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Kn § 1 
Tema – Museidagar -Norrbottens museum 
 
Kn § 2 Dnr 00508/2005 052 
Bidrag till projekt om utflyttade kvinnor från Norrbotten 
 
Kn § 3 Dnr 00001/2006 052 
Bidrag till projekt "Väckelsens byggnader i Norrbottens län" 
 
Kn § 4 Dnr 00059/2006 052 
Bidrag för infköp av särtryck – Per-Fredik Glommés Vänförening 
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Bokslut år 2005 
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Redovisning av delegeringsbeslut 
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Tema – Museidagar -
Norrbottens museum 
 

Kn § 1 
 
Norrbottens museum har haft museidagar under 21-23 februari 2006 på 
Medborgarhuset i Arvidsjaur i samarbete med kommunen. 
 
Under samma tid har museet haft många föreläsningar i Arvidsjaur, 
Moskosel och Glommersträsk. 
 
Vid dagens sammanträde besökte kulturnämnden Norrbottens museum och 
fick tillsammans med en skolklass från Parkskolan i Glommersträsk vara 
med på en ”skattjakt”. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bidrag till projekt om 
utflyttade kvinnor från 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Mona Mörtlund 
Nikolaj Alsterdal 
 

Kn § 2 Dnr 00508/2005 052 
 
Mona Mörtlund och Nikolaj Alsterdal ansöker om bidrag med 15 000 
kronor till ett projekt om utflyttade kvinnor från Norrbotten. 
 
De sökande kommer att göre en bok där 30 kvinnor med rötter i Norrbotten 
får komma till tals - Varför flyttar kvinnor från Norrbotten och hur har livet 
gestalt sig för dem som valt att stanna. 
 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 480 000 kronor. 
 
Kulturnämnden beslutade 2005-12-08 § 64 att avslå ansökan om bidrag 
eftersom kulturnämnden denna gång prioriterat andra sökanden. 
 
Ny ansökan har inlämnats 2006-01-20. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bidrag. 
att sökanden får återkomma med eventuell ansökan om bidrag när 

boken/skriften är färdigställd. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bidrag till projekt 
"Väckelsens byggnader i 
Norrbottens län" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Norrbottens museum 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 3 Dnr 00001/2006 052 
 
Norrbottens museum ansöker om bidrag med  totalt 10 000 kronor för 
2006/2007 till projekt "Väckelsens byggnader i Norrbottens län". 
 
Norrbottens museum har i sitt uppdrag, även ansvaret för den långsiktiga 
kunskapsuppbyggnaden för länets kulturhistoria. Ett av de många områden 
är kulturmiljön och inom det ryms kyrkor och bönhus. 
 
Med projektet vill museet genomföra en byggnadsantikvarisk och en 
historisk inventering kring väckelsens byggnader och historia i Norrbottens 
län. 
 
För den insats som parterna går in med erhåller man 
 
- En vandringsutställning där det finns en generell beskrivning, samt en 

lokalt anpassad del för just den kommunen/samfälligheten 
- En publikation bestående av en historisk del och en byggnadsinventering
- Samt en föreläsning om väckelsen byggnader i Norrbottens län 
 
Vid dagens sammanträde har Curt V Persson, länsantikvarie vid Norrbottens 
museum, informerat mera ingående om projektet. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Norrbottens museum bidrag med 5 000 kronor/år under 2006 

och 2007 till projektet "Väckelsens byggnader i Norrbottens län". 
att pengarna tas från kontot för kulturminnesvård (471). 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bidrag för infköp av 
särtryck – Per-Fredik 
Glommés Vänförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Per-Fredrik Glommés 
vänförening 
Kristina Grubbström 
 

Kn § 4 Dnr 00059/2006 052 
 
Per-Fredik Glommés Vänförening ansöker om bidrag med 5 000 kronor till 
inköp av nytt särtryck av tidskriften Provins som blir ett komplement till den 
mer omfattande introduktion i Glommés konstnärsskap som ska ges i den 
bok föreningen planerar utge under året. 
 
Tidskriften ska kunna köpas på Brittgården och vid de utställningar som 
arrangeras på andra orter. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Per-Fredik Glommés Vänförening bidrag med 5 000 kronor till 

nytt särtryck av tidskriften Provins. 
att pengarna tas från kontot för projektstöd (452). 
 
_____ 
 
 
 
 
Crister Lövgren (opol) deltar inte vid överläggning eller vid beslut i ärendet. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bokslut 2005 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kn § 5 Dnr 00083/2006 042 
 
Bokslut för år 2005 har upprättats. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kulturnämndens protokoll 2006-02-23 § 5 1 (23) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 
Januari – December Kulturnämnden 
 
Kulturnämnden 
 
Tkr  2005    

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot 

budget

Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003

   
Personal  6 347 6 489 -142 6 075 5 789
Verksamhet 4 172 4 117 55 4 206 4 445
  

  
Summa kostnader 10 519 10 606 -87 10 281 10 234

  
Intäkter -1 908 -1 853 -55 -2 003 -1 987

  
Netto 8 611 8 753 -142 8 278 8 247

  
 
Verksamheten 
Alla verksamheter bedrivs enligt plan och ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud 
erbjuds för alla åldrar. Projektet ”Kultur i vården” har förbättrat möjligheten för äldre och 
funktionshindrade att ta del i kulturlivet genom speciellt anpassade aktiviteter, både på 
särskilda boenden och för den som fortfarande bor hemma men har svårt att ta sig ut. 
Olika former av träffpunkter och mötesplatser tillhandahålls genom dessa verksamheter och 
på så sätt skapas möjligheten till en bättre social gemenskap för medborgarna. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 58 474 lån och 41 244 besök på huvudbiblioteket som är det bibliotek som mäter antal 
besök. Digitala tjänster på biblioteket har utökats med e-lib, elektroniska böcker direkt till 
internetuppkopplade datorer, går även att lyssna på genom sk streaming. Detta gör biblioteket 
ännu mer tillgängligt för den enskilda låntagaren. 
En inventering av tillgängligheten på huvudbiblioteket för funktionshindrade har gjorts och 
de föreslagna åtgärderna har prioriterats och investeringsmedel sökts för 2006 till de åtgärder 
som ej rymdes i anslaget för 2005. 
 
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter med totalt 205 elever under vårterminen 
och 260 elever under höstterminen. Både enskild undervisning och samspel i olika former 
bedrivs och många offentliga framträdanden görs. 
 
Medborgarhuset bedriver sin verksamhet med inriktning på att vara en resurs för föreningar 
och organisationer i kommunen och så att den digitala anläggningen nyttjas för ett så brett 
utbud som möjligt. 
 
Fritidsgården Galaxen har varit öppen 30 tim/vecka och med en liten uppgång i nyttjandet. 
 
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt 
nyttjande av kommunala lokaler ger föreningarna bra möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
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Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet har 
beviljats 47 föreningar och totalt 708 kkr. Projektstöd på 47,5 kkr har beviljats 10 föreningar 
och investeringsstöd på 24 kkr till tre föreningar. 
Bidrag till samlingslokaler har beviljats 21 föreningar, tot 96,1 kkr och stöd till de sju 
studieförbund som bedrivit verksamhet i kommunen uppgår till 579 kkr, 84 kr per invånare. 
 
Projektmedel till en natur- och kulturmiljöguide för hela kommunen har sökts. Länsstyrelsen 
har beviljat 492,0 kkr och landstinget bidrar med 75 kkr för år ett och troligen också 
kommande år. Projektet startar i mars 2006. 
 
Fritidsbussar har körts från Moskosel och Glommersträsk 27 torsdagar och 1233 personer, 
företrädesvis ungdomar, har åkt med bussen. 
 
Händelser av betydelse 
Bibliotekslagen kompletterades i januari med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän skall samverka och att planer för biblioteksverksamheten skall antas. 
Detta arbete har förberetts i slutet av året. 
Medieplan för biblioteken har tagits fram och börjat nyttjas. Medieplanen strukturerar 
hanteringen av de medier – böcker, tidskrifter, filmer, elektroniska resurser, etc – som 
biblioteken tillhandahåller. 
En översyn av bidragsregler har påbörjats. Denna görs tillsammans med kommunstyrelsen 
och skall täcka alla bidrag till föreningar och organisationer som kommunen ger. Målet är att 
de nya reglerna skall antas i slutet av 2006 för att börja gälla 2007. 
 
Ekonomi 
Det underskott som uppstått härrör sig till största delen från minskade lönebidrag pga att man 
inte erhåller bidrag för den sjuklön som utbetalas och det har varit många frånvarotillfällen 
där arbetsgivaren fått stå för hela kostnaden. Därutöver har vissa arbetsmiljöåtgärder gjorts på 
biblioteket samt kompletteringsköp och reparationer av instrument och noter till musikskolan 
vilket har gjort att ramen ej kunnat hållas. Kultur i vården skulle delfinansieras med 40.0 av 
det beräknade överskottet som blev ett underskott. 
Den betydligt stramare budgetram med ökade krav på intäkter ställer större krav på 
restriktivitet vid åtgärder. Eftersom 62 % av den tilldelade ramen är personalkostnader,  
15 % är bidrag gör att endast 23 % av ramen är påverkbar under året. 
Medborgarhusets intäkter har ej nått upp till budgeterad nivå men kostnaderna har anpassats 
så att ett plusresultat redovisas. 
 
Personal 
Tjänstledigheter för att prova annat arbete och för studier, föräldraledigheter samt en 
pensionsavgång har gjort att personalgruppen förändrats. I och med tillsättandet av vikarier 
har kostnaderna för personal blivit lägre men högre kostnader för lönebidrag har uppstått (se 
under ekonomi) 
Kulturens verksamheter har totalt sett inte hög sjukfrånvaro, 5,67 % jämfört med 10,56 % i 
hela kommunen. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 3 (23) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
I stort har målen uppfyllts, dock inte målet om att hålla tilldelade budgetramar. Åtgärder 
kommer att vidtas för att underskottet pga höga sjuklöner och låga lönebidrag inte skall 
uppstå igen. Mer utbildning på det nya ekonomisystemet kommer också att ordnas eftersom 
en viss osäkerhet kan skönjas. 
I snitt per invånare får handikappverksamheten 2,6 kr, idéburen verksamhet 7 kr, 
idrottsverksamhet 66,5 kr, kulturverksamhet 25,6 kr, folkbildning 84 kr och stöd till 
samlingslokaler i byarna 14 kr. 
Fritidsresor: 46 personer i snitt per resa, kommunal subvention 98:-/person och resa. 
6 besök per invånare på huvudbiblioteket, 8,5 utlån per invånare. 
Biobesök: 43 besökare per föreställning i snitt, mest på dagbio där det varit 63 personer i 
snitt, 0,87 besök per invånare. 
 
 
 

2005 2004 2003 2002

BIDRAG KR/inv.  
Handikappverksamhet 2:60 2:95 2:92 2:81
Idéburen verksamhet 7:00 10:00 9:96 8:28
Idrottsverksamhet 66:50 62:24 66:35 75:49
Kulturverksamhet 25:60 26:91 27:36 27:83
Folkbildning 84:00 84:00 85:00 86:00
Samlingslokaler 14:00 14:50

BIBLIOTEK  
Besök/invånare 6 6 6 7
Antal utlån 58 474 66 227 68 807 72 277
Utlån per invånare 8,5 9,6 9,3 9,5

BIO  
Besökare/föreställning 43 56 56 58
Antal föreställningar 139 147 138 157
Biobesök/invånare 0,87 0,94 1,11 1,30

MUSIKSKOLAN  
Antal elever genomsnitt 233 230 218 219
 
Framtiden 
Kulturnämndens stramare ramar gör att utrymmet för verksamhet minskar och det blir svårare 
och svårare att hålla ett brett utbud för alla åldrar. Det är också svårare att hitta 
samarbetspartners som kan ta någon del av kostnaden, deras budget har också minskat. 
Under 2006 skall ett nytt bidragssystemet utarbetas, förhoppningsvis ett system där alla ges 
bidrag på likartad grund. 
Under 2006 kommer en biblioteksplan att utarbetas. Biblioteksplanen skall visa hur man på 
bästa sätt skall möta det framtida behovet av informations- och medieförsörjning i 
kommunen. Planen skall utarbetas i samverkan med alla intressenter och skall antas i 
kommunfullmäktige. 
Den förväntade befolkningsökningen i kommunen kommer att följas och analyseras för att 
kunna anpassa verksamheten efter eventuellt förändrade behov. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kulturnämndens ordförande 
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13 Kulturnämnden 
 
Tkr  2005    
 Budget Redovisat Avvikelse 

mot budget
Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003 

      
Personal  148 106 42 115 153 
Verksamhet 821 813 8 923 1 002 
      
Summa kostnader 969 919 50 1 038 1 155 
      
Intäkter 0 0 0 0 -1 
      
Netto 969 919 50 1 038 1 154 
      
 
Verksamhet 
Nämndens ordförande deltar i Kommunförbundet referensgrupp för kultur- och 
fritidspolitiker för hela landet samt är ledamot i Festspelens styrelse. 
 
Priser och utmärkelser 
Kulturpristagarna Alma och Åke Lindström, ungdomsledarstipendiaten Conny Lagerskog, 
ungdomsidrottspristagaren Simon Lundmark och ungdomskulturpristagarna elever på 
Fridhemsskolan har alla fått sina utmärkelser. 
I samband med Musikskolans vårkonsert utdelades stipendier ur Rolf och Gunhild Steinvalls 
fonder för unga musiker: Jens Marklund, saxofon, Leo Wikberg, trumpet, Elias Nygren, elbas 
och Sara Åman, fiol. 
 
Ekonomiskt stöd 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt 708 kkr fördelats på 47 föreningar. De sju idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 49,5 kkr, åtta handikapporganisationer har fått 18,5 kkr, 23 
idrottsföreningar har fått 462 kkr och nio kulturföreningar har fått 178 kkr. 
I snitt per invånare får handikappverksamheten 2,6 kr, idéburen verksamhet 7 kr, 
idrottsverksamhet 66,5 kr och kulturverksamhet 25,6 kr. 
Projektstöd på 47,5 kkr har beviljats 10 föreningar och investeringsstöd på 24 kkr till tre 
föreningar. Bidraget till byastugeföreningar och liknande har beviljats 21 föreningar, totalt 
96,1 kkr. En förening har ej beviljats stöd på 3,9 kkr pga sent inkommen ansökan. 
 
Revidering av kulturmiljöplanen: 
En träff har hållits med berörda föreningar och organisationer. Föreningen Gallijar-Järvlia 
kulturbygdförening har kommit med en projektidé där man skulle svara för inventering av 
kommunen för att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till en 
natur- och kulturmiljöguide för. Länsstyrelsen har ställt sig positiv till ansökan och beviljat 
492,0 kkr, landstinget har tagit beslut om 75 kkr för år ett och troligen också kommande år. 
Projektet startar i mars 2006. 
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Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Färre utbildningar. 
 
Personal 
Kulturnämnden består av 7 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har ett utskott med 
tre ledamöter som även fungerar som konstkommitté. Nämnden är fondstyrelse för Rolf 
Steinvalls fond för unga stråkmusiker, Gunhild Steinvalls fond för unga musiker och 
Inlandets konstfond. 
 
Utbildningar och konferenser 
Om funktionshindrade barns rätt till fritidsaktiviteter 
Aktualitetskonferens, Sveriges kommuner och landsting 
Barnkonventionen 
Samlingslokaler 
Aktuell Ungdomspolitik 
Biblioteksdagar 
Kultur och hälsa 
Lärandets konst 
Kulturmöte i Norrbotten 
Kultur- och fritidschefskonferens 
Aktuell kulturpolitik 
 
Framtiden 
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30 Ledningsfunktionen och allmänkultur 
 
 
Tkr  2005    

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget

Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003

   
Personal  1 217 1 367 -150 1 219 1 027
Verksamhet 1 386 1 524 -138 1 339 1 382
Internhyror 336 336 0 309 242

  
Summa kostnader 2 939 3 227 -288 2 867 2 651

  
Intäkter -533 -687 154 -478 -371

  
Netto 2 406 2 540 -134 2 389 2 280

  
 
Verksamheten 
Under året har ett varierat och allsidigt kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna erbjudits. 
Arrangemangen för vuxna genomförs i samarbete med olika föreningar och organisationer 
och de flesta barn- och ungdomsarrangemang genomförs i egen regi, beroende på att få 
lämpliga medarrangörer finns för barnarrangemang. 
Arrangemangen marknadsförs med hjälp av ombud, affischer och annonser samt i 
evenemangskalender på Internet. Utgivningen av kulturkalender för skolans och förskolans 
utbud har fortsatt. 
 
Festspelsveckan genomfördes i början av juli. Mästarkursen i folkmusik med 15 
musikstuderande och deras lärare förlades även detta år till Arvidsjaur. Programmet 
komprimerades till att innehålla fyra konserter under torsdag – lördag och total publiksiffra 
var 194 personer, alltså en mycket dålig uppslutning. Förändringen av de ekonomiska 
förutsättningarna har inneburit en betydligt högre kostnad än tidigare. 
 
Verksamheten på Brittgården har fungerat bra, föreningarna har visat stort intresse för huset 
och man kan se att intresset ökar. Vi måste hela tiden profilera oss så att föreningslivet blir 
varse om alla möjligheter som finns här. 
Det har varit 722 bokningar under året vilket nästan är en fördubbling av nyttjandet mot 
föregående år. Sommaren är en lågsäsong för föreningarna och då är Brittgården lite nyttjad. 
Sandbacka, Ringelskolan och unga skapare har haft utställningar, likaså FUB och 
konstföreningen. Glommérummet har varit tillgängligt under sommaren med utökad 
utställning av PFG:s konst i hela huset. Kultur i Vården har haft caféer och målarcirklar på 
Brittgården. 
Högtalaranläggning för uthyrning till föreningarna har köpts in och under sommaren har 
mycket underhållsarbete gjort. 
 
Fritidsbussar har under året körts 27 torsdagar från Moskosel. Totalt har 1233 personer åkt, i 
snitt 46 per torsdag i jämförelse med föregående år då snittet låg på 49 resenärer per tur. 
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Bidraget till studieförbunden har beräknats i juni. 84:-/invånare ger en totalsumma på 579,0 
kkr som fördelats på de sju studieförbund som bedrivit verksamhet i kommunen. SV och ABF 
är fortfarande de som får största delen av bidraget, 53 % respektive 32 %. Därefter kommer 
NBV som får 11 % av summan. De övriga fyra har mycket liten verksamhet och har mellan 
0,26 – 1,58 % av bidraget. Detta speglar också det antal studietimmar som respektive förbund 
genomför, total 29 042 timmar. Jämfört med föregående år är detta en minskning med mer än 
4 000 studietimmar. 
Fördelningen kan studeras närmare i bilaga 2. 
 
Deltagande i projekt: 
Älvfåra – livsnerv 
Detta projekt har legat vilande under vinterhalvåret. Under barmarksperioden har ett intensivt 
arbete pågått med renoveringar, uppbyggnad av flottarmuseum, röjning av leder. 
Kulturchefen ingår i styrgruppen som haft ett möte i maj. Projektet avslutat vid årsskiftet. 
 
Konstkrets Norrbotten 
Projektet är inne på sitt sista år och arbetet har koncentrerats på hur verksamheten skall drivas 
efter projekttidens slut. Kulturchefen ingår i styrgruppen som haft ett flertal möten under året. 
Projektet avslutat vid årsskiftet. 
 
Field Extension – project 
Projektet har syftat till att utveckla den kreativa potentialen hos ungdomar i inlandet och 
bygger på en metodik utarbetad av konstpedagogerna Janusz Byszewski och Maria 
Parczewska från Polen. Field Extension Project implementerade den nya metodiken och nya 
ideér för bildskapandet. Metoden är gränsöverskridande och kan med fördel användas i flera 
skolämnen. Kreativitet, självkännedom, samverkan och livsfrågor är bärande element. 
Lärare och elever från Arvidsjaur, Arjeplog, Vilhelmina och Storuman har deltagit i projektet 
som startade augusti 2004 och avslutades i juni 2005 med en två dagars workshop samt ett 
seminarium om Lärandets konst i samverkan med myndigheten för skolutveckling. 
Kulturchefen har varit projektansvarig tillsammans med länskonstnären. 
 
RTP – Regionala Tillväxtprogrammet för Kultur och kulturarv 
Processansvaret ligger hos Landstingets division för kultur och utbildning och en styrgrupp 
och en programgrupp är bildad. Kulturchefen har ingått i styrgruppen som 
Kommunförbundets representant. Seminariet ”Kultur och Hälsa” med ca 260 deltagare på två 
orter har genomförts samt två dagars Kulturmöte med inriktning på kulturarv och 
kulturturism. 
 
Kultur i vården 
Genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden och kulturnämnden har detta 
projekt kunnat startas. Många olika aktiviteter har genomförts för målgruppen och det mesta 
har varit lyckat. Under året har man haft målar och berättarstunder på Länsmansgården, 
Ringelsta och Borgargården. Tillsammans med frivilliga har de gamla tagits om hand och alla 
har kunnat ges en stund av uppmärksamhet. 
Föreläsningsserie med café på Brittgården för Hemtjänstens brukare. A-service har hämtat de 
som ej kunnat ta sig själva till Brittgården (till en liten kostnad). 
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Funktionshindrade har varit målat på Brittgården vilket resulterade i en konstutställning i 
samarbete med FUB. Funktionshindrade fick också möjlighet att träna för minishow som 
avslutades med ett uppförande inför publik, kursledare från SV. Under hösten repeterades 
pjäser, en som de skrivit själva, premiär under våren 2006. 
Pärlans och Träffpunktens brukare har haft tre föreläsningskvällar, både i Pärlans och 
Brittgårdens lokaler. Lite ojämnt med besökare eftersom en del av dessa är svåra att engagera. 
Men med en del förändringar finns förhoppningen att det ska bli bättre. Behovet är stort, då 
de saknar kvällsaktiviteter. 
SV hade under våren en person anställd som gick runt på alla äldreboenden och läste för de 
gamla. 
Det har också arrangerats musikstund på Länsmansgården. Behovet av organiserad aktivitet 
är större där än på många andra boenden. 
Under sommaren har man haft café sju gånger på Brittgården för boende och personal från 
Borgargården och Länsmansgården med bla underhållning av Henrik Lundberg och Birgit 
Löf, i samarbete med ABF. 
Studieförbunden har varit till stor hjälp och man har ett mycket bra samarbete. Förhoppningen 
är att detta ska kunna utvecklas till fler aktiviteter och ett något mer varierat utbud. 
Projektet är mycket uppskattat och behovet av aktiviteter är mycket stort. En plan skrivs för 
hur arbetet skall bedrivas och förhoppningen är att hitta medel för en fortsättning. 
Ansökan om Plus-jobb till Kultur i vården har gjorts. 
 
Barn- och ungdomskultur 
Kulturen fortsätter att stötta och samordna skolans arrangemang och en ständig utveckling 
pågår. Under året har 41 skolföreställningar arrangerats och dessa har besökts av 3 575 barn 
och ungdomar i alla åldrar.  
Snöskulpturer har tillverkats vid Sparbanken och två äldre ungdomar från Arvidsjaur deltog i 
Snöskulptur – DM i Haparanda och placerade sig på en hedrande andra plats. 
 
Unga skapare har arrangerat en utställning på Brittgården med mycket varierande innehåll. 
 
21 offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit ca 
1110 personer. Elever från låg- eller mellanstadiet hjälper alltid till med arrangemangen och 
det brukar vara 8-10 små arrangörer som får lära sig vad det innebär att vara arrangör. Dessa 
blir på sikt Unga arrangörer och så småningom kanske vuxna arrangörer. 
Unga arrangörer har varit verksamma under hela och har arrangerat sex offentliga 
föreställningar, vid två av dessa spelade de själva efter eget manus. Ungdomarna har även 
deltagit i Riksteaterns ungkulturdagar i Stockholm. 
 
Flera dansföreställningar har framförts under året både som skolföreställningar och offentliga: 
Verkar Verkligt? Ett längre dansprojekt med Dans i Nord där år 3 på Nyborgsskolan och år 5 
hjälpte till med planeringen av föreställningen. Dekadans (högstadiet A-j) med 
dansworkshops. Borta (med liten workshop) Vcc 830 streetdance för högstadiet och 
workshop för byarnas högstadier. Norrdans under hösten, högstadieelever och 
gymnasieelever deltog i workshops. Breakdanskurs under kulturlovet (fd. höstlov) med 
dansare från Luleå. 
 
Till slöjdcirkusen i Kalix åkte fyra ungdomar på inbjudan av hemslöjdskonsulenten. Under 
kulturlovet ordnades slöjddag à la Hultsfred med stöd från Norrbottens Museum och 
hemslöjdskonsulenten. 
Ett häfte ”Kvinnliga profiler vi minns och hört talas om i Arvidsjaurs kommun sammanställs. 
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Kulturläroplan för 2005 - 2009 har reviderats och antagits av kulturnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden. Information till deltagare på Konst och kultur i skolan fick information om 
K(l)p och även vid två seminarier i Luleå och Umeå har information lämnats om planen. 
Uppmärksammat i många lokaltidningar i länen. 
Samtal har förts om start av ett projekt som syftar till att öka funktionshindrade barn och 
ungdomars fritidsutbud och ansökan om projektmedel kommer att göras från många olika 
organisationer. 
 
Utbildningar och konferenser: 
Arbetsmiljöverket och försäkringskassan, nya regler för sjukskrivning 
Om funktionshindrade barns rätt till fritidsaktiviteter 
Säkerhetsarbete, el  
Aktualitetskonferens, Sveriges kommuner och landsting 
Utbudskonferens, teater 
Om nyckeltal 
Medieplanering 
Barnkonventionen 
Samlingslokaler  
Aktuell Ungdomspolitik 
Biblioteksdagar 
Kultur och hälsa 
Kulturmöte i Norrbotten 
Seminarium för att stärka barn- och ungdomskultur 
Kultur- och fritidschefskonferens 
Aktuell kulturpolitik 
Kvalitetsmässa 
Om folkhälsan 
Nätverksarbete om marknadsföring av bibliotek 
 
Händelser av betydelse 
Norrbottens Läns Landsting har sagt upp avtalet om arrangörsstöd vilket innebär att anslaget 
för barn- och ungdomskultur är 90,0 kkr mindre. Detta kommer att märkas i minskat utbud. 
 
Ekonomi  
Högre kostnader på personal och verksamhet samt högre intäkter pga projekt som finansieras 
med pengar utanför kulturnämndens ram. 
Det underskott som uppstått härrör sig till största delen från minskade lönebidrag pga att man 
inte erhåller bidrag för den sjuklön som utbetalas och det har varit många frånvarotillfällen 
där arbetsgivaren fått stå för hela kostnaden. Kultur i vården skulle delfinansieras med 40.0 av 
det beräknade överskottet som blev ett underskott. Förändringen av de ekonomiska 
förutsättningarna för Festspelen  har inneburit en betydligt högre kostnad än tidigare 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 10 (23) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Personal 
Kulturchefen fungerar även som bibliotekschef, en barn- och ungdomskultursamordnare på 
halvtid, administrativ resurs på heltid med ansvar för telefontaltidning och fotoarkiv och 75% 
administrativ resurs på föreningsservice Brittgården. Kultur i vården - projektet har haft 
samordnare på heltid. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
Utbudet kommer att minska eftersom pengar till verksamhet har minskat pga sänkt ram. 
Möjligheten att hitta medarrangörer som kan ta delar av kostnaden är små eftersom föreningar 
och organisationers budgetutrymme också begränsats. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2005    
 Budget Redovisat Avvikelse 

mot budget
Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003 

      
Personal  1 587 1 502 85 1 447 1 551 
Verksamhet 1 220 1 075 145 1 244 1 190 
Internhyror 2 687 2 687 0 2 512 2 435 
      
Summa kostnader 5 494 5 264 230 5 203 5 176 
      
Intäkter -1 237 -1 079 -158 -1 423 -1 481 
      
Netto 4 257 4 185 72 3 780 3 695 
      
 
Verksamheten 
 
Medborgarhuset 
 
Biografen/Digitala Hus 
En mycket dålig period i början av året men ett par bra filmer i slutet ökade besökssnittet. 139 
föreställningar med 6 015 besökare, snitt på 43 personer. Högst snitt har dagbio med 63 besök 
per föreställning. Föregående år visades 143 föreställningar med 8 114 besökare, snitt på 56 
personer. Orsaken är till minskningen är framför allt det dåliga filmutbudet. 
Med bidrag från Svenska Film Institutet erbjöds sommarbio, 10 föreställningar med 437 
besökare. 
Under ishockey VM och fotbolls VM visades 13 matcher med 578 betalande, 73 färre än 
2004 men då spelade Sverige final. 
 
Dans 
Även på danserna har det varit en kraftig nedgång. 8 lördagsdiscon har besökts av 478 
ungdomar. Under hösten sänktes entréavgiften från 70:- till 50:- för att om möjligt öka 
besökandet men det har inte haft någon betydelse, 300 personer färre på disco detta år. 
Megarock vid två tillfällen och två drogfria discon besöktes av ca 1170 ungdomar. 
19 torsdagsdanser i samarbete med PRO med 692 inbetalande. 
En danstillställning för mogen ungdom och en dans arrangerad av Sandbackaskolan har haft 
707 besökare.  
 
Cafeterian har varit öppen i samband med arrangemang och vid beställningar. 
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Fritidsgården Galaxen 
 
Öppen verksamhet 
Galaxen har varit öppen ca 25 timmar per vecka, något mindre under jullov, sportlov och 
påsklov. Personalbyte under sommaren pga föräldraledighet gjorde att öppettiderna 
justerades. Utomhusaktiviteter erbjöds under sportlovet. 
Antal besökare har varit i snitt 38 per dag. Under kvällstid har besökarna bestått av 
högstadieelever och under dagtid har denna skara varit mestadels mellanstadieelever. Under 
sommaren har Galaxen varit öppen till 21.30 två kvällar per vecka och övriga till kl 18.00, 
endast 5 besök/dag. 
 
Cafeterian 
Här har man i vanlig ordning haft en arbetsgrupp (K.l.a.n.e.n) under vårterminen och en  
annan under hösten bestående av högstadieelever som hjälpt till under kvällstid  
samt vid olika arrangemang. Gruppen har även fungerat som gårdsråd och därmed fått  
chansen att påverka Galaxens verksamhet. Som belöning för sitt arbete togs dessa  
ungdomar med på en resa till Stockholm under maj månad. 
Höstterminens arbetsgrupp kommer även de att få åka på en resa, men denna gång blir det  
en weekendresa till någon närliggande kommun för att hålla nere Galaxens kostnader. 
 
Musikrummet 
Tre band har tränat på fasta tider och ytterligare fem vid olika tillfällen. Tre av dessa deltog i 
Mega Rock. Under våren har instrumenten setts över och reparerats vid behov. 
 
Mediaverkstan 
Ett 10 tal ungdomar i åldern 13-18 år har gjort egna filmer men problem med datorerna har 
gjort att de inte har kunnat slutföras. 
 
Arrangemang 
Megarock är i vanlig ordning det arrangemang som dragit mest ungdomar till sig och har  
genomförts vid två tillfällen, en gång under våren och då med tillhörande tävlingsmoment  
samt en gång under höstterminen. Totalt har ca 800 ungdomar besökt Megarock. Galaxens  
personal deltog även i skolavslutningsarrangemangen vid Centrumbadet. 
Discon har under våren skett sporadiskt och dessa har då främst vänt sig till låg och  
mellanstadieelever. Tyvärr finns inga siffror på hur många som besökt dessa discon. 
Under hösten har torsdagsdiscon genomförts vid fyra tillfällen och besöksantalet har här  
varit totalt ca 140 ungdomar. Dessa discon har vänt sig till högstadieelever. 
Minirock genomfördes av den under våren. Vid detta arrangemang fick ett band uppträda  
på scen i Galaxens lokaler. Detta arrangemang besöktes av 95 ungdomar. 
Julrock skedde den 23/12 som en slags uppföljning på minirock. Detta arrangemang  
genomfördes helt och hållet på ungdomarnas initiativ och de fick göra det mesta av jobbet  
själva för att lära sig hur det går till. Hit kom ca 40 ungdomar. 
En D.J-utbildning genomfördes med 6 st ungdomar under hösten. 
 
Tjej/killgrupper 
Under hela året har försök gjorts att få igång denna verksamhet, men inget intresse har  
visats. Förhoppning finns om att man i framtiden kan ha samarbete med olika föreningar  
som kan hålla i denna verksamhet. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 13 (23) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Renoveringar 
Killrummet har tillkommit som ett komplement till tjejrummet och det har färdigställts under 
våren genom ommålningar och diverse inredningar. Killarna har själva fått komma med 
förslag och idéer om hur rummet skulle se ut och de har också medverkat vid genomförandet. 
Rummet är mycket uppskattat. 
 
Föreningar 
De föreningar som varit på Galaxen är ABF, Vi unga som har haft målarskolan, dans och 
rytmik, teater och mini stjärnor för de yngre barnen. Gymnasiesärskolan har under hösten haft 
verksamhet med sina elever en dag per vecka. Under kulturlovet i november ordnades 
slöjdverkstad och breakdance med stöd av barn- och ungdomskultursamordnaren. 
 
Utbildningar 
Att ge och ta kritik 
Den nya ungdomspolitiken 
 
Händelser av betydelse 
Personalbyte både på Medborgarhuset och Galaxen. 
 
Ekonomi 
Medborgarhuset har svårt att klara det intäktskrav som finns i budget, framförallt på dans där 
skillnaden mot budgeterade intäkter är mycket stor. Även biografverksamheten har haft lägre 
intäkter än budgeterat, mest beroende på sämre filmutbud. 
Pga tjänstledighet har lönekostnaderna sänkts. 
 
Personal 
Två föreståndare/arrangörer svarar för Medborgarhusets verksamhet samt en lokalvårdare 
sköter hela huset. På Galaxen fanns under våren två 75% tjänster som fritidsledare.  
Under våren var Galaxens föreståndare tjänstledig för studier på 100% och vikarier var 
anställda. From hösten är Galaxens föreståndare tjänstledig 75% för studier och en 
fritidsledare på 100% är anställd. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet att vara en resurs för kultur- och fritidsutbudet i kommunen anses uppfyllt i och med att 
lokalerna nyttjats vid 821 tillfällen, varav 253 för egna arrangemang. 
 
Framtiden 
Galaxens verksamhet bör ses över, nyttjandet är för lågt med tanke på de resurser som 
avsatts. 
Dansverksamheten för ungdomar måste förändras för att höja besökstalet. 
Filmutbudet är svårt att påverka men med tanke på att dagbio haft flest besökare kan det 
finnas många alternativ för att få fler att besöka bion. 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2005    

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget 

Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003 

      
Personal  2 054 2 013 41 1 863 1 869 
Verksamhet 643 732 -89 799 753 
Internhyror 452 452 0 617 574 
      
Summa kostnader 3 149 3 197 -48 3 279 3 196 
      
Intäkter -35 -47 12 -54 -84 
      
Netto 3 114 3 150 -36 3 225 3 112 
      
 
Verksamheten 
Huvudbiblioteket har hållit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera. Under sommaren har öppethållandet varit 26 tim på 
huvudbiblioteket och i byarna endast öppet 4 tim per vecka under juli. Den totala utlåningen i 
kommunen har varit 58 474 lån och 41 244 besök på huvudbiblioteket ett snitt på 148 besök 
per dag. Möjligheten att via den digitala bibliotekskatalogen på internet göra omlån och 
reservationer nyttjas mer och mer. Jämfört med föregående år har omlånen på detta sätt mer 
än fördubblats. Statistiken kan studeras närmare i bilaga 1. 
 
Arbetet med mediaplanen för huvudbibliotekets vuxenavdelning har slutförts och det har 
medfört många intressanta upptäckter och diskussioner. Varje avdelning har gåtts igenom – 
vad som finns, vad som lånas, och hur den bör utvecklas i framtiden. Medieplanen kommer 
att kunna användas som ett viktigt stöd vid framtida mediainköp. 
 
En ny modul har installerats till biblioteksdatasystemet som innebär att fjärrlån (böcker 
lånade från andra bibliotek) kan registreras elektroniskt som vanliga lån. Detta effektiviserar 
hanteringen av fjärrlånen, som bara ökar, i synnerhet med tanke på den ökade mängden 
distansstuderande. Den kompletterande medieförsörjningen i länet har förändrats så att 
biblioteken lånar direkt från varandra. 
 
Inventering av tillgänglighet på biblioteket för funktionshindrade genomfördes sommaren 
2004 men rapporten blev fördröjd och har redovisats för oss i januari. Den har tillställts det 
kommunala handikapprådet för synpunkter. Vi har även inbjudit personer med olika typer av 
funktionshinder för att gå igenom de speciella behov som kan finans. En sammanställning av 
behövliga åtgärder har gjorts. Visst arbete har gjorts under för de medel som avsatts av KS, 
till de övriga söks investeringsmedel för 2006. 
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Book-It är nu installerat i Moskosel och därmed är alla bibliotek datoriserade fullt ut. 
Skolelever kan nu låna via OPAC när biblioteket är stängt och alla har fått nya lånekort. På 
detta sätt registreras alla lån automatiskt och statistiken blir mer tillförlitlig. 
 
Barn- och skolbiblioteksverksamheten  
Barn- och skolbibliotekarien har varit tjänstledig from maj och en vikarie introducerades 
under april. Sedan 29 april har den nya bibliotekarien arbetat självständigt. Detta datum 
fungerar alltså som en vägledning för vilka uppgifter företrädaren respektive efterträdaren 
varit engagerade i.  
 
Barn- och skolbibliotekarien besökte under våren skolorna i Moskosel och Glommersträsk 
och presenterade nya barn- och ungdomsböcker. I Glommersträsk har låntagarna varje månad 
haft möjlighet att svara på informationssökningsfrågor och intresset bland eleverna har varit 
stort. 
 
Under våren deltog årskurs 6 på Ringelskolan i Bokjuryn. Bokjuryn är ett läsfrämjande 
projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får rösta fram vilken som varit deras 
favoritbok under det gångna året. Projektet är ett samarbete mellan skolor, bibliotek och 
förlag och når ut över hela Sverige.  
Förutom de klasser som deltagit i Bokjuryn har man även kunnat rösta på biblioteken i 
Arvidsjaur och Glommersträsk. 
 
I församlingens föräldragrupp har nyblivna föräldrar fått information om böcker och om barns 
språkutveckling. 
Alla nyblivna föräldrar i Arvidsjaurs kommun har fått ett brev innehållande information  
om bibliotek, böcker och språkutveckling samt en inbjudan till att hämta ”Barnens första  
bok” som gåva från biblioteket. 
 
Bokutställningar kring olika aktuella och läsinspirerande teman för både barn och vuxna 
ordnas kontinuerligt under året och bibliotekets utställningsmonter upplåts gärna för 
förskolebarnens och skolbarnens utställningar. På förmiddagarna har biblioteket tagit emot 
dagis- och förskolegrupper samt skolklasser. Dessutom har bibliotekets personal arbetat på 
skolbiblioteken ett visst antal timmar/vecka. 
 
Som alltid har ett stort antal boklådor plockats ihop till skolorna. Även verksamheterna kring 
litteraturen i barn- och ungdomboksdepån har fortsatt. Depån är mycket uppskattad och 
används flitigt av skolorna. Tyvärr saknas ännu utrymme för att kunna öka antalet titlar samt 
utrymme för den pedagogiska verksamheten, som skulle kunna bedrivas i biblioteket och som 
skulle inspirera både elever och lärare. 
 
Varje år kan folkbiblioteken tillsammans med skolan söka bidrag från Statens Kulturråd. En 
kommun i vår storlek kan få 50 000:- och pengarna får endast gå till inköp av media till folk- 
och skolbibliotek. En förutsättning för att kunna söka detta bidrag är att varken folkbiblioteket 
eller skolbiblioteken minskar sina medieanslag. Folkbiblioteket, tillsammans med 
grundskolans och gymnasiets särskola, beviljades ett bidrag på  
50 000:- för att utveckla biblioteksverksamheten för denna grupp. Biblioteket och särskolans 
personal har haft regelbunden kontakt rörande inköpen, pengarnas fördelning samt planering 
av utåtriktad verksamhet. 
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Som ett led i detta projekt arrangerades under vecka 34 biblioteksdagar för de skolor som var 
intresserade. Biblioteksdagarna planerades in under den ordinarie inskolningsveckan. 
Fridhemsskolans och Sandbackaskolans särskoleelever introducerades då i biblioteket av 
barn- och skolbibliotekarien, visades utvalda medier (lättlästa nyhetstidningen 8 sidor, 
särskilda intresseområden) och hjälpmedel (DAISY, VICTOR) och fick information med 
anpassning till dem och deras behov och intressen. 
I samband med de inköpta mediernas leverans erbjöds en tipsrunda med enkla kryssfrågor 
med utgångspunkt från biblioteksdagens information. Detta fungerade som en repetition för 
särskoleeleverna. Tanken var att framhålla det så att tipsrundans pris blev de medier som 
kommer barnen och ungdomarna till del. Eleverna fick också komma till biblioteket och 
hämta medierna under lite festligare former. 
 
Bibliotekstjänsts vandringsutställning har vistas på huvudbiblioteket. Den innehåller det 
senaste halvårets utgivning av barn- och ungdomsböcker. I samband med utställningen bjöds 
lärare och andra intresserade in till biblioteket för en presentation av ett urval av dessa böcker, 
något som var mycket uppskattat. Bibliotekstjänst har beslutat att upphöra med denna tjänst 
så inför kommande läsår får vi försöka hitta alternativ till detta arbetssätt. 
 
Förskolans läslustombud har haft en träff som blev något av en nystart och i dagsläget finns 
läslustombud på fem av kommunens förskolor: Bofinken, Haren, Skogsbacken, Stortorget och 
Tallbacka. 
 
Sagostunder för femåringar har erbjudits vid fem tillfällen. 
 
Till följd av skolornas hektiska schema vid terminsslutet i kombination med nyrekryteringen 
hade kultursamordnaren och barn- och skolbibliotekarien inte möjlighet att arrangera någon 
boklek under maj månad. Detta innebar att de elever som normalt brukat få sina lånekort i 6-
års fick dessa vid skolstarten i år 1. 
 
I juni kom förhandsbesked att kommunbiblioteket beviljats ytterligare 50 000 kronor från 
Statens kulturråd, pengar som är avsedda för en särskild ”föräldrahylla”. Under hösten har 
inköp gjorts till denna hylla som skall ge stöd och inspiration i föräldraskapet. 
 
Barnboksveckor har arrangerats på huvudbiblioteket och filialbiblioteken i Glommersträsk 
och Moskosel. H.C. Andersens 200-årsjubileum har genomsyrat arrangemangen; tipsrunda 
med frågor anpassade till tre olika åldersgrupper - de yngre barnen som fick svara på 
allmänna barnboksfrågor medan de äldre fick frågor som rörde H.C. Andersen. Barnen fick 
rita egna Andersen-figurer, sagostunder, specialskriven sång tillägnad H.C. Andersen, 
svenska folksagor alternativt fornnordiska sagor, Barn är författare-hylla, barnboksverkstad 
samt författarbesök i årskurs 4 av Dan Höjer. 
 
Ringelskolans bibliotek återfick sina ursprungliga lokaler i skolans centrum och en stor 
genomgång och gallring av beståndet har gjorts. I samband med överflyttningen har böckerna 
blivit märkta och omplacerade efter genre, såsom skett på kommunbibliotekets barnavdelning. 
I början av höstterminen var det en särskild, lite festligare invigningsdag för skolbiblioteket 
med bandklippning och fika. 
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De gallrade böckerna från Ringelskolan såldes sedan under kommunens folkfest- 
arrangemang A-smällen vecka 27. Biblioteket ordnade då ett litteraturtält och barn- och 
skolbibliotekarien visade ett urval nya barn- och ungdomsböcker samt 
uppmärksammade att Pippi Långstrump i år fyllde 60 år. 
 
Medieanslaget till inköp av barnlitteratur har delats upp mellan två avdelningar på biblioteket: 
barnavdelningen och barn- och ungdomsdepån. Inköpen till barnavdelningen sker under hela 
året medan de flesta inköpen till depån sker en gång per år, i oktober. Till depån köps 4-6 
exemplar av ett antal titlar med tanke på skolans behov. Anledningen till att inköpen sker i 
oktober är att man då har en större överblick av det senaste årets utgivna barn- och 
ungdomsböcker och därmed kan göra ett bättre urval. 
 
Uppsökande verksamhet 
Boksnurror på Ringelsta (2 st), Björken, Blåklockan, Solbacken, Folktandvården, 
Läkarmottagningen, BVC, Kreab, Ängsbacka i Glommersträsk, PRO lokalen och 
disktriktsköterskelokalen i Moskosel. 
Lådor med böcker har plockats av bibliotekspersonalen och distribuerats av A-service till 
Borgargården – Lejonet samt Lärkan – Duvan – Åkerbäret. Byte av samtliga var sjätte vecka. 
Länsmansgården har besökts för att undersöka intresset av bokhyllor/-snurror. 
 
Under hösten har kursen ”Läsa tillsammans med äldre” genomförts i samarbete med 
Vuxenskolan och ”Kultur i vården”. Elva läsombud inom äldreomsorgen har utbildats på 
detta sätt. Som kursavslutning bjöds Kathrina Nordell från Roknäsgården in, för att berätta 
om läsning och träning med dementa. Det resulterade i en öppen föreläsning på 
Medborgarhuset för alla intresserade.  
 
Under året har flera informationsträffar angående DAISY-tekniken – den digitalt inlästa 
talboken –  hållits för skolpersonal (t ex grundsär), pensionärer, SFI-studerande och enskilda 
låntagare. 
 
”Boken kommer-låntagare” har minskat något och nu finns endast ett par stycken gamla och 
funktionshindrade.  
 
Antalet aktiva postbokslåntagare är cirka 50. 
 
Prenumeration på all utgivning av lättlästa böcker från ”Centrum för lättläst” och listor med 
boktips har sänts ut till läsombuden 2ggr/år.  
Samarbetet med ”Kultur i vården” har utvecklats något under året. 
 
Filialer 
 
Glommersträsk 
Bokprat med barn- och skolbibliotekarien för alla barn åk 1 – 9 och boklek med 6-åringarna 
samt repetition av boklek för åk 1-2.  
Boklådor till lärarna har plockats och en depå med ungdomsböcker till våra unga bokslukare 
som läst ”allt”. Alla barn som ville fick vara med och rösta i Bokjuryn. 
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Klasserna 1 – 4 har besökt biblioteket varje vecka under vårterminen, övriga elever använder 
bibliotekets tjänster flitigt och från åk 5 kan de även låna med ”självutlån”, alltså utan att 
biblioteket är bemannat. Denna möjlighet har naturligtvis lärarna också.  
Utbildning för lärarna inför skolstarten – utlån och sökning. 
Informationssökningsfråga 1 ggr/mån för samtliga låntagare – möjlighet att vinna bokpriser. 
 
Ungefär var tredje månad har en depå med vuxenlitteratur lånats från kommunbiblioteket och 
detta uppskattas och ger många utlån.  
Under hösten har även en ungdomsdepå med böcker lånats, vilket var uppskattat av 
bokslukarna.  
Medverkan vid stort föräldramöte åk 0 – 9 under hösten. Information om vikten av läsning 
samt föräldrarnas betydelse för att öka läslusten, och om vilka hjälpmedel som finns, t ex 
DAISY.  
Även deltagande på ett föräldramöte på dagis med information om vikten av att läsa högt, 
utgick från boken ”Läsa högt” av Mem Fox. 
 
Arrangemang 
Lars-Martin Nygren och berättade om ”Intryck från katastrofens Phuket”. Han var då nyss 
hemkommen från Thailand efter att ha arbetat med katastrofinsatser för Svenska Kyrkan i 
Utlandets räkning.  
Barnteater i februari och oktober, ”Leklådan” med teater Mila och ”Det vidunderliga 
äventyret” med Mats Pontén.  
Under barnboksveckorna i november fick barnen skylta med sina egna böcker. Hade också 
många nya barn- och ungdomsböcker som jag sparat lite på för att ha att skylta med. 
Tipsrundor för barnen, sagostund för alla barn från 3-5års på dagis och upp till åk 5. Godis till 
alla låntagare! 
 
Moskosel 
I januari installerades Book-It på biblioteket i Moskosel och under våren installerades en ny 
dator vid utlåningsdisken, den gamla gjordes tillgänglig för besökare och så att skolelever kan 
låna via OPAC när biblioteket är stängt. Det köptes även en ny skrivare till besöksdatorn. 
Datalånekort har skapats till skoleleverna och andra låntagare. Skoleleverna och lärarna har 
blivit instruerade hur man själv lånar böcker via OPAC 
 
I mars var barn- och skolbibliotekarien i Moskosel och plockade ut bland barnböckerna och 
dessa gallrades senare. Barn- och ungdomsböcker har därefter genrats och placerats om på 
hyllorna. 
Barn- och skol bibliotekarien har i april varit i Moskosel och bokpratat för eleverna på 
Klockarbackeskolan. 
 
Under semesterperioden har biblioteket varit öppet tisdag eftermiddag och personal från HB 
har varit här tre tisdagar och två tisdagar har det varit stängt. Detta pga svårigheten att hitta 
vikarie i Moskosel. 
 
När skolans hösttermin började fick de nya lärarna lånekort och fick prova på att låna och 
söka böcker med OPAC.  
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 19 (23) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Bok-depåer till PRO-snurran har bytts ut, men de vill gärna ha böckerna under lång lånetid 
för de har inte så många träffar under året i sin lokal där snurran står. Även depåer hos 
distriktsköterskan har bytts ut. Hembesök hos en privatperson har återupptagits under hösten. 
 
Böcker till depå har plockats från HB till filialen och byts ut med jämna mellanrum. Nya 
böcker har under året köpts in och under hösten skedde en gallring av gamla böcker. 
 
Arrangemang 
Under våren har två uppskattade och välbesökta föreläsningar hållits, om Feng Shui och Örter 
och läkeväxter. I samband med Världsbokdagen, som inföll på en lördag, bjöds på godis och 
frukt på huvudbiblioteket. 
I samband med A-smällen såldes utgallrade böcker i ett ”litteraturtält” vid Storgatan. 
 
Dan Höijer, författare har besökt Ringelskolan åk4. 
Johan Althoff, författare, har besökt gy åk 1, samt gy sär samt haft skrivövningar med dem. 
De nya flygeleverna har fått guidning samt visning av utbudet på kom. biblioteket. 
SF1( svenska för invandrare ) har fått guidning samt visning av utbudet. 
 
Torgny Lindgren och Cecilia Torudd, författare och illustratör samtalade om kvinnor och 
humor samt visade bilder. Möjlighet att köpa signerade böcker vid bägge tillfällena. 
 
Margit Schiött framförde HC Andersens saga, Näktergalen och familjeföreställning Thomas 
och Tryggve med Norrbottensteatern förlades till barnavdelningen. 
 
Lena Lindgren tillsammans med Emelie Wikström och Julia Sjölund sjöng sånger ur sin nya 
sångbok ” Välkommen in i musiken”. 
 
Utbildningar och konferenser 
”Att ge och ta kritik” – all personal 
Bilderboksträff – de som arbetar med barn 
Kurs om släktforskning – två assistenter 
Barnbibliotekariemöte 
Kurs om fjärrlånemodulen 
Uppföljning av SLOT – all personal 
Utbildning LABC 
Medieplanering, seminarium  
 
Händelser av betydelse 
Biblioteken har ytterligare utökat sina digitala tjänster med e-lib vilket innebär att man från 
sin internetuppkopplade dator har tillgång till böckerna direkt hem, dessa finns även som 
ljudböcker from december. Utlåningen startade i oktober och 95 utlån har gjorts, 88 till PC, 6 
till handdator och 1 ljudbok. 
 
Ekonomi 
Lysrören på kontoren fick bytas ut pga hög strålning från de gamla, ej budgeterad åtgärd. 
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Personal 
En IT och studiebibliotekarie på heltid, en barn- och skolbibliotekarie på heltid där barn- och 
ungdomsnämnden står för 50% och assistenter motsvarande 4,73 tjänst samt ca 0,25 tjänst 
som bibliotekschef svarar för verksamheten i hela kommunen, inklusive alla skolbibliotek. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal. 
Alla medborgare erbjuds någon form av biblioteksservice och barn, ungdomar, äldre och 
funktionshindrade ägnas särskild uppmärksamhet med speciella satsningar både i inköp och 
ur tillgänglighetssynpunkt. 
 
Framtiden 
Under 2006 kommer en biblioteksplan att utarbetas. Biblioteksplanen skall visa hur man på 
bästa sätt skall möta det framtida behovet av informations- och medieförsörjning i 
kommunen. Planen skall utarbetas i samverkan med alla intressenter och skall antas i 
kommunfullmäktige. 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2005    
 Budget Redovisat Avvikelse 

mot 
budget 

Redovisat 
2004 

Redovisat 
2003 

      
Personal  1 343 1 326 17 1 206 1 189 
Verksamhet 101 148 -47 126 118 
Internhyror 165 165 0 333 394 
      
Summa kostnader 1 609 1 639 -30 1 665 1 701 
      
Intäkter -45 -40 -5 -49 -50 
      
Netto 1 564 1 599 -35 1 616 1 651 
      
 
Verksamhet 
 
Antal elever vårterminen 
205 elever; 124 instrumental, 48 på blockflöjt och 58 elever i klassundervisning på lågstadiet 
Nyborgsskolan 
En vuxenelev har startat upp under våren. 
32 elever har valt att sluta spela, 4 elever har flyttat samt ytterligare 3 elever har flyttat för 
studier. 
 
Antal elever höstterminen 
261 elever varav 150 instrumentalelever, 111 elever i klassundervisning fördelade enligt 
följande: Ringelskolans 3:or; 22 elever, Nyborgsskolan år 1- 3; 89 elever 
Nytt från ht -05 är att alla elever i årskurs tre erbjudits att delta i frivillig musikundervisning. 
Detta är något som tidigare endast erbjudits eleverna i Glommersträsk och Moskosel 
Av de 58 elever som går i år 3 fick ca 40 elever möjlighet att spela ett ytterligare instrument 
förutom blockflöjt som erbjuds i klassundervisning 
 
Lokaler 
Fr o m detta läsår har musikskolan sin verksamhet i Centrumhuset, Glommersträsk och har 
lämnat "gamla konsum". 
 
Instrumentprovning 
I maj/juni genomfördes instrumentprovning för elever födda -95 av totalt 48 elever på 
samhället. 42 elever anmälde intresse för att få börja spela. I augusti genomfördes höstens 
instrumentprovning för elever födda -96 totalt 57 elever på samhället. 39 elever anmälde 
intresse att få börja spela.  
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I Moskosel och Glommersträsk har eleverna födda -96 erbjudits att börja spela, av 9 elever 
har 6 elever anmält intresse. 
Inbjudan till Suzuki-undervisning har gått ut till samtliga barn födda -98 och -99 totalt 132 
barn - 5 st har antagit erbjudandet. 
Totalt har 92 elever anmält intresse för att börja spela ht 05 
 
Spelningar 
Orkesterdag i Älvsbyn, musikskolans högstadieorkester åkte till Älvsbyn för att tillsammans 
med orkestrar från Älvsbyn, Boden, Luleå och Piteå repetera tillsammans under en dag. 
Dagen avslutades med en offentlig konsert vid det tillfället fick även varje enskild orkester 
möjlighet att framträda enskilt. 
 
"Barn spelar för barn", en uppmaning ifrån SMOK - Sveriges musik och kulturskoleråd att 
alla musikskolor i landet skulle delta i en budkavle till förmån för flodvågskatastrofen offer i 
Sydostasien. 
Vid konserten i Arvidsjaur medverkade mellanorkestern, en stråkgrupp, elever ur klass 5 
Kullen spelade teater samt Jörns Gospel sjöng. Försäljning av bröd samt lotterier inbringade 
5581:- till flodvågskatastrofens offer. Medarrangörer var Rädda Barnen, Mia, 
Medborgarhuset.  
 
Orkester från Luleå på besök. Ca 30 elever i åldrarna 11- 14 samt deras lärare besökte oss och 
vår mellanstadieorkester under två dagar, vi repeterade inför en gemensam skolkonserterna 
som skulle hållas dag 2 samt umgicks i Stockstugan på Camp Gielas för att kära känna 
varandra.  
Vi gav två korta uppskattade skolkonserter för eleverna  6-års tom. år 4 - ca 275 åhörare totalt 
vid de båda konserterna. Luleåborna fick även möjlighet att äta lunch i Ringelskolans fint 
utsmyckade matsal. 
 
Musikskolans vårkonsert i Arvidsjaurs kyrka, mellan 55 och 60 elever från alla tre skolorterna 
deltog, stipendieutdelning till duktiga musikelever 
 
Skolkonsert i Ringelskolans matsal. 
 
Musikläger på  Framnäs folkhögskola , elever i hela Norrbotten erbjöds att delta vid ett 
musikläger för både blås och stråk på Framnäs folkhögskola. Tyvärr lockades endast en elev 
att delta. Detta kunde nog delvis bero på att informationen om lägrets tidpunkt kom en aning 
sent så att många hade hunnit planera ex vis skolresor vid den aktuella tidpunkten. 
 
Skolavslutningar hölls i Moskosel och Glommersträsk samt för Nyborgsskolan, Sandbacka 
skolan och Ringelskolan. 
 
Fortbildning 
Kurs angående nya försäkringskasseregler, Sandbacka skolan 
Musikledardagar, Boden 
Arbetsliv i förändring, Att ge och ta kritik, Skellefteå 
Utbildning i första hjälpen, Läge, andning, blödning, chock LABC 
Föreläsning med Mats Trondman, Arvidsjaur 
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Investeringar 
Bärbar högtalaranläggning med vagn och stagepiano med tillhörande bag. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi  
Höga kostnader på verksamhet pga utbytet med andra kommuner, reparationer och 
kompletteringsinköp av instrument. 
 
Personal 
5 lärare delar på 3,7 tjänst, varav motsvarande 0,2 tjänst köps av grundskolan för 
undervisning av år 1-2. I detta ingår musikledartjänst på halvtid. 
Stråkläraren 85% helt föräldraledig fram tom vecka 43, vikarie har funnits att tillgå med 57%. 
Från och med v 44 har blåsläraren varit föräldraledig 100 %, och vikarie tillsatt. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
Under vårterminen –06 erbjuds dans till elever i år 1 och 2 på Ringelskolan eftersom en av 
vikarierna går dansutbildning. Detta görs på prov under vårterminen eftersom en av de två 
vikarierna på blåslärartjänsten även har dansutbildning. Intresset för vissa instrument minskar 
och en möjlig utveckling av musikskolan är att införa ytterligare ämnesområden och på sikt 
kunna erbjuda en kulturskola.  
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BESÖKSSTATISTIK MEDBORGARHUSET ÅR 2005 

 
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest År 2004 Snitt Antal
Kvällsfilm 90 3470 39 6848 59 117
Matiné 25 1272 51 755 47 16
Seniorbio 11 695 63 511 51 10
Digitala sportsänd 13 567 44  
TOTALT 139 6004 43 8114 56 143
 
DANS Antal Besök Snitt/dans År 2004 Snitt Antal
Moget 1 478 478 389 389 1
Disco 8 985 123 1291 161 8
Drogfria Discon och  
Megarock  4 1170 292 1232 246 5
PRO 19 692 36 798 42 19
Sandbackaskolan 1 229  
TOTALT 33 3554 108 3710 112 33
 
 
 
 
NYTTJANDE AV LOKALER Bio Dans Cafeteria och Foajé 
Teater och liknande  36 28 30
Kommunala förvaltn 33 35 55
Egna arrangemang 166 35 52
Studieför och Korpen 10 113 72
Pensionärsföreningar. 6 29 35
Försäljare ( Nasare ) 10 21
Övrigt 16 21 18
TOTALT 267 271 283
 
Nyttjandet av lokalerna är bra,  högre siffror än förra året.  
Vid 821 tillfällen har lokalerna varit använda. 
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LOKALKOSTNADER ÅR 2005 
 

Kost/m2 Kost/m2 Kost/dag Kost/tim
IINTERNHYRA : 1545400,00 411,45  
YTA: 3756m2  
Städkostnad  324200,00 86,32 888,22 115,00

 
m2 kr/år kr/m2 kr/dag kr/tim 

BIOGRAF 470,00 193380,72 411,45 529,81 22,08
DANSLOKAL 317,00 130429,13 411,45 357,34 14,89
CAFETERIA 278,50 114588,37 411,45 313,94 13,08
ÖVRIGT 480,50 197700,93 411,45 541,65 22,57

 
Totalt 1546,00 636099,15  1742,74 72,61
 
 
Lokalkostnad Eget nyttjande Ant tim/gång Kostnad 
BIOGRAF 166,00 3,00 10993,56 
DANSLOKAL 35,00 5,00 2605,60 
CAFETERIA 52,00 3,00 2040,61 

 
Totalt 253,00 15639,78 
 
 
 
Städkostnad  Eget nyttjande
BIOGRAF 57270,00
DANS 20125,00
CAFETERIA 17940,00
Totalt 95335,00
 
 
 
Totalkostnad för våra arrangemang Lokalkostn Städkostn Total/lokal
BIO 10993,56 57270,00 68263,56
DANS 2605,60 20125,00 22730,60
CAFETERIA 2040,61 17940,00 19980,61

 
Totalt 15639,78 95335,00 110974,78
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Arvidsjaurs bibliotek, sammanlagt 
 
Antal nya exemplar 2 579
Antal lån under perioden 54 547
 
Mediebeståndets fördelning Antal exemplar Procent av beståndet år 2005 
Vuxenböcker 29 594 61,0% 61,0%
Barnböcker 16 948 34,9% 34,9%
Videofilmer, vuxna 284 0,6% 0,9%
Videofilmer, barn 141 0,3% 
Tal-, kassettböcker, 747 1,5% 2,8%
bok & band, vuxna 634 1,3% 
Tal-, kassettböcker bok & band, barn,  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 46 0,1% 0,4%
Övriga audiovisuella 138 0,3% 
medier, barn  
Totalt  48 532 100,0% 100,0%
 
 
Utlånens fördelning Antal 

lån 
2004 

Antal lån Förändr
at antal 
lån 2005

Förändr 
procent 

Procent av total 
utlån. 2005 

Vuxenböcker, skönlitteratur 12 737 10 677 -2 060 -16,2% 19,6% 43,3%
Vuxenböcker, facklitteratur 14 831 12 953 -1 878 -12,7% 23,7% 
Barnböcker, skönlitteratur 24 762 18 941 -5 821 -23,5% 34,7% 41,4%
Barnböcker, facklitteratur 4 852 3 637 -1 215 -25,0% 6,7% 
Videofilmer, vuxna 2 776 2 751 -25 -0,9% 5,0% 9,1%
Videofilmer, barn 2 624 2 211 -413 -15,7% 4,1% 
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 1 952 2 199 247 12,7% 4,0% 5,2%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 1 205 615 -590 -49,0% 1,1% 
Övr. audiovisuella medier, vuxna 192 173 -19 -9,9% 0,3% 1,0%
Övr. audiovisuella medier, barn 284 390 106 37,3% 0,7% 
Fjärrlån  281 339 58 20,6% 1,3% 1,3%
E-bokslån 0 95 95 n/a 0,3% 0,3%
Totalt  66 496 54 547 -11 949 -18,0% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 33 727 25 794 -7 933 -23,5% 47,3% 100,0%
Därav vuxenmedier 32 769 28 753 -4 016 -12,3% 52,7% 
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Huvudbiblioteket 
 
 
Antal exemplar 36 656
Antal nya exemplar 1 875
Antal lån under perioden 42 190
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar
Procent av beståndet år 2005 

Vuxenböcker 24 114 65,8% 65,8% 
Barnböcker 10 604 28,9% 28,9% 
Videofilmer, vuxna 281 0,8% 1,2% 
Videofilmer, barn 141 0,4%  
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 713 1,9% 3,6% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 624 1,7%  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 42 0,1% 0,5% 
Övriga audiovisuella medier, barn 137 0,4%  
Totalt 36 656 100,0% 100,0% 
 
 
Utlånens fördelning Antal 

lån 
2004 

Antal lån 
2005 

Förändr 
antal 
lån 

Förändr 
procent 

Procent av tot. 
utlån. 2005 

Vuxenböcker, skönlitteratur 10 959 8 846 -2 113 -19,3% 21,0% 47,8%
Vuxenböcker, facklitteratur 13 221 11 319 -1 902 -14,4% 26,8% 
Barnböcker, skönlitteratur 17 891 12 049 -5 842 -32,7% 28,6% 34,3%
Barnböcker, facklitteratur 3 390 2 441 -949 -28,0% 5,8% 
Videofilmer, vuxna 2 595 2 570 -25 -1,0% 6,1% 10,8%
Videofilmer, barn 2 397 1 980 -417 -17,4% 4,7% 
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 1 878 2 052 174 9,3% 4,9% 5,9%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 1 091 441 -650 -59,6% 1,0% 
Övr. audiovisuella medier, vuxna 188 169 -19 -10,1% 0,4% 1,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 256 323 67 26,2% 0,8% 
Totalt 53 866 42 190 -11 676 -21,7% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 25 025 17 234 -7 791 -31,1% 40,8% 100,0%
Därav vuxenmedier 28 841 24 956 -3 885 -13,5% 59,2% 
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Januari – December Kulturnämnden 
 
 
 
Glommersträsks bibliotek 
 
Antal exemplar 6 996
Antal nya exemplar 358
Antal lån under perioden 9 579
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar
Procent av beståndet år 2005 

Vuxenböcker 3 305 47,2% 47,2% 
Barnböcker 3 661 52,3% 52,3% 
Videofilmer, vuxna 3 0,0% 0,0% 
Videofilmer, barn 0 0,0%  
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 16 0,2% 0,3% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 7 0,1%  
Övriga audiovisuella medier, vuxna 3 0,0% 0,1% 
Övriga audiovisuella medier, barn 1 0,0%  
Totalt 6 996 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
Utlånens fördelning Antal 

lån 2004
Antal 

lån 2005
Förändr 

antal 
lån 

Förändr 
procent 

Procent av tot. 
utlån. 2005 

Vuxenböcker, skönlitteratur 1 269 1 279 10 0,8% 13,4% 24,6%
Vuxenböcker, facklitteratur 1 115 1 076 -39 -3,5% 11,2% 
Barnböcker, skönlitteratur 5 763 5 778 15 0,3% 60,3% 68,7%
Barnböcker, facklitteratur 878 804 -74 -8,4% 8,4% 
Videofilmer, vuxna 154 178 24 15,6% 1,9% 4,3%
Videofilmer, barn 220 230 10 4,5% 2,4% 
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 60 113 53 88,3% 1,2% 2,2%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 114 93 -21 -18,4% 1,0% 
Övr. audiovisuella medier, vuxna 0 0 0 0,0% 0,0% 0,3%
Övr. audiovisuella medier, barn 24 28 4 16,7% 0,3% 
Totalt 9 597 9 579 -18 -0,2% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 6 999 6 933 -66 -0,9% 72,4% 100,0%
Därav vuxenmedier 2 598 2 646 48 1,8% 27,6% 
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Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Moskosels bibliotek 
 
Antal exemplar 4 880
Antal nya exemplar 346
Antal lån under perioden 2 778
 
 
Mediebeståndets fördelning Antal 

exemplar
Procent av beståndet år 200 

Vuxenböcker 2 175 44,6% 
Barnböcker 2 683 55,0% 
Videofilmer, vuxna 0 0,0% 
Videofilmer, barn 0 0,0% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, vuxna 18 0,4% 
Tal-, kassettböcker, bok & band, barn 3 0,1% 
Övriga audiovisuella medier, vuxna 1 0,0% 
Övriga audiovisuella medier, barn 0 0,0% 
Totalt 4 880 100,0% 
 
 
Utlånens fördelning Antal 

lån 2004
Antal 

lån 2005
Förändr 

antal 
lån 

Förändr 
procent 

Procent av tot. 
utlån. 2005 

Vuxenböcker, skönlitteratur 509 552 43 8,4% 19,9% 40,0%
Vuxenböcker, facklitteratur 495 558 63 12,7% 20,1% 
Barnböcker, skönlitteratur 1 108 1 114 6 0,5% 40,1% 54,2%
Barnböcker, facklitteratur 584 392 -192 -32,9% 14,1% 
Videofilmer, vuxna 27 3 -24 -88,9% 0,1% 0,1%
Videofilmer, barn 7 1 -6 -85,7% 0,0% 
Tal- och kassett-böcker, bok&band, vuxna 14 34 20 142,9% 1,2% 4,1%
Tal- och kassett-böcker, bok&band, barn 0 81 81 n/a 2,9% 
Övr. audiovisuella medier, vuxna 4 4 0 0,0% 0,1% 1,5%
Övr. audiovisuella medier, barn 4 39 35 875,0% 1,4% 
Totalt  2 752 2 778 26 0,9% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier 1 703 1 627 -76 -4,5% 58,6% 100,0%
Därav vuxenmedier 1 049 1 151 102 9,7% 41,4% 
 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 Bilaga 2:5 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Skolbiblioteken 
 
 
Skola Antal 

exemplar 
Procent av 
beståndet 

Antal elever Bestånd/
elev 

Lån/elev 2005 

Fridhem 2 898 18,5% 248 11,7 1,0 
Nyborg 3 210 20,5% 123 26,1 5,0 
Ringel 4 899 31,3% 240 20,4 7,0 
Sandbacka 4 651 29,7% 430 10,8 3,2 
Totalt 15 658 100,0% 1041 15,0 3,8 
 
 
 
Skola Antal lån 

2005 
Därav 
fack 

Därav 
vuxen 

Därav 
OPAC-lån 

OPAC-lån 
i procent

Antal lån 
2004 

Förändring 
2004 till 

2005 

Förändring i 
procent 

Fridhem* 244 35 26 6 2,5% 284 -40 -14,1% 
Nyborg 615 39 3 328 53,3% 717 -102 -14,2% 
Ringel** 1 691 239 58 1 536 90,8% 1179 512 43,4% 
Sandback
a 

1 377 702 942 668 48,5% 1209 168 13,9% 

Totalt 3 927 1 015 1 029 2 538 64,6% 3262 665 20,4% 
 
 
*Datorn på Fridhem har varit vandaliserad 
**Ringels bibliotek har flyttats och varit svåråtkomligt 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2005 Bilaga 3:1 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Fördelning av kommunalt bidrag till studieförbund med verksamhet i Arvidsjaurs kommun 
under 2004. Utbetalas enligt fastställd plan from juni 2005. 
 
Basbidrag: 70% av 579 000 = 405 300:- 
Respektive studieförbunds procentuella andel av genomsnittligt antal studietimmar under de tre 
senaste verksamhetsåren. 

 
  Tre års 

studie-
timmar 

Snitt 
studie-
timmar 

% Bidrag 

ABF 2004 
2003 
2002 

7 664
8 968

12 889 9 840 29,46

 
 

119 401:- 
Bilda  
 
 

2004 
2003 
2002 

288
314
224 255 0,76

 
 

3 080:- 
SFR 2004 

2003 
2002 

190
44

113 115 0,34

 
 

1 378:- 
SV 2004 

2003 
2002 

16 097
17 631
18 995 17 564 52,6

 
 

213 187:- 
NBV 2004 

2003 
2002 

3 855
5 144
4 794 4 597 13,76

 
 

55 769:- 
SISU 2004 

2003 
2002 

499
248
394 380 1,14

 
 

4 620:- 
SENSUS 2004 

2003 
2002 

509
841
588 646 1,93

 
 

7 822:- 
Totalt:  33 397 100 405 257:- 

 
Målgruppsbidrag: 18% av 579 000 = 104 220:- 
Respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års målgruppstimmar. 
 
 Målgruppstimmar % Bidrag 
ABF 1 130 39,43 41 094:-
Bilda  -- -- --
SFR -- -- --
SV 1 736 60,57 63 126:-
NBV -- -- --
SISU -- -- --
SENSUS -- -- --
TBV -- -- --
 2 866 100 104 220:-
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Utvecklingsbidrag: 12% av 579 000 = 69 480:- 
Respektive förbunds procentuella andel av statsbidraget under de tre senaste åren. 
 
  Statsbidrag Genomsnitt % Bidrag
ABF 2004 

2003 
2002 

1 145 000:-
1 132 000:-
1 189 000:- 1 155 333:-

 
 

38,78 26 944:-
Bilda 
 

2004 
2003 
2002 

12 934:-
17 117:-
9 384:- 13 145:-

 
 

0,44 305:-
SFR 2004 

2003 
2002 

3 893:-
2 399:-

11 941:- 6 077:-

 
 

0,2 139:-
SV 2004 

2003 
2002 

1 512 245:-
1 354 000:-
1 330 000:- 1 398 748:-

 
 

46,95 32 621:-
NBV 2004 

2003 
2002 

248 300:-
398 100:-
329 300:- 325 233:-

 
 

10,92 7 587:-
SISU 2004 

2003 
2002 

32 167:-
14 500:-
22 412:- 23 026:-

 
 

0,77 535:-
SENSUS 2004 

2003 
2002 

47 484:-
78 531:-
47 057:- 57 690:-

 
 

1,94 1 348:-
  2 979 252:- 100 69 480:-
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Antal studietimmar för respektive studieförbund, procentuell andel samt jämförelse 
föregående år. 
 

 2005 % 2004 % 2003 %
ABF 7 664 26,39 8 968 27,01 12 889 34,28
Bilda 228 0,79 314 0,95 224 0,59
SFR 190 0,07 44 0,13 113 0,3
SV 16 097 55,43 17 631 53,1 18 995 50,53
NBV 3 855 13,27 5 144 15,49 4 794 12,75
SISU 499 1,72 248 0,75 394 1,04
SENSUS 509 1,75 841 2,53 560 1,48
TBV --- --- 12 0,04 16 0,04
 29 042 100 33 202 100 37 591 100

 
 
Totalt stöd för respektive studieförbund, procentuell andel av det totala stödet samt jämförelse 
föregående år  
 
 2005 % 2004 % 2003 %
ABF 187 439:- 32,38 205 114:- 35,12 208 257:- 35,30
Bilda 3 385:- 0,58 3 243:- 0,55 4 030:- 0,68
SFR 1 517:- 0,26 1 594:- 0,27 2 492:- 0,42
SV 308 934:- 53,36 299 347:- 51,25 299 355:- 50,74
NBV 63 356:- 10,94 60 224:- 10,31 55 608:- 9,42
SISU 5 155:- 0,89 3 929:- 0,67 7 890:- 1,33
SENSUS 9 170:- 1,58 10 384:- 1,78 11 931:- 2,02
TBV --- --- 163:- 0,03 365:- 0,06
 578 956:- 100 583 998:- 100 589 928:- 100
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KULTURNÄMNDEN 2003-2006 
 
 
Sammanträde  2006-02-23 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Naeimi Forsgren 1       
 2 Disa Eliasson 1       
 3 Rolf Lundström 1       
 4 Gerhard Lundström 1       
 5 Crister Lövgren 1       
 6 Gunnel Javåsen -       
 7 Kristina Johansson -       
 
 
 
Ersättare: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Siv Erixon        
 2 Mats Jacobsson        
 3 Elisabeth Hällgren        
 4 Jan-Olov Lundgren        
 5 Inger Lundberg-Marklund        
 6 Maud Rombe        
 7 Nina Ask 1 tjg ers       
 
 


