det ungdomarna framfört att man önskar. 
 
Kulturskolan bedriver musikundervisning på alla skolorter medan dansundervisningen än så länge 
endast kan erbjudas på tätorten. Elevantalet sjönk mer än vanligt under vårterminen och många 
anger den höga avgiften som skäl. Ett förslag om lägre avgift lämnades till kommunfullmäktige 
som har fastställt nya, lägre avgifter. 
 
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. Galaxen har varit stängd under 
sommaren eftersom besökandet i samband med skollov är mycket lågt. 
 
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 och antagits av kommunfullmäktige i 
juni. 
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Ekonomi 
Neddragningen av budget 2010 är ännu ej helt genomförd. Utflyttning ur lokaler och avslutandet av 
anställningar tar något längre tid än förväntat. Genom att vara ytterst sparsamma har det förväntade 
underskottet vänts till ett överskott som förväntas hålla. 
 
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.  
 
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 och vi kan redan nu se att 
målet om anläggningar med bra standard inte uppfylls samt målet med att öka det digitala utbudet 
inte kommer att nås pga att utbudet är begränsat samt inga resurser för ett vuxenutbud. 
 
Januari – augusti 
Folkbiblioteken 2010 2009 2008
Utlån totalt 41 324 44 426 39 474
Besök HB 25 722 29 278 23 472
Utlån i snitt/inv 6,2 6,7 5,9
Besök i snitt/inv 3,9 4,4 3,5
 
Biografverksamhet 2010 2009 2008
Antal filmer 67 77 121
Antal besökare 2976 3696 7320
Snitt per film 44 48 60
 
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2010 2009 2008

Antal förest, skol 12 29 34
Antal besök, skol 1260 2865 1700
Snitt per förest  105 98 50
Antal förest, off 24 17 12
Antal besök, off 740 747 1360
Snitt per förest  30 43 113
 
Kulturskolan 2010 2009 2008
Antal elever 200 214 272
% av 6 – 16 åringar 31 % 32 % 42 %
 
Framtiden 
Avgifterna på kulturskolan har setts över och nya avgifter har fastställts i kommunfullmäktige. 
Kungliga bibliotekets roll för folkbiblioteken kommer att påverka kommunerna och det 
gemensamma arbetet i Norrbotten för ett bibliotek 2013 pågår. 
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Indragningen av stöd till föreningar med vuxenverksamhet har utvärderats genom enkät till dem 
som har anställd personal och har redovisats 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. En motion om återinförande av 
föreningsstöd för vuxna har inlämnats men ingen höjning av nämndens ram för 2011 har 
diskuterats. 
Diskussioner pågår om bildandet av föreningspool för i första hand skötsel av anläggningar samt 
gemensam administrativ resurs pågår i samarbete med SISU. 
 
En översyn av den politiska organisationen har presenterats och förslag finns att ta bort 
facknämnden inom kultur- och fritidsområdet och ersätta med ett utskott. Inga beslut är ännu tagna. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2010 5 (16) 
Januari –  Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat
Förbr i 
% Redovisat 

Förändr 
i % Prognos 

Personal  101 52 51 62 -16 85 
Verksamhet 395 92 23 516 -82 320 
Internhyror, kap kostn            
             
Summa kostnader 496 144 29 578 -75 405 
             
Intäkter 0 0   0   0 
             
Netto 496 144 29 578 -75 405 
      
Periodresultat  187  326  

 
Verksamhet 
Nämnden har haft två sammanträden och ordförande har deltagit vid en träff med NLL rörande 
kulturkofferten samt ett möte med Kungliga biblioteket. I augusti presenterades den kulturplan för 
Norrbotten som kommer att ligga tillgrund för fördelningen av de statliga kulturpengarna i 
kulturkoffertmodellen. Fem ledamöter från nämnden deltog samt KS ordförande och 
föreningsrepresentanter. En kulturberedning har bildats med representanter för kommunerna och 
landstinget. Dessa kommer att vara beslutande organ för de statliga kulturpengar som skall fördelas 
i Norrbotten. 
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. 
Arvidsjaurs kulturpris delades ut i juli till Elin Franzén, ljudkonstnär och etnolog. Hon arrangerade 
ljudpromenader med både vuxna och barn och upprättade en blogg där hon presenterade hur 
Arvidsjaur låter. 
Fördelningen av det ekonomiska stödet till föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar i 
åldern 0-20 år. 65 % av budgetsumman, 253,5 tkr, har fördelats till 14 olika föreningar med 
idrottsverksamhet och 33.8 tkr till sex övriga föreningar. 
I maj höll kultur- och fritidsnämnden en träff med föreningarna som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Stort deltagande och många negativa synpunkter framfördes om 
fritidsanläggningarnas kvalitet. 
 
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 och i maj kunde besluten tas och pengar utbetalas. 
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Ekonomi 
Hela summan som avsatts för ekonomiskt stöd har inte fördelats eftersom ansökningar av övriga 
föreningar inte var så många. Låg nivå på kurser och konferenser. 
 
Personal 
Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
En översyn av den politiska organisationen har presenterats och förslag finns att ta bort 
facknämnden inom kultur- och fritidsområdet och ersätta med ett utskott. Inga beslut är ännu tagna. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2010 7 (16) 
Januari –  Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 

Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  1 387 894 64 1 058 -16  1345
Verksamhet 265 268 101 418 -36 390 
Internhyror, kap kostn 4 320 2 880 67 172 1 574 4320 
             
Summa kostnader 5 972 4 042 68 1 648 145 6 055 
             
Intäkter -361 -233 65 -502 -54 -360 
             
Netto 5 611 3 809 68 1 146 232 5 695
      
Periodresultat  -68  193  

 
Verksamhet 
Mycket arbete har 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 och under hösten syns detta. 
 
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, 2 x Varg, har ordnats speciellt för 
målgruppen. Medel har sökts från Saga Bergstens donationsfond för att kunna göra en 
heldagsutflykt för dem som deltar i Kultur i vårdens aktiviteter. Svenska kyrkan, som förvaltar 
fonden, har beviljat hela summan och resan genomförs under hösten. 
 
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 och en återkoppling har även gjorts till eleverna på högstadiet och gymnasiet. 
 
Insatser för folkhälsan genomförs på olika sätt och en vecka med särskild uppmärksamhet på 
matvanor och fysisk aktivitet som regeringen påbjöd genomfördes i april med ett program i 
Arvidsjaur. Även på gymnasieskolan uppmärksammades veckan med mycket lyckat resultat. 
Hälsovinsten startade i maj och deltagandet är betydligt lägre än tidigare år. Även antalet aktiviteter 
per deltagare har sjunkit.  
Planering pågår för att genomföra en folkhälsomässa med inriktning mot ungdomar och de 
folkhälsomål som är kopplade till barn och unga. I samverkan mellan kommunen, landstinget, 
folktandvården, polisen, folkbildningen och församlingen planeras ett program som skall vara 
varierat och attraktivt för målgruppen. Kontakt söks med elevråden på gymnasieskolan och 
högstadiet samt barn- och fritidsprogrammet för att få med unga i planering och genomförande. 
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Barn- och ungdomskulturaktiviteter har genomförts som tidigare år men det allmänkulturella 
utbudet för vuxna har begränsats pga budgetneddragningarna. 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. 
Första delen av arbetet med mötesplatser har slutförts och ungdomarna deltog vid nämndens 
sammanträde för att redovisa förslaget som går ut på att göra foajéerna på sim- och sporthallen samt 
Medborgarhuset mer anpassade för olika åldersgrupper att nyttja. Kultur- och fritidsnämnden 
godkände förslaget och har ansökt om investeringspengar. 
 
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. Intresset från 
deltagande föreningar är stort och en ansökan om pengar från Leader diskuteras. 
 
Ekonomi 
Här ligger löneökningar för jan – aug för hela förvaltningen, medel ej omfördelade från KF 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, Spånhålan i Moskosel och bagarstugan, ej genomförd ännu. 
Spånhålans hyresgäster var uppsagda from 1 september men någon utflyttning har ännu ej skett. 
Föreningarna hänvisar till att man inte hinner. De tycker att de saknar praktiskt genomförbara 
alternativ att flytta till. De lokaler som kommunen kan tillhandahålla är klassrum och matsal i 
skolan. Spånhålan är utlagd till försäljning. 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 
I maj hölls en utvärderingsträff med föreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar 
och det deltagandet var bra. Synpunkterna på kommunens fritidsanläggningar var många och 
behovet av åtgärder stort. För att uppnå målet med att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler 
och anläggningar krävs stora insatser. 
 
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. 
Förslaget till ny politisk organisation skall upp till beslut och där föreslås att ej ha kvar en 
facknämnd för  kultur- och fritidsområdet och istället ersätta den med ett utskott. I dagsläget oklart 
under vilken nämnd eller styrelse frågan hamnar. 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2009 2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  2 105 1 358 65 1 603 -15   
Verksamhet 599 488 81 516 -5   
Internhyror, kap kostn 1 069 713 67 1 135 -37   
              
Summa kostnader 3 773 2 559 68 3 254 -21   
              
Intäkter -35 -85 243 -124 -31   
              
Netto 3 738 2 474 66 3 130 -21   
       
Periodresultat  18  -62   

 
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 34 461 lån vilket är en minskning med 
16%. 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 6 863 vilket är en 
ökning med drygt 2300 utlån eller 52,5%. 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 61 264 volymer eller 
9,4 per invånare. 
 
Besöken har i många år mätts på huvudbiblioteket som haft 25 722 besökare under perioden, en 
minskning med 12%. Sommaren har upplevts som en period med färre besökare än tidigare somrar. 
Grupper har möjlighet att boka tid och besöka biblioteket utanför ordinarie öppethållande, 48 
grupper  och totalt ca 720 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 jordens 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. I detta arrangemang deltog en grupp unga vid 
planering och genomförande. Samarbete med föreningar eftersträvas vid arrangemang och bl a har 
både brukshundklubben och hörselskadades förening varit medarrangörer liksom studieförbunden 
ABF och SV Nord. 
 
Barn och ungdomar är prioriterade 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 många olika arrangemang riktade till barn 
och ungdomar ordnas, tex  deltar alltid biblioteket 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 i mars 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. 
Statens har beviljat ekonomiskt stöd till biblioteket med 50.0 tkr för projektet ”Lätt att läsa” där 
inriktningen är att få ett större och mer mångsidigt utbud av medier för alla barn och ungdomar. 
From detta år ingår Arvidsjaur i det samiska förvaltningsområdet och biblioteket kommer att köpa 
in betydligt mer samisk litteratur än tidigare genom att få ta del av det statliga stödet som 
kommunen får. Ett samarbete med den samiska koordinatorn är också påbörjat. 
 
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 nyttjandet av 
biblioteken och 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. Semesterlöneskulden är utlagd på varje månad och 
verksamhet. Projekt för läslust på 50.0 tkr beviljat från Statens Kulturråd. Vikariat för barnledig ger 
något 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. Trots 
detta är utfallet under riktpunkt på personal och högre på verksamhet, men även mycket högre på 
intäkter. 
 
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. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Besökandet har minskat med 12 % på huvudbiblioteket. Utlåningen av e-böcker har ökat med 75 % 
medan utlåningen av övriga medier, förutom tidningar och tidskrifter, har minskat med 16 %. 
Uppsökande verksamhet och utlåningen inom skolan har minskat mest som en naturlig följd av de 
förändringar som är gjorda. 
 
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 regionala 
samarbetet fortsätter än mer intensivt under detta år. 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2010   2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  1 477 909 62 1 020 -11  1 373
Verksamhet 99 91 92 79 15    121
Internhyror, kap kostn 191 127 66 167 -24    191
             
Summa kostnader 1 767 1 127 64 1 266 -11  1 685
             
Intäkter -159 -48 30 -15 220    100
             
Netto 1 608 1 079 67 1 251 -14  1 585
       
Periodresultat  -7  -69  
       

 
Verksamhet 
Kulturskolan bedriver frivillig undervisning i musik och dans. Musikundervisningen erbjuds på alla 
skolorter men dansundervisningen än så länge enbart i tätorten. I kulturskolan deltog vid 
vårterminens början 175 elever. Av dessa är 42 elever dansare och övriga musikelever, 48 
blockflöjtselever och 85 individuella instrumentalelever. Vid höstterminens start finns 200 elever. 
Av dessa är 113 instrumentalelever, 46 blockflöjtselever och 41 danselever. Vi har 35 elever i kö 
denna höst. 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 vårterminen 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 slutade ett flertal elever, många i samband att räkningen för 
terminsavgiften gick ut. Det troliga är att avgiften upplevts som hög. Ett förslag om sänkning och 
differentiering av avgiften har utformats och antagits av kommunfullmäktige. Utvecklingen av 
elevantal kommer att följas och redovisas. 
 
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. 
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Personal 
En ledare för kulturskolan på halvtid samt fem lärare som delar på ca 3 heltidstjänster undervisar på 
de allra flesta instrument. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall minst 15 % av barn och ungdomarna i åldern 6-16 år vara inskrivna i 
kulturskolan och vid senaste avstämningen var 31 % inskrivna. 
 
Framtiden 
Skapande skola är en möjlighet för kulturskolan att erbjuda dans till fler elever och detta kommer 
att undersökas inför 2011. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
465 Medborgarhuset 
 

Tkr   2010 2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  540 538 100 766 -30  750
Verksamhet 660 276 42 335 0 414 
Internhyror, kap kostn 1 210 807 67 390 107 1 210 
             
Summa kostnader 2 410 1 621 67 1 491 9 2 374 
             
Intäkter -905 -493 54 -607 -19 740 
             
Netto 1 505 1 128 75 884 28 1 634 
      
Periodresultat  -125  161  

 
441 Galaxen 
 

Tkr   2010 2009    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 

% Prognos 
Personal  270 175 65 102 72 262 
Verksamhet 45 36 80 14 0 54 
Internhyror, kap kostn 413 275 67 275 0 413 
             
Summa kostnader 728 486 67 391 24 729 
             
Intäkter -20 -14 70 -10 40 -28 
             
Netto 708 472 67 381 24 701 
      
Periodresultat  0  108  

 
Verksamhet 
 
Medborgarhuset 
Biografverksamheten har erbjudits två kvällar per vecka samt dagbio varannan vecka under 
perioden jan - april. Besökandet har legat på ungefär samma nivå som föregående år sett till antalet 
besök per föreställning. Sommarbion fortsätter att gå bra och under juli månad var snittet uppe i 57 
besökare. Matinéer är mest publikdragande och snittet på dessa har ökat från 77 personer till hela 88 
personer per föreställning. Tyvärr har snittet totalt sjunkit till 44 personer vilket ändå får anses vara 
rätt bra. Nettoresultatet ligger 70.3 tkr högre än föregående år. 
Cafeteriaverksamheten ligger på en betydligt lägre nivå än föregående år beroende på färre 
beställningar. Beslutet att öppna upp för medtagande av eget fika har börjat märkas.  
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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 249 tillfällen och dessutom har en konstutställning och en 
konstmarknad hållits.  
 
Galaxen 
Fritidsgården har hållit öppet 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. 
Fritidsgårdens personal deltog i skolavslutningsarrangemanget vid badhuset. Under sommaren har 
gården varit stängd eftersom besökandet är på mycket låg nivå. En del nyinköp av spel och 
utrustning gjordes under våren och en grupp ungdomar bildar 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. 
From juni nyttjas lokalerna på dagtid av Träffpunktens deltagare eftersom deras lokaler är för små 
för att kunna erbjuda bra verksamhet. 
Även gympagrupper och linedance använder delar av lokalerna när Galaxen inte är öppen. 
Höstens aktiviteter kommer bl a att innefatta disco samt deltagande på folkhälsodagen. 
 
Händelser av betydelse 
Samordningen av de två verksamheterna Medborgarhuset och föreningsservice och strukturering av 
dessa har inte gått helt smidigt men hoppas lösas inom en snar framtid. 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.  
 
Ekonomi 
Medborgarhusets verksamhetsresultat ligger 54 tkr sämre jämfört med förra året. Procentuellt sett 
har vi nått 54.3% netto, alltså 12,7% ifrån riktvärdet på 67 %. Det är på caféterian som vi hittat 
tappet där vi bara nått 15,2%. 
Totalt ligger kostnaderna precis i linje på 67 % men intäkterna har bara kommit upp till 54% och 
bedömningen är att budgeten blir svår att hålla trots att hösten brukar vara starkare intäktsmässigt. 
Kostnaden på personal har dragit högt över budget pga en förestående pension som träder i kraft 
from oktober, från början sagt att den skulle inträda vid årsskiftet. 
Galaxen ligger precis på riktpunkt. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid, en assistent på 75%, städtjänsten köps från fastighetsavdelningen och 
timanställd personal vid olika arrangemang samt för biografverksamheten. På Galaxen arbetar tre 
unga fritidsledare, två tjejer och en kille, motsvarande en heltid. 
 
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, det utbud som finns är fortfarande ganska smalt med 
sport och opera som dominerar totalt. 
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Framtiden 
Britt Tåqvist kommer att vara tjänstledig för att prova på annat arbete och ny personal skall 
rekryteras i hennes ställe. Vi passar samtidigt på att ändra i tjänstens arbetsuppgifter för att bättra 
passa in behoven som finns och för att minska arbetsbelastningen på föreståndaren. 
Vi tackar Agneta som jobbat heltid på städet för alla år och önskar henne all lycka med pensionen. 
Heltidstjänsten som varit på städ försvinner och i fortsättningen köps städning av tekniska vilket 
tyvärr kommer att innebära att den extrahjälp man kunnat få ut av Agneta tyvärr försvinner. Behov 
av mer extrapersonal kan komma att behövas. 
 



Bilaga 1:1 
 
BESÖK bion januari - augusti 2010 

  
År 2010 

Antal förest Besök Snitt/förest 
År 2009 

Antal Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 51 2216 43 55 2569 47 
Matiné  6 525 88 10 772 77 
Dagbio  10 235 24 17 419 25 
       
TOTALT  67 2976 44 82 3760 46 
 

 
 
Kultur i vården 
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 12  15 – 22 
Öppen verkstad 17  6 – 12
Sång musik o rörelse, 3 
grupper 

65  8 – 24

Aktivt åldrande, 
föreläsning 

3  150

2 x Varg 1 50
 
Förskole- och skolföreställningar jan – aug 
Teater-/musikföreställingen Antal besökare Antal föreställningar 
Sagan om den lilla farbrorn 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 
 



Bilaga 1:2 
 
Offentligt kulturutbud föreställningar 
Off arrangemang för barn och ungdomar 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 
Förskolans dag i Johannaparken 220 1 
Cirkusskola 14-18/6 45 deltagare 3 grupper x 5 dagar 
Cirkusskolans föreställning 150 1 
Summa offentligt kulturutbud 740 24 
 



Bilaga 2:1 

Skola Antal Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev
exemplar fack

Fridhem 3195 1669 189 16,9 3,8
Nyborg 817 61 n/a n/a n/a
Ringel 3796 1589 165 23,0 10,8
Sandbacka 4783 3303 418 11,4 2,4
Tallbacka 1777 448 217 8,2 15,5
Totalt 12591 6622 772 16,3 8,9

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

Fridhem 726 64 155 21,3% 457 269 58,9%
Ringel 1774 246 1463 82,5% 1951 -177 -9,1%
Sandbacka 1005 605 257 25,6% 1193 -188 -15,8%
Tallbacka 3358 496 3358 100,0% 0 n/a n/a
Totalt 6863 1411 5233 76,2% 4500 2363 52,5%

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.
Till totalsumman för antal lån förra året har lagts lånen på Nyborg, när det ännu var ett skolbibliotek,
för att ge en mer rättvis jämförelse mellan "alla skolbibliotek" och "alla skolbibliotek".

 
 
 
 
Sammanlagt
Utlåning jan-aug 2009 jan-aug 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 18772 13056 31828 14844 11060 25904 -21% -15% -19%
Tidskrifter och tidningar 157 1015 1172 279 1108 1387 78% 9% 18%
Audiovisuella medier 3073 3586 6659 3044 3451 6495 -1% -4% -2%
Medier för speciella behov 182 949 1131 148 527 675 -19% -44% -40%
Totalt 22184 18606 40790 18315 16146 34461 -17% -13% -16%

Utlåning jan-aug jan-aug Förändr., Fjärrlån jan-aug jan-aug Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 25340 23574 -7% 677 629 -7%
Uppsökande verksamhet 4003 2736 -32%
Skola/barnomsorg 8371 5559 -34% E-bokslån jan-aug jan-aug Förändr., 
Internt - bibliotek 2978 2592 -13% 2009 2010 procent
Totalt 40692 34461 -15% 95 166 75%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 16648 27318 43966
Tidskrifter och tidningar 456 1435 1891
Audiovisuella medier 673 949 1622
Medier för speciella behov 253 941 1194
Totalt 18030 30643 48673  
 



Bilaga 2:2 
Huvudbibliotek
Utlåning jan-aug 2009 jan-aug 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 14172 10805 24977 11131 9657 20788 -21% -11% -17%
Tidskrifter och tidningar 102 862 964 202 942 1144 98% 9% 19%
Audiovisuella medier 2875 3404 6279 2932 3330 6262 2% -2% 0%
Medier för speciella behov 146 926 1072 136 509 645 -7% -45% -40%
Totalt 17295 15997 33292 14401 14438 28839 -17% -10% -13%

Utlåning jan-aug jan-aug Förändr., Besök jan-aug jan-aug Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 20265 19645 -3% Antal dagar öppet 175 186 6%
Uppsökande verksamhet 3322 2343 -29% Antal besökare 29278 25722 -12%
Skola/barnomsorg 7001 4419 -37% Besökare/dag 167 138 -17%
Internt - bibliotek 2602 2432 -7%
Totalt 33190 28839 -13%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 10269 22557 32826
Tidskrifter och tidningar 271 1003 1274
Audiovisuella medier 658 890 1548
Medier för speciella behov 218 816 1034
Totalt 11416 25266 36682  
 
Glommersträsk
Utlåning jan-aug 2009 jan-aug 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 3355 1501 4856 2804 977 3781 -16% -35% -22%
Tidskrifter och tidningar 3 83 86 29 55 84 867% -34% -2%
Audiovisuella medier 172 165 337 87 80 167 -49% -52% -50%
Medier för speciella behov 27 17 44 3 13 16 -89% -24% -64%
Totalt 3557 1766 5323 2923 1125 4048 -18% -36% -24%

Utlåning jan-aug jan-aug Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 3561 2693 -24%
Uppsökande verksamhet 452 228 -50%
Skola/barnomsorg 1097 1029 -6%
Internt - bibliotek 217 98 -55%
Totalt 5327 4048 -24%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 3545 2706 6251
Tidskrifter och tidningar 45 192 237
Audiovisuella medier 6 38 44
Medier för speciella behov 7 58 65
Totalt 3603 2994 6597  
 
Moskosel
Utlåning jan-aug 2009 jan-aug 2010 Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt
Böcker 1245 750 1995 909 426 1335 -27% -43% -33%
Tidskrifter och tidningar 52 70 122 48 111 159 -8% 59% 30%
Audiovisuella medier 26 17 43 25 41 66 -4% 141% 53%
Medier för speciella behov 9 6 15 9 5 14 0% -17% -7%
Totalt 1332 843 2175 991 583 1574 -26% -31% -28%

Utlåning jan-aug jan-aug Förändr., 
Låntagargrupp 2009 2010 procent
Vanliga låntagare 1514 1236 -18%
Uppsökande verksamhet 229 165 -28%
Skola/barnomsorg 273 111 -59%
Internt - bibliotek 159 62 -61%
Totalt 2175 1574 -28%

Bestånd 2010
Medietyp Barn Vuxen Totalt
Böcker 2834 2055 4889
Tidskrifter och tidningar 140 240 380
Audiovisuella medier 9 21 30
Medier för speciella behov 28 67 95
Totalt 3011 2383 5394  
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Internbudget år 2011 - 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kfn ledamöter och ersättare 
Kristina Grubbström 

Kfn § 38 Dnr 00300/2010 042 
 
Interbudget år 2011 för kultur- och fritidsnämnden tas upp till behandling. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till kultur- och fritidschefen att upprätta förslag utifrån 2010 års 

mål. 
att behandla internbudget år 2011 vid ett extra sammanträde den 28 oktober, 

2010, kl 13.00. 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Kfn § 39 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Beslut angående ansökan om bidrag till att upprätta en restaurerings- 

och underhållsplan för Lappstaden, byggnadsminne, Arvidsjaurs 
kommun 

- Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
 
 
Sammanträde  2010-09-23 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

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

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

 
 
 
 
 


