
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 1 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-15.30. 
 
Beslutande Naeimi Forsgren (s), ordförande 

Ida Eliasson (s) 
Per-Anders Brännström (s) 
Rolf Ternert (s) 
Crister Lövgren (v) 
Birger Lundberg (fp) 

 Gerard Lundström (s) tjg ers 
 
 
 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal 
 Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef 

Inga Sandström 
 
 
 
 
 
 
Justerare Birger Lundberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2008-02-27 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-13 
 
   
 Ordförande Naeimi Forsgren 
 
   
 Justerare Birger Lundberg 
 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-02-21 
 
Datum då anslaget 2008-02-27 Datum då anslaget 2008-03-21 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 2 
 
 

 
 
Ärendeförteckning 

Kfn § 1 Dnr 00098/2008 800 
Verksamhetsuppföljning -Kultur- och fritidsnämnden 2008 – 
Medborgarhuset och Galaxen 
 
Kfn § 2 Dnr 00494/2007 869 
Ekonomisk möjlighet att bevara och driva verksamhet vid Brittgården och 
Gamla Prästgården (Medborgarförslag) 
 
Kfn § 3 Dnr 00517/2007 001 
Organisation av verksamhet i fastigheter och anläggningar för 
fritidsaktiviteter 
 
Kfn § 4 Dnr 00167/2006 809 
Utvärdering - Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 2006/2007 
 
Kfn § 5 Dnr 00046/2008 809 
Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter 2008/2009 
 
Kfn § 6 Dnr 00503/2007 042
Verksamhetsmål år 2008 - Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 7 Dnr 00043/2008 042 
Bokslut år 2007 
 
Kfn § 8 Dnr 00165/2006 042
Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2007, januari – december 
 
Kfn § 9 Dnr 00052/2008 007 
Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning/effektivt 
resursutnyttjande 
 
Kfn § 10 Dnr 00069/2008 800 
Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 3 
 
 

 
 
Ärendeförteckning 

forts. 
 
Kfn § 11 Dnr 00302/2007 052 
Bidrag till låsenhet samt installation av larm i vapenkassun – K4 IF 
 
Kfn § 12 Dnr 00068/2008 105 
Kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
mandatperioden 2007-2010 
 
Kfn § 13 
Redovisning av delegeringsbeslut’ 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 4 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning -
Kultur- och fritidsnämnden 
2008 – Medborgarhuset 
och Galaxen 
 

Kfn § 1 Dnr 00098/2008 800 
 
Vid dagens sammanträde har kultur- och fritidschef Kristina Grubbström 
informerat nämnden mera ingående om Medborgarhusets och Galaxens 
verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 5 
 
 

 
 
Ekonomisk möjlighet att 
bevara och driva 
verksamhet vid Brittgården 
och Gamla Prästgården 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Bengt Enander 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 2 Dnr 00494/2007 869 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats av Bengt Enander till kommunen som 
tar upp ekonomisk möjlighet att bevara och driva verksamhet vid 
Brittgården och Gamla Prästgården. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 § 141 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna följande svar; 
 
 Om det skulle vara så att den nuvarande verksamheten på Brittgården 

blir tvungen att hitta andra lokaler så kommer Glommésamlingen att 
finnas för visning på lämpligt sätt, oavsett lokal. 

 
 Kommunens ekonomi är ansträngd och man kan inte räkna med någon 

ökning av denna inom de närmsta åren. Kultur- och fritidsnämnden 
fördelar sin ram utifrån politiska avväganden och prioriteringar med det 
fritidspolitiska programmet som grund. Kultur- och fritidsnämnden 
uppmanar alla föreningar att hitta externa bidragsgivare, göra allt för att 
sänka sina kostnaderna och öka sina intäkterna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 6 
 
 

 
 
Organisation av 
verksamhet i fastigheter 
och anläggningar för 
fritidsaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 

Kfn § 3 Dnr 00517/2007 001 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-12-12 § 61 att med anledning av 
nämndens utökade uppdrag, begära att kommunfullmäktige gör en översyn 
av organisationen av verksamhet i fastigheter och anläggningar för 
fritidsaktiviteter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-01-21 och 
beslutade att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
förtydligande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna följande förtydligande; 
 
 Kultur- och fritidsnämnden träffar varje år många brukare av 

anläggningarna i kommunen och får ofta synpunkter på hur de sköts, 
vad som skulle behöva åtgärdas, hur tid fördelas osv. De pengar som 
nämnden fördelar till föreningar i form av verksamhetsstöd är ofta 
kopplat till ett nyttjande av anläggningar. För att verksamheten skall bli 
bra och anläggningar nyttjas effektivt och maximalt krävs det en bra 
dialog mellan brukare och den som tillhandahåller anläggningen. 
Nämnden upplever att det idag är ett glapp mellan dessa och sitter mitt 
emellan med liten möjlighet att påverka anläggningarnas skötsel och 
användning. Nämnden tror att det skulle kunna fungera på ett bättre sätt 
med en annan typ av organisation och vill också kunna garantera 
kvalitén på det man ger verksamhetsstöd till och då måste också 
kvalitén på anläggningar kunna garanteras. I ett fritidspolitiskt program 
skall sådant framgå men eftersom ansvaret är uppdelat på flera så har 
det inte varit möjligt. Med anledning av detta önskar kultur- och 
fritidsnämnden denna översyn. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 7 
 
 

 
 
Utvärdering - 
Internkontrollplan för 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 
 

Kfn § 4 Dnr 00167/2006 809
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kulturnämnden beslutade 2006-05-18 § 11 att anta interkontrollplan för 
nämndens verksamheter 2006/2007 
Internkontrollplanen har utvärderats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens  protokoll 2008-02-21 § 4 
 
 
Utvärdering av internkontrollplan för Kulturnämnden 2006/2007 

 
Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning – fungerar 

rutinen bra eller inte  
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut 

Uppföljning av 
utförande/resultat 

Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag till förvaltningen om 
organisation av fritidsgårdsverksamheten. 
Samtliga remisser från kommunstyrelsen och andra myndigheter har besvarats.

 
 
 

Utbetalning av 
bidrag 

Kontroll av att 
villkoren för 
bidragen uppfylls 

Bidrag till projektstöd, kulturstöd m fl betalas i de flesta fall ut efter det att 
redovisning från bidragstagaren har inlämnats till nämnden.  
Verksamhetsstöd, till föreningarna utbetalas enligt upprättat avtal. En årlig 
granskning av bidraget sker. 
Utvecklingsstöd och investeringsstöd utbetalas ut efter det att redovisning från 
bidragstagaren har inlämnats till nämnden. 

Rutiner kring utbetalning 
av stöd av olika slag är väl 
utvecklade och går genom 
tre personer, alltid med ett 
beslut eller annan 
överenskommelse som 
grund. 
 

Återrapportering av 
projekt för att 
kunna erhålla 
projektbidrag 

Kontroll av att 
villkoren för att få 
ut bidraget 
uppfyllts samt att 
redovisning 
inlämnats till 
bidragsgivaren 

Projektrapporteringen görs av ansvarig för projektet och resultatchefen går 
igenom och skriver under rapporten i samband med att bidraget rekvireras. 

De tre projekt som 
slutrapporterats under 
detta år har blivit 
godkända utan påpekanden 
och bidragen har betalts ut. 

Biblioteksdata-
system - hantering 
av uppgifter, 
inloggning, 
sekretess 

Genomgång av 
systemet 

Denna genomgång är inte klar beroende på att det finns vissa oklarheter i hur 
den skall göras. 
 

Dessa rutiner fungerar inte 
tillfredställande och måste 
förändras. Kommer att ske 
under 2008. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Internkontrollplan för 
kulturnämndens 
verksamheter 2008/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kfn § 5 Dnr 00046/2008 809
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter 2008/2009 

enligt bilaga till detta protokoll. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-21 § 5 
 
 
Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2008/2009 
 
Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning 
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut 

Uppföljning av 
utförande/resultat 

Nämndssekreterare/ 
motsvarande 

En gång per år Stickprov Nämndsordförande Måttlig 

Utbetalning av 
bidrag 

Kontroll av att 
villkoren för 
bidragen uppfylls 

Nämndssekreterare/ 
motsvarande 

Periodiskt Stickprov Nämndsordförande Måttlig 

Återrapportering av 
projekt för att 
kunna erhålla 
projektbidrag 

Kontroll av att 
villkoren för att få 
ut bidraget 
uppfyllts samt att 
redovisning 
inlämnats till 
bidragsgivaren 

Resultatchef/enhets-
ledare 

En gång per år Komplett Resultatchef/nämnds-
ordförande 

Måttlig 

Biblioteksdata-
system - hantering 
av uppgifter, 
inloggning, 
sekretess 

Genomgång av 
systemet 

Resultatchef En gång per på Komplett Nämndsordförande Måttlig 
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Verksamhetsmål år 2008 - 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda  

Kfn § 6 Dnr 00503/2007 042
 
Kommunfullmäktige har 2007-11-26 § 148 fastställt övergripande mål 
2008-2010 för kultur- och fritidsnämnden; 
 
• Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och 

folkbildning. 
 
• Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka. 
 
• Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål 2008 för Medborgarhuset och 
fritidsgården Galaxen tas upp till behandling. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsmål år 2008 för Medborgarhuset och fritidsgården 

Galaxen enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-21 § 6  

 
Verksamhetsmål Medborgarhuset 2008 
 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål: 
Ökad inflyttning i åldersgrupperna 25 -50 år 
Tillkomst av nya arbetstillfällen 
Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur och fritidsnämndens övergripande verksamhetsmål 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
 
Medborgarhusets verksamhetsmål 
1 Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning. 
• Erbjuda ett varierat filmutbud. 
• Tillhandahålla lokaler till olika aktiviteter. 
• Samarbeta med föreningar, organisationer, kultur i vården m fl. 

 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka.  
• Öka vetskap om arrangemang genom hemsida, annonsering, affischering 
• Direktutskick av dagbio. 
• Vara öppen för nya metoder att få ut budskapet. 

 
 

3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt. 
• Samarrangemang med Fridhemsskolans och Sandbackaskolans elever. 
• Hjälpa och stötta kulturintresserade ungdomar att genomföra arrangemang. 
• Om ekonomin medger arrangera discon och Megarock. 

 
 
 

Galaxens verksamhetsmål 
 

1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning. 
• Fritidsgården skall vara en naturlig mötesplats för alla ungdomar och olika typer av aktiviteter 

och arrangemang skall erbjudas utifrån ungdomarnas önskemål. 
 

2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka.  
• Marknadsföra sig genom kanaler som används av ungdomar  

 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt. 
• Vara lyhörd för ungdomarnas önskemål och samverka med andra för att kunna erbjuda det 

ungdomarna efterfrågar.  
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Bokslut år 2007 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 7 Dnr 00043/2008 042 
 
Bokslut för år 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till protokollet. 
att hos kommunfullmäktige anhålla om att få omföra överskottet,  

102 000 kr från 2007 till 2008 till omställningsverksamhet – 
pilotprojekt ungdomsverksamhet. 

 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-21 § 7 1 (20) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2007 
Januari – December Kulturnämnden 
 
Kulturnämnden 
 
Tkr Budget 

2007 
Redovisat 
2007 

Utfall mot 
budget 

Redovisat 2006

Personal  6 386 6 229 157 6 366

Verksamhet 4 289 4 497 -208 4 577
 

Summa kostnader 10 675 10 726 -51 10 943
 

Intäkter -2 325 -2 478 153 -2 620
 

Netto 8 350 8 248 102 8 323
 
 

 
Verksamhet 
Alla verksamheter har bedrivits för att uppnå målen och vi har erbjudit ett brett och 
varierat kultur- och idrottsutbud för alla åldrar trots att de ekonomiska resurserna inte 
kunnat höjas under de senaste åren. Träffpunkter och mötesplatser har tillhandahållits 
genom våra verksamheter och på så sätt har möjligheten till en bra social gemenskap för 
medborgarna skapats. 
 
Projektet ”Kultur i vården” har förbättrat möjligheten för äldre och funktionshindrade att ta 
del i kulturlivet, både som utövare och som publik och speciellt anpassade aktiviteter har 
ordnats. Genom en pensionsavgång har samordnarens tjänst övergått till en tillsvidaretjänst 
och socialnämnden har tillskjutit resurser för aktiviteterna. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
har garanterat tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen 
uppgick till 67 564 lån och 37 910 personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom 
har 33 grupper med 10 - 20 barn från skola, förskola och omsorgen nyttjat möjligheten att 
komma innan biblioteket öppnar.  
De digitala möjligheterna har blivit fler och fler och vi kan se att omlån, reservationer och 
läsandet av digitala böcker har ökat. Allt detta kan man göra direkt hemifrån sin 
internetuppkopplade dator. 
 
Musikskolan har bedrivit undervisning på alla skolorter med totalt 230 elever under våren 
och 279 elever under hösten vilket är drygt 40 % av kommunens barn i åldern 6-16 år. 
Både enskild undervisning och samspel i olika former har bedrivits och from förra läsåret 
erbjöds eleverna frivillig musikundervisning from år 3. 
 
Medborgarhuset har bedrivit sin verksamhet med inriktning på att vara en resurs för 
föreningar och organisationer i kommunen och att den digitala anläggningen skall nyttjas 
för ett så brett utbud som möjligt. Under hösten erbjöds författarkvällar och Dödsdansen 
från Dramaten, bägge direktsända via satellit från Stockholm. 
Fritidsgården Galaxen har varit öppen som vanligt med ca 30 besök per kväll. From 
höstterminens start var gården öppen endast vardagkvällar. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2007 2 (20) 
Januari – December Kulturnämnden 
 
 
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt 
nyttjande av kommunala lokaler har givit föreningarna bra möjligheter att bedriva sin 
verksamhet.  
 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet har 
förhandlats, totalt 653 kkr fördelats på 44 föreningar. Sex idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 21 kkr, sju handikapporganisationer har fått 16 kkr, 21 
idrottsföreningar har fått 436 kkr och tio kulturföreningar har fått 180 kkr. 
I snitt per invånare får handikappverksamheten 2,3 kr, idéburen verksamhet 7,5 kr, 
idrottsverksamhet 54 kr och kulturverksamhet 27,6 kr. 
Projektstöd på 20 kkr har beviljats fyra förening samt 20,0 kkr har beviljats föreningarna i 
Glommersträsk för 250-årsfirandet av den första svensknybyggaren. 
19 byaföreningar har erhållit driftsstöd på totalt 100.000 kkr. 
 
Stödet till studieförbunden på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen. Totalt har 30 143 studietimmar redovisats. SV nord erhåller 
54,76 % av bidraget, ABF 28,5 %, NBV 12,81 % och de övriga; SISU, SFR, Bilda och 
Sensus har mellan 0,64 – 1.47 % vardera. 
 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till 
en natur- och kulturmiljöguide har avslutats. Det material som insamlats har sammanställts 
och ett urval av de mest intressanta miljöerna har gjorts. Den digitala guiden lanserades 
under julikalaset och har sedan dess haft många ”besökare”. 
 
Fritidsbussar har under körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 188 personer åkt, i snitt 20 per torsdag. Detta är en kraftig 
minskning från föregående år då snittet låg på 33 resenärer per tur. 
 
Händelser av betydelse 
Det nya bidragssystemet, som kommer att träda i kraft 2008, kommer att ge kultur- och 
fritidsnämnden och förvaltningen en stor ökning av antalet ansökningar och många nya 
föreningar. Detta förbereddes på olika sätt under året för att få en smidig övergång och 
flera informationsträffar har hållits, både för föreningar och tjänstemän. 
 
Biblioteksplanen, som antagits under försommaren, ger en del nya inriktningar för 
bibliotekets arbete och en pensionsavgång har öppnade möjligheten att anställa ytterligare 
en bibliotekarie. Med anledning av detta gjordes en stor genomgång av bibliotekets 
organisation och arbetssätt vilket ledde till en förändring som infördes fullt ut from 
september. 
 
En stor enkätundersökning genomfördes bland elever på högstadierna och 
Sandbackaskolan om hur fritidsgården används och vad man vill ha den till. Resultatet 
sammanställdes och kom att användas i planeringen av hur denna verksamhet skall 
bedrivas. Tyvärr blev det ingen som var intresserad av att lämna anbud för drift av 
fritidsgårdsverksamheten och andra möjliga sätt att förbättra verksamheten har diskuterats. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för personal ligger lägre än budget beroende på att en sjukskrivning inte 
ersatts fullt ut och att en musiklärare varit tjänstledig och inte heller ersatts av vikarie. 
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Personal 
Två pensionsavgångar under första kvartalet, den ena har gjort det möjligt att permanenta 
Kultur i vården och den andra har ersatts av en bibliotekarie till biblioteket.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
I stort så uppfylls de politiska målen trots att de ekonomiska ramarna begränsats. Genom 
samverkan, klokt handlande och duktig personal erbjuds ett brett och rikt utbud med hög 
kvalitet och som har utvecklats under året. 
 
Framtiden 
Fritidsgårdsverksamheten har genomgått en översyn som blev klar innan årets slut men 
den planerade förändringen kunde ej genomföras pga att ingen intressent lämnade anbud 
på driften. Arbetet med utveckling av ungdomsverksamheten fortsätter. 
Biblioteksverksamheten kommer att förändras något med biblioteksplanen som grund. 
Medborgarhusets dansverksamhet kommer att förändras och insatser för att öka 
besökandet på bion skall göras.  
Ett fritidspolitiskt program har tagits fram och föreningar och organisationer har givits 
möjlighet att lämna synpunkter. Programmet har antagits under hösten och överlämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kulturnämnden 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisa
t 

Utfall 
mot 
budget 

Redovisat Förändr 
i % 

Personal  147 146 1 97 51 
Verksamhet 834 861 -27 830 4 

  
Summa kostnader 981 1 007 -26 927 9 

  
Intäkter 0 0 -4  

  
Netto 981 1 007 -26 923 9 
 
Verksamhet 
Nämndens ordförande har deltagit i Kommunförbundet referensgrupp för kultur- och 
fritidspolitiker för hela landet samt är adjungerad ledamot i Festspelens styrelse. 
Referensgruppen har upphört. Tre ledamöter ur nämnden har arbetat med att ta fram ett 
fritidspolitiskt program. Detta skall ligga till grund för mål och reglemente för nämnden. 
Föreningar och organisationer har givits tillfälle att yttra sig om det nya programmet men 
endast två svar har inkommit. Programmet är överlämnat till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Priser och utmärkelser: 
I samband med ett stipendiecafé delades årets utmärkelser ut. Kulturpriset tilldelades 
Arvidsjaurs Konstförening som firade 60års jubileum 2006. Ungdomskulturpriset gick till 
Christian Vinroth-Engfors, fotograf och ungdomsidrottspristagare blev Linda Norén, 
duktig skidskytt och orienterare. Ungdomsledarstipendiet gick till Heikki Kairento som 
medverkat till att  basketen har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Alla pristagare deltog 
och berättade om sina respektive verksamheter.  
 
Ekonomiskt stöd: 
Verksamhetsstöd för föreningar med ungdoms-, kultur- och handikappverksamhet är 
förhandlade, totalt har 653 kkr fördelats på 44 föreningar. Sex idéburna föreningarna har 
tillsammans erhållit 21 kkr, sju handikapporganisationer har fått 16 kkr, 21 
idrottsföreningar har fått 436 kkr och tio kulturföreningar har fått 180 kkr. 
Projektstöd på totalt 20 kkr har beviljats fyra förening samt 20.0 kkr har beviljats 
föreningarna i Glommersträsk för 250-års firandet av den första svensknybyggaren. 
19 byaföreningar har erhållit driftsstöd på totalt 100.000 kkr. 
 
Natur- och kulturguide: 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till 
en natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur har avslutats och digitala guiden ”invigdes” i 
samband med julikalaset och utdelandet av pris till ”Årets Arvidsjaurbo”. Intresset för 
guiden har varit relativt stort och initialt krävs det en stor marknadsföringsinsats för att 
göra den självklar som en viktig del av kommunens utbud. Sedan början av juli har sidan 
varit mycket välbesökt och utvecklingen av guiden kommer att fortsätta. 
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Händelser av betydelse 
De nya bidragreglerna som träder i kraft 2008 innebär att nämnden får en stor ökning av 
antalet föreningar och deras verksamhetsplaner som man skall gå igenom och sedan 
”förhandla” om.  
 
Ekonomi 
Kostnaderna har varit högre än normalt pga utbildning av ny nämnd samt en felaktig 
budgetering av verksamhetsstödet för kulturföreningar. 
 
Personal 
En ny mandatperiod innebär utbildning av nya ledamöter och en heldagsutbildning och två 
halvdagsutbildningar har hållits.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Verksamhetsstöd 
 Idrottsför Per inv Kulturför Per inv Idéburna Per inv Handikapp Per inv 
2005 462 kkr 

(23 för) 
66,5 kr 178 kkr (9 

för) 
25,6 kkr 49,5 kkr 

(7 för) 
7 kr 18,5 kkr  

(8 för) 
2,6 kr 

2006 369 kkr 
(17 för) 

54 kr 188 kkr 
(10 för) 

27,6 kr 51,5 kkr 
(8 för) 

7,5 kr 16 kkr 
(6 för) 

2,3 kr 

2007 436 kkr  
(21 för) 

64 kr 180 kkr 
(10 för) 

26 kr 21 kkr 
(6 för) 

3 kr 16 kkr 
(7 för) 

2,3 kr 

 
Framtiden 
Det nya fritidspolitiska programmet har antagits av kommunfullmäktige och kommer att 
medföra förändringar i nämndens uppdrag.  
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30 Ledningsfunktionen och allmänkultur 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Personal  1 291 1 345 -54 1 422 -5 
Verksamhet 1 097 1 286 -189 1 622 -21 
Internhyror, kap kostn 370 370 0 355 4 

   
Summa kostnader 2 758 3 001 -243 3 399 -12 

   
Intäkter -450 -673 223 -1 057 -36 

   
Netto 2 308 2 328 -20 2 342 -1 
 
Verksamhet 
Ett varierat och allsidigt kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna har erbjudits. 
Arrangemangen för vuxna har genomförts i samarbete med olika föreningar och 
organisationer och de flesta barn- och ungdomsarrangemang i egen regi, beroende på att få 
lämpliga medarrangörer finns för barnarrangemang. 
Arrangemangen har marknadsförts med hjälp av ombud, affischer och annonser samt i 
evenemangskalender på Internet. En kulturkalender för skolans och förskolans utbud samt 
för de offentliga arrangemangen har sammanställts och delats ut. 
 
Festspelsveckan, som firade 25-årsjubileum detta år, har genomförts med tre konserter i 
samverkan med Arvidsjaurs Församling. De medverkande kommunerna har haft varsin 
vecka för att ge bättre möjlighet till besök i varandras kommuner och Arvidsjaurs 
genomförde sina arrangemang i slutet av midsommarveckan. Uppslutningen på 
konserterna var god och med anledning av 25-års jubileet bjöds det på fri entré. 
 
Även detta år har det varit jubileum i kommunen, det är 250 år sedan den första 
svensknybyggaren slog ned sina bopålar. Firandet koncentreras till Glommersträskbygden 
eftersom det var där han bosatte sig och kommunen har gått in med både ekonomiskt stöd 
och program på biblioteket under hela året, samt en utställning med foton från 
Glommersträsk. 
 
Föreningsservice Brittgården har haft 556 nyttjandetillfällen samt åtta utställningar. 
Ansvaret för fotoarkivet är överflyttat till Brittgårdens personal, en bra kombination som 
fyller upp de svackor som blir i en säsongsstyrd verksamhet. 
Tack vare en extraresurs genom sk plusjobb har dokumentationen av berättelser från förr 
kunnat fortsätta. Arbetet utförs av en fd journalist och materialet inhämtas både genom 
intervjuer och genom annat material som gjorts tillgängligt. Texterna kommer att 
”kopplas” till lämpliga bilder i fotoarkivet och läggas upp i en databas som görs tillgänglig 
via internet samt en tryckt publikation om spökerier, övertro och annat oknytt i kommunen. 
Häftet fick namnet Återblickar. 
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Fritidsbussar har under året körts sista torsdagen i varje månad från Moskosel och 
Glommersträsk. Totalt har 188 personer åkt, i snitt 20 per torsdag. Detta är en kraftig 
sänkning på resandet från föregående år då snittet låg på 33 resenärer per tur. Galaxen hade 
under våren ordnat ett särskilt program dessa torsdagar men få har lockats. 
 
Stödet till studieförbunden på 484 kkr har fördelats till de sju studieförbund som bedrivit 
verksamhet i kommunen. Totalt har 30 143 studietimmar redovisats. SV nord erhåller 
54,76 % av bidraget, ABF 28,5 %, NBV 12,81 % och de övriga; SISU, SFR, Bilda och 
Sensus har mellan 0,64 – 1.47 % vardera. 
 
Deltagande i projekt: 
 
Natur- och kulturguide för Arvidsjaurs kommun 
Projektet med att hitta de viktigaste natur- och kulturmiljöerna och sammanställa dessa till 
en natur- och kulturmiljöguide för Arvidsjaur har avslutats. Det material som insamlats har 
sammanställts och urval har gjorts och detta har gjorts tillgängligt på Internet. 
Premiärvisning skedde under julikalaset i början av juli. Sidan är välbesökt och skall 
fortsätta att utvecklas. 
 
RTP – Regionala Tillväxtprogrammet för Kultur och kulturarv 
Processansvaret ligger hos Landstingets division för kultur och utbildning och en styrgrupp 
och en programgrupp är bildad. Kulturchefen ingår i styrgruppen. Gruppen arbetar för att 
ta fram en gemensam kulturstrategi för länet och den beräknas kunna presenteras i början 
av 2008. 
 
Kultur i vården 
Under året har insatserna för äldrevården pågått genom att ordna kulturarrangemang för 
äldre, boende på grupphem eller i egna hem. Samvarocaféer både för hemtjänstens brukare 
och ett öppet, minnesträning för dementa, öppen verkstad för boende på Ringelsta och 
”må-bra”-dagar har ordnats. 
 
Teatergrupp för funktionshindrade har också varit igång. I denna grupp ser man många 
positiva förändringar med bättre självförtroende och samarbetsglädje. Under hösten fick 
denna grupp delta i en aktivitet med sång, dans och lättare gymnastik. Denna grupp har 
också deltagit i en enklare fotokurs. 
 
I samarbete med landstinget har projektet ”musik och rörelse” ordnats med tre grupper som 
”tränar” till skön musik med hjälp av en danspedagog. Resultatet efter vårens ”träning”har 
mätts och man kan konstatera att bäst mätbara resultat har detta givit de två grupper som är 
i början av sitt åldrande. För den grupp med gravt dementa har det varit svårt att mäta 
resultatet men vissa synliga resultat har konstaterats. En fortsättning startade under hösten 
med viss förändring genom att sång och röstträning tillfördes tack vare den utökade 
kompetens som ledaren innehade. Två grupper har deltagit, en med deltagare från ett 
äldreboende och en med brukare från hemtjänsten. 
 
Under sommaren fortsatte arbetet med att anlägga den påbörjade trädgården vid Ringelsta. 
Fyra skolelever och en person från Träffpunkten arbetade intensivt under två veckor med 
färdigställande av uteplats, anläggande av boulebana, ommålning och underhåll av 
utemöbler samt plantering och skötsel av växter. Planering för ytterligare insatser under 
2008 både på Ringelsta och vid Länsmansgården pågår. 
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Vi kan konstatera att både hemtjänsten och personalen på boenden arrangerar fler 
aktiviteter för sina brukar nu än tidigare, troligen med viss inspiration av kultur i vården. 
All verksamhet sker i nära samverkan mellan kulturen, socialtjänsten och studieförbund. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet. 
Kulturen planerar, beställer och samordnar skolans och förskolans arrangemang. De 
kulturgrupper som finns på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan medverkar vid planering 
och val av program. Under året har 48 skolföreställningar arrangerats och dessa har 
besökts av 2 385 barn och ungdomar i alla åldrar. Det som kan noteras är att utbudet för de 
allra minsta är mycket begränsat och det är svårt att klara att ge tvååringarna en 
föreställning per år. Även den ekonomiska ramen, som är oförändrad sedan många år 
tillbaka, gör att det är svårt att klara föreställningarna för de allra minsta – det går inte att 
ha så stora grupper för de små barnen. 
 
18 offentliga barn- och ungdomsföreställningar har arrangerats och besökantalet har varit 
968 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 skapare har arrangerat en utställning på Brittgården där 13 ungdomar deltog med allt 
möjligt från stickat till poesi och fotografi. 100 mellanstadiebarn från Arvidsjaur målade 
blommor till en utställning på temat Linné som har visats både i Luleå, på 
Norrbottensmuseum och på Brittgården. Snöskulpturer har också tillverkats och två 
ungdomar deltog i Snöskulptur-DM i Haparanda. Vårsalongen för förskolan med 
teckningar längs Storgatan visades i maj och under sommaren har konstutställning med 
bilder av år 5 visats i skyltfönster längs Storgatan. Mangakurs, japansk serieteckning, 
arrangerades under höstlovet. 
 
Unga arrangörer har varit verksamma med många planeringsmöten och arrangemang. Två 
ungdomar åkte till Riksteaterns ungdomskulturdagar i Stockholm. De har också spelat 
egen teater vid två tillfällen och varit arrangörer till två föreställningar samt medarrangör 
till två av teaterföreningens föreställningar. En av ungdomarna har gjort ”Kulturfixarens 
guide till…” som sitt PA arbete på gymnasieskolan. 
Statistik redovisas i bilaga 1. 
 
Unga inspiratörer är en ny konstellation av ungdomar som regelbundet träffas på 
Brittgården för att skapa själva. De jobbar med foto, poesi, musik och bild och skall så 
småningom uppföra någon typ av ”konstverk/föreställning”. 
Under sommarlovet ordnades Cirkusskola med 33 deltagare under ledning av två lokala 
artister, en fd Cirkus Cirkör-artist och en autodidakt. Ett lyckat arrangemang som blev 
betydligt billigare än de tidigare. 
 
En nyhet för hösten var knattebio som ordnades för de allra yngsta, från 3 år och uppåt. En 
annan nyhet var öppen scen som arrangerades för barn- och ungdomar med möjlighet för 
barn- och ungdomar att uppträda och visa upp vad man gör. Enkla och opretentiösa 
arrangemang med mycket blandat utbud som har fungerat bra.  
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Händelser av betydelse 
Kultur i vården har kunnat permanentas och i samverkan med socialnämnden kan utbudet 
för de äldre utvecklas. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger högt bla beroende på att den som gick i pension hade mycket 
semester och en del oreglerad övertid som inte kunde tas ut i ledighet pga sjukskrivning. 
Detta har höjt kostnaden med ca 60.0kkr. De högre kostnaderna på verksamhet härrör sig 
från projekt och balanseras med högre intäkter. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschefen fungerar även som bibliotekschef, en barn- och 
ungdomskultursamordnare på halvtid, 75% administrativ resurs på föreningsservice 
Brittgården med ansvar för fotoarkivet. Genom en pensionsavgång har Kultur i vården 
kunnat permanentas och har en samordnare på heltid. Genom sk plusjobb finns en extra 
resurs detta år som arbetar med dokumentation av kulturhistoria. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vi klarar de ekonomisk målen men har svårt att klara alla verksamhetsmål pga att 
budgetramarna inte höjs så mycket som löneökningarna kräver. 
 
Framtiden 
Kultur- och fritidsnämndens politiker har gjort ett fritidspolitiskt program som kommer att 
påverka verksamhetens inriktning och sätt att arbeta. På sikt kan det bli stora förändringar. 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisat Förändr i 
% 

Personal  2 076 2 091 -15 1 988 5 
Verksamhet 1 335 1 459 -124 1 004 45 
Internhyror, kap kostn 361 361 0 478 -24 

   
Summa kostnader 3 772 3 911 -139 3 470 13 

   
Intäkter -730 -796 66 -382 108 

   
Netto 3 042 3 115 -73 3 088 1 
 
Verksamhet 
Biblioteken i kommunen har under året haft 60 320 utlån av olika typer av medier. På 
huvudbiblioteket har utlåningen av vuxenmedier minskat medan utlåningen av barnmedier 
fortsätter att öka. Även Moskosels filial och skolbiblioteken visar en ökning av utlåningen. 
Total utlåning på skolorna har varit 7 244 vilket är 7,3 lån per elev i genomsnitt. 
Siffrorna kan studeras närmare i bilaga 1. 
På huvudbiblioteket mäts besökandet och 37 910 personer har personligen nyttjat 
biblioteket. Dessutom har 33 grupper med 10 - 20 barn från skola, förskola och omsorgen 
nyttjat möjligheten att komma innan biblioteket öppnar.  
De digitala möjligheterna blir fler och fler och vi kan se att omlån, reservationer och 
läsandet av digitala böcker ökar. Allt detta kan man göra direkt hemifrån sin 
Internetuppkopplade dator. 
Huvudbiblioteket har varit öppet 34 timmar i veckan och filialerna i Glommersträsk och 
Moskosel 10 timmar vardera, 
 
Biblioteken i Norrbotten samverkar i ett marknadsföringsprojekt, Maracas; och detta har 
ökat uppmärksamheten av biblioteken och deras tjänster. All personal har genomgått en 
dags utbildning om hur man bygger upp varumärket för biblioteken samt en tvådagars 
länskonferens med inriktning på service, bemötande och framtid. 
Arvidsjaurs Kommun håller i projektets ekonomi och projektet avslutades 30 juni men 
arbetet fortsätter och en aktivitetsgrupp har bildats. Under hösten har marknadsföringen 
koncentrerats till de digitala tjänster som biblioteken erbjuder. 
 
Barn- och skolbiblioteksverksamhet 
Skolornas bibliotek besöks regelbundet varje vecka för att iordningställas, återlämna/låna 
ut och eventuellt ta emot grupper. Sandbackaskolan är det enda bibliotek som är bemannat 
under större delen av skolveckan. Boklekträffar har genomförts för aktuell åldersgrupp. 
 
Barnbibliotekarien har besökt Glommersträsks församlings föräldragrupp för att prata om 
språkutveckling och informera om bibliotekens utbud, bl a genom att presentera ett urval 
medhavda medier. 
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. 
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Med stöd från Statens Kulturråd har bokpåsar med olika teman och anpassade för olika 
åldrar placerats på alla förskolors avdelningar. Dessa kan då lånas av föräldrar i samband 
med att man hämtar/lämnar sina barn, Detta för att inspirera föräldrar att läsa mer för sina 
barn och att göra böckerna lättillgängliga för stressade småbarnsföräldrar. 
 
Tillgängliggörandet av hemsidan Barnens Polarbibliotek på huvudbibliotekets barndator: 
har på olika sätt (muntligt, affischering, sidan får stå uppe) försökt informera om att barnen 
nu kan besöka sidan men det verkar inte som om alltför många hittat dit (än). Nationellt 
slår dock sidan besöksrekord hela tiden så man får hoppas att det bara är en tidsfråga. 
 
Något som känts extra viktigt under den här perioden har varit att fundera kring nya, mer 
flexibla arbetsformer inom barn- och ungdomsverksamheten och kring den nya 
arbetsgruppen barn och ungdom som har skapats. På detta sätt hoppas man kunna få större 
utrymme att arbeta med ungdomarna, 13 år och uppåt.  
 
Medieplanering av huvudbibliotekets barnavdelning har påbörjats. Någon sådan har 
tidigare inte funnits. En utarbetad medieplan ger god överblick och med planens hjälp kan 
medieinköpen planeras bättre. 
 
Arrangemang 
Ulrika Knutsson har hållit en föreläsning om sin bok ”Kvinnor på gränsen till genombrott.  
 
”Må bra kväll ” på biblioteket med helhetsterapeut Lena Leierth från Luleå som pratade 
om bl.a stress, utbrändhet, avslappning och som ville inspirera till att bryta gamla 
tankemönster och tänka nytt. 
 
Världsbokdagen firades med aktiviteter under en hel vecka. Bokutställning av 2006 års 
böcker, bokutställning av utländska böcker, ett bibliotekskryss, ballonger och fika. 
Utvalda böcker från kulturrådet delades ut till låntagarna. Inga förseningsavgifter under 
denna vecka.. Det var ett gemensamt arrangemang i hela länet inom projektet Maracas. 
 
Anna Toresdotter, konstnär från Luleå men bosatt i Stockholm, höll en föreläsning om 
”Kultur och hälsa”. Hon varvade föreläsningen med ett bildspel med sin konst och 
egenkomponerade musik. 
 
Föreläsning om individuell människohjälp hölls på alla tre biblioteken och den hölls också 
på högstadiet och gymnasiet. 
Under rubriken Arvidsjaur och världen hölls en föreläsning om en vistelse i Jemen och 
genom digital sändning erbjöds författarföreläsning med Herman Lindkvist och Göran 
Persson och Leif GW Persson. 
 
Biblioteket medverkade också i en dag omkring lokalt skrivande som ABF arrangerade i 
sitt projekt Silverpennan . Många lokala författare deltog i utställning och workshop och på 
kvällen var det föreläsning av Lasse Eriksson som talade om sitt författarskap. 
 
De flesta arrangemang har varit välbesökta och mycket uppskattade. De digitala 
sändningarna drog inte så mycket publik, kanske beroende på att det är ett nytt sätt att 
erbjuda kultur på. De fungerade bra och de som var där var nöjda. 
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Barnboksveckan v. 46 hade i år temat spöken och skräck, därför kallade vi hela veckan för 
En för-SKRÄCK-lig vecka. Den något förlängda veckan varade 10-19/11.  
 
Offentligt: 
 Minimusikcafé  
 ”Barn är författare”-hylla:  

Extra roligt var det att få in så många skräckböcker som barn och ungdomar skrivit 
själva. De täckte en hel stor vägg! 

 Bokutställningar 
 Tipsrunda med bokpriser. 
 Lotteri med vinster. Alla barn som lånade en bok fick en lott!  

För särkilt inbjudna: 
 Barn på lågstadiet inbjöds att rita bilder om (hemska) böcker dom läst och så gjordes 

utställning av bilderna. 
 Sagostunder för förskolebarn: 
 Författarbesök av Lin Hallberg för åk 4 i Arvidsjaur, åk 1-6 i Glommersträsk och 

Moskosel. 
 

 Klassbesök med för-skräck-liga berättelser  
Barnböcker har också presenterats på Öppen scen vid två tillfällen. 
 
Samverkan med Teaterföreningen, Arvidsjaurs Konstförening, Kulturen, NLL, samt ABF. 
 
Uppsök 
Boklådor med anpassat innehåll har skickats till institutionerna var sjätte vecka och A-
service distribuerar dessa. Biblioteket besöker Ringelsta, Björken, Blåklockan, Solbacken, 
Vårdcentralen, Kommunrehab och folktandvården för att förnya beståndet på 
lånesnurrorna, detta också var sjätte vecka. På Ringelsta görs hembesök hos den som så 
önskar. 
Den ena av snurrorna på Ringelsta är borttagen, och den som är kvar ingår numera i 
”lådsnurren”. 
Länsmansgården avd C/D har ordnat en bokhylla, så nu går det en boklåda även dit. 
 
Boksnurran på Solbacken är borttagen – önskemål fanns om att det istället skulle vara 
bokprat för de boende och det kom igång under hösten. Man kommer i övrigt att gå in till 
de boende där efter önskemål, precis som man gör på Ringelsta. 
”Boken kommer-låntagare”, alltså där biblioteket går hem till låntagaren med böcker enligt 
önskemål, har minskat något och rör sig nu om endast ett par stycken gamla och 
funktionshindrade. Även antalet postbokslåntagare har minskat. 
 
Antalet DAISY-låntagare ökar ständigt, liksom behovet av Daisy-spelare, glädjande nog 
också bland de äldre. 
 
En kväll i februari höll biblioteket information om digitala tjänster och hjälpmedel, detta 
för föräldrar till barn med särskilda behov och den personal som arbetar i dessa grupper. 
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Filialerna 
 
Glommersträsk 
Biblioteket i Glommersträsk har öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag 11.00 – 
15.00, onsdagar även på kvällen 17.00 – 19.00. 
Skolelever har haft tillgång till biblioteket alla skoldagar och har själva kunnat låna via 
OPAC. Boklådor plockas för att användas i klassrummen. 
 
Året dominerades av att Glommersträsk fyllde 250 år. Alla föreningar och organisationer i 
byn gick ihop och skapade ett trevligt och allsidigt program för hela jubileumsåret.  
På biblioteket har man haft cafékvällar en gång per månad ”Käcks café” (Käck efter den 
förste nybyggaren). Där har några av byns föreningar presenterat sin verksamhet och 
serverat kaffe. Biblioteket har varit öppet dessa kvällar, och man har fått många nya 
låntagare och informerat om bibliotekets tjänster. Kvällarna har varit mycket välbesökta 
med cirka 50 – 70 cafégäster varje gång! 
I samband med den sista kvällen före sommaren invigdes också en fotoutställning om 
Glommersträsk, vilken man kunde beskåda under hela sommaren. 
 
I januari visades barnteaterföreställning ”Flyg lilla fjäril” och under sportlovet försäljning 
av gallrade böcker och tidningar. I början av oktober spelade teater Mila föreställningen 
Arg som var rolig och uppskattad. 
 
Det är många "nya svenskar" som har besökt biblioteket. Dom har inte lånat så mycket 
böcker men däremot används datorn. Dom behöver även hjälp med att läsa brev från olika 
myndigheter (invandrarverket osv) och att lära sig att förstå tex elräkningen. Det är alltid 
trevligt med nya ansikten på biblioteket så man gör sitt bästa för att hjälpa till. 
 
Moskosel 
Biblioteket i Moskosel har öppet två dagar i veckan, onsdag och fredag 11.00 – 15.00, 
onsdagar även på kvällen 17.00 – 19.00. 
Skolelever har haft tillgång till biblioteket alla skoldagar och har själva kunnat låna via 
OPAC. Boklådor har plockats för att användas i klassrummen. 
Depåer med böcker och filmer för både vuxna och barn har tagits från Arvidsjaur till 
Moskosel, även böcker enligt önskemål tas mellan biblioteken. 
En boksnurra har funnits på PRO-lokalen och en snurra på distriktssköterskans 
mottagning, 
Bokbyte var sjätte vecka. 
 
I januari visades Genline på biblioteket i samverkan med Arvidsjaurs släktforskarförening. 
Den föreläsning som ordnades om Zimbabwe blev tyvärr inte av eftersom ingen besökare 
kom och i samband med skolans öppet hus var biblioteket öppet och många nya besökare 
tittade in. 
 
Händelser av betydelse 
Biblioteksplanen har antagits av fullmäktige i slutet av året och i samband med 
personalens verksamhetsplanering har de nya målen och biblioteksplanens inriktning legat 
som grund. I och med en pensionsavgång har ytterligare en bibliotekarie kunnat anställas. 
Med anledning av detta har en stor genomgång av arbetssätt och arbetsuppgifter gjorts 
under våren. Förändringar är gjorda, både utifrån behov och personalens önskemål. Den 
nya organisationen infördes from april och har under hösten successivt införts och var helt 
genomförd i början av september. Man arbetar mer i grupper med olika ansvarsområden 
och på så sätt kan man få ett mer flexibelt och effektivt arbetsätt. 
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Ekonomi 
Något högt på personal, beroende på pensionsavgång med sparad semester och övertid som 
ej kunde tas ut pga sjukskrivning. 
Mycket högt på verksamhet och intäkter beroende på att alla pengar för Maracasprojektet 
ligger under biblioteket, även intäkterna.  
Uppgraderingen av biblioteksdatasystemet, ett större inköp av datorer och en extra 
arbetsmiljöåtgärd kopplat till dataarbete gör att biblioteket inte klarat sin budget detta år. 
Uppgraderingar av biblioteksdatasystemet kommer ungefär vart tredje år och vi försöker 
att ”klara oss” så länge som möjligt men när man riskerar att bli utan support är det dags 
med uppgradering. 
 
Personal 
En IT och studiebibliotekarie på heltid, en bibliotekarie på 60%, med särskilt ansvar för 
ungdomar en barn- och skolbibliotekarie på heltid där barn- och ungdomsnämnden står för 
50% av kostnaden och assistenter motsvarande 4 heltidstjänster samt ca 0,25 tjänst som 
bibliotekschef svarar för verksamheten i hela kommunen, inklusive alla skolbibliotek. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Biblioteken fungerar som mötesplats för alla och genom arrangemang med varierat 
innehåll lockas nya grupper att besöka biblioteken. Alla erbjuds biblioteksservice i olika 
former.  
 
jan - dec utlån utlån/inv besök besök/inv 
2005 58 474 8,5 41 244 6,0 
2006 62 212 9,1 43 723 6,4 
2007 60 320 9,0 37 910 5,6 
Kommentar: 2006 var besökstalet högt beroende på att biblioteken fungerade som vallokal. 
 
Framtiden 
Biblioteksplanen innehåller två nya områden som biblioteket skall arbeta med och detta 
har påbörjats under hösten. Nya former av medier kommer hela tiden och personalen har 
deltagit i utbildning som handlat om spel i olika former. Digital musikutlåning är också 
intressant och bevakas. 
Höstens marknadsföring i Maracassamarbetet har uteslutande handlat om bibliotekens 
digitala tjänster. Utvecklingen av de digitala tjänsterna gör att det fysiska besökandet på 
biblioteken sjunker, man lånar om, reserverar och nyttjar vissa databaser direkt hemifrån, 
via Internet, i allt högre grad.  
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

Personal  1 492 1 306 186 1 505 -13
Verksamhet 924 789 135 1 034 0
Internhyror, kap kostn 1 729 1 729 0 2 581 -33

  
Summa kostnader 4 145 3 824 321 5 120 -25

  
Intäkter -1 100 -972 -128 -1 138 -15

  
Netto 3 045 2 852 193 3 982 -28
 
MEDBORGARHUSET 
 
Verksamhet 
 
Biograf 
Bion har hittills i år haft 5 020 besökare jämfört med 6046 vid samma tid förra året. Snittet 
har minskat från 51 besökare till 47 per föreställning. Sommarbion med 1141 besök på 12 
visningar och dagbion har varit välbesökta, men totalt har man alltså haft en minskning. 
Som vanligt är det svårt att styra över biosiffrorna då utbudet är helt avgörande för 
besökssiffrorna, nämnas bör att det varit brist på matinéfilm under våren, något som 
vanligtvis drar upp siffrorna avsevärt. Det är framförallt ungdomar som har slutat gå på 
bio, en trend som ligger över hela landet, med lättillgängligheten av film på internet som 
största orsak. Medborgarhuset ligger kvar på två visningar per film vilket man anser räcker 
men tack vare den digitala utrustningen finns alltid möjligheten att återkomma med filmer 
som går bra.  
 
Dans 
Medborgarhuset hade uppehåll med ungdomsdiscona under våren med anledning av dom 
svikande besökssiffrorna och detta har hållit nere kostnaderna. Man har fört en dialog med 
skolorna och deras elevråd samt en del föräldrar och man räknade med bättre uppslutning 
under hösten.  
Megarock var som vanligt välbesökt med ca 300 ungdomar närvarande men under hösten 
arrangerades inte Megarock eftersom Galaxen saknade fast personal. 
Man har även haft en hårdrockskonsert med band från Piteå som lockade 95 betalande 
ungdomar, detta i samband med en ljus- och ljudutbildning från Norrbottensmusiken samt 
två samarrangemang med en privat entreprenör, Toxicbar som blev utan lokal när 
Stalokrog stängdes. Dessa arrangemang hade ca 600 besökare. Disco återupptogs under 
hösten och besökstalet ligger på ca 100 per gång. 
 
Cafeteria 
Resultatet är bra både ekonomiskt och bokningsmässigt. Hösten är den årstid då man har 
haft mest beställningar och sista kvartalet det allra bästa. 
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Händelser av betydelse 
Sjukdomsfall, se under personal. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger lågt pga att en sjukskrivning ej ersatts fullt ut.  
Verksamhetens kostnader ligger lägre pga att ingen dansverksamhet bedrivits och att man 
under våren hade färre aktiviteter. Hösten är den intensiva perioden på Medborgarhuset 
med mycket inbokat och många egna arrangemang. 
 
Personal 
Två heltidsanställda föreståndare/vaktmästare/arrangörer och en heltidsanställd 
lokalvårdare svarar för verksamheten. 
Ett sjukdomsfall som varit svårt att ersätta med vikarie har gjort att personalen arbetat 
extra och tagit större ansvar from april. Extrapersonal har tagits in när det behövts och varit 
möjligt. Eftersom våren alltid är en period med färre beställningar har fungerade detta bra 
och under hösten sjönk sjukskrivningsgraden till halvtid. Målet att vara uppe i full tid vid 
årsskiftet har dock inte nåtts men det är på god väg. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för möten, kurser, arrangemang och liknande. 
Huset, med de olika aktiviteterna, fungerar som en mötesplats för alla grupper. Foajén är 
öppen vardagar från morgon till kväll, något mer begränsat under lördagar. 
 
Nyttjande av lokaler 2007-01-31 - 2007-12-31 

 Bio-
grafen 

Dans-
lokalen 

Cafeteria  
och foajé 

Teater och liknande 31 18 52
Kommunala förvaltningar 24 50 81
Eget nyttjande 121 15 31
Studieför och Korpen 223 86 65
Pensionärsföreningar 10 44 31
Försäljare 0 20 15
Övrigt 11 20 24
Totalt 220 253 309
 
Samverkan med föreningar och organisationer: FUB, Korpen, SV Nord, PRO, SPRF mfl 
och tillhandahåller möteslokaler. Arrangerar ungdomsarrangemang, något som man dock 
skulle vilja göra mer av men saknar ekonomi för. Man kan inte ta en chansning och ta hit 
ex. en artist eller något annat som kostar pengar då ett ekonomiskt bakslag skulle spräcka 
hela budgeten. 
 
Framtiden 
Man började med disco igen under hösten, vilket det verkade vara sug efter att döma av 
den mängd ungdomar och föräldrar som hörde av sig och undrade när det skulle dra igång 
igen. Tyvärr blev det inte så mycket besökare men man körde hösten ut med ett litet minus. 
Ny satsning på digital underhållning med direktsänd teater från Dramaten samt direktsända 
författarträffar i samverkan med Månadens Bok och där deltagarna hade möjlighet att 
ställa frågor via Internet i direktsändning. Två bra sätt att ytterligare utnyttja den digitala 
anläggning som finns. Fler liknande arrangemang undersöks vidare och man satsar på en 
utveckling. 
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GALAXEN 
 
Verksamhet 
Galaxen har under våren haft öppet alla kvällar i veckan utom lördag och söndag med ett 
besökstal i snitt på 30 ungdomar per dag. From skolstarten är gården öppen mån – fred 
17.00 – 21.00 och vissa lördagar. 
 
Cafeterian 
Klanen har arbetat under våren i kafét och har hjälpt till att baka och hitta på olika 
smörgåsar att sälja. Försäljningen har gått bättre än tidigare. Under hösten har man inte 
bildat någon grupp för detta utan personalen hjälps åt. 
 
Musikrummet. 
Efter megarock har man haft tre band, två med killar och ett med tjejer, som tränat varje 
vecka. Man har även varit tvungen att ha hårdare koll på utrustningen i musikrummet efter 
megarock. Ett band tillkom efter megarock. Inget Megarock under hösten och band som 
endast övar sporadiskt. 
 
Arrangemang 
Man har haft Mega Rock under mars månad och där var det fem band som medverkade, 
från Luleå, Tärnaby, Storuman och två från Arvidsjaur. Alla tävlade och bandet Rewind, 
som vann 2005, var jury och uppträdde själva efter alla band som tävlade. Vinnare blev ett 
av Arvidsjaursbanden. De två band från Arvidsjaur som spelade på musikdirekt i april gick 
det inte så bra för, de gick inte vidare. 
 
Övrigt 
Sandbackaskolan hyr film/videoredigeringsrummet som använts som eget klassrum för 
restaurangeleverna och som är låst när dom inte är där. Man har även lånat ut det största 
rummet till ”Musik och rörelse” för äldre inom kultur i vården. Där har man bla. haft 
målarverkstad med ABF. 
Sista torsdagen i varje månad under våren ordnades ett särskilt program för att locka de 
ungdomar som åker med torsdagsbussen ner till Galaxen. Tyvärr blev det inte särskilt 
många besökare. 
 
Händelser av betydelse 
Den planerade förändringen att ta in en förening eller studieförbund blev inte av och nya 
alternativ diskuteras. Detta har gjort att verksamheten gått på ”sparlåga” under hösten och 
det har i princip endast bedrivits sk öppen verksamhet. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna under våren låg högt bl a beroende på att Galaxens personal deltagit i 
utbildningar, samverkansgruppsmöten och en del andra konferenser. 
Under hösten har personalkostnaderna hållits nere pga minskat öppethållandet i avaktan på 
den planerade förändringen. Intäkterna från kaféet har varit goda. 
 
Personal 
Två fritidsledare på vardera 75% har arbetat under våren och den ordinarie fritidsledaren är 
fortfarande tjänstledig för studier. Eftersom det även finns oklarheter om hur fritidsgårdens 
verksamhet skall bedrivas har tjänsterna varit tidsbegränsade.  
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Under sommaren har fritidsgården varit stängd och from skolstart var den öppen vardagar 
17.00 – 21.00 samt vissa lördagar. För detta anställdes en kvinnlig fritidsledare på 50% 
och dessutom fick man förstärkning genom det ungdomsutbyte med England som kulturen 
och Sandbackaskolan har fått pengar till. Inriktningen kommer att vara rock och drama och 
grupper kommer att erbjudas tid tillsammans med denna manliga ledare. Under senvintern 
blev det byte av personal eftersom vikarien fick ett fast arbete på heltid. Tillfällig lösning 
av personalfrågan gjordes. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Galaxen fungerar som en mötesplats för ungdomar, främst i lägre tonåren, och man har 
möjlighet att själv påverka verksamheten. Gruppen som nyttjar fritidsgården är inte så stor. 
 
Framtiden 
Den enkätundersökning som gjorts under våren bland högstadie- och Sandbackaelever har 
givit en liten indikation om vad ungdomarna vill ha fritidsgården till och hur verksamheten 
skall vara upplagd. Fritidsledarna har deltagit i en processutbildning med kommuner i 
Norrbotten under ledning av Kommunförbundet. Arjeplog, Jokkmokk och Piteå ingår i den 
grupp som Arvidsjaur deltagit i och utbildningen skulle stärka och utveckla arbetet i 
anslutning till ungas fritid. 
Samtalen med ett studieförbund om eventuell drift av verksamheten på Galaxen 
återupptogs och intresset var stort. Målsättningen var att detta skulle bli klart under 
september men det blev försenat eftersom det var tvunget att göra en regelrätt upphandling 
och det blev tyvärr ingen som lämnade in något anbud. Försök skall göras under 2008 att 
hitta föreningar som vill bedriva verksamhet tillsammans med anställd personal eller något 
annat alternativ. 
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35 Musikskolan 
 
Tkr  2007  2006  

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Personal  1 380 1 341 39 1 354 -1 
Verksamhet 99 102 -3 87 17 
Internhyror, kap kostn 249 249 0 278 -10 

  
Summa kostnader 1 728 1 692 36 1 719 -2 

  
Intäkter -45 -37 -8 -39 -5 

  
Netto 1 683 1 655 28 1 680 -1 
 
Verksamheten 
Avgiftsfri, frivillig musikundervisning bedrivs på alla skolorter i kommunen. De 
instrument som erbjuds är blockflöjt (klassundervisning), fiol, cello, tvärflöjt, klarinett, 
saxofon, trumpet, trombon, tuba, valthorn, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk (trummor, 
vibrafon och pukor) piano och keyboard. 
 
Vårterminen: 
230 elever, av kommunens totalt 707 elever 6-16 år, deltog i musikskolans verksamhet. Av 
dessa gick 112 elever i klassmusik /blockflöjt år 3, 118 elever i frivillig 
instrumentalundervisning, enskilt och i grupp. En vuxenelev på fiol har startat under 
vårterminen. 
22 elever har slutat varav två har flyttat till annan ort. 
11 elever finns i kö. Det är elever som spelat tidigare men slutat och vill börja spela på nytt 
samt en del nyanmälningar. 
 
Höstterminen 
279 elever, av kommunens totalt 680 elever 6-16 år deltog i musikskolans verksamhet när 
höstterminen startade. Av dessa gick 142 elever i klassmusik/blockflöjt, 137 elever i 
frivillig instrumentalundervisning, enskilt eller i grupp. 13 elever anmälde sig till ny 
suzukigrupp i fiol.  
20 elever har slutat, en del pga att man anmält intresse att byta instrument och har då 
hamnat i kön som har växt under höstterminen till ca 25 elever, främst på fiol, cello, gitarr 
och trummor. 
Man har i möjligaste mån försökt ta tillvara fd. elever som velat komma på praktik, dom 
kan bli goda förebilder för de elever som går i musikskolan nu. Under vårterminen har tre 
elever tagits emot, en under hela läsåret och två en vecka vardera. 
 
Konserter och spelningar 
Musikskolans elever har deltagit vid 14 olika tillfällen, både offentliga och interna 
uppträdanden, i olika konstellationer. Vår- och julkonserten är de största när alla som vill 
och känner sig mogna får medverka. 
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Händelser av betydelse 
De förändringar som görs med tidigare start av musikundervisningen görs för att eleverna 
snabbare skall ”vänja” sig vid att spela ett instrument och på så sätt kanske fortsätta även 
sedan man börjat med andra aktiviteter. 
 
Ekonomi 
Lägre personalkostnader pga tjänstledighet under våren, som ej ersatts av vikarie. 
Hyresintäkterna för instrument ligger något lägre än förra året vid samma tid. Efterfrågan 
har varit lägre. Vid en genomgång av lokalerna visar det sig att den installerade 
jordfelsbrytaren inte fungerar när vissa uttag är jordade och andra ojordade. Musikskolan 
och fastighetskontoret har delat på kostnaden. Dessutom har hörselskydd införskaffats, 
specialgjutna för lärare och engångs för alla elever. Ytterligare åtgärder för ljud och luft 
kommer att göras under våren 2008. 
 
Personal 
Fem lärare delar på 3,73 % tjänst samt en timanställd (1,5 tim/v). En musiklärare har varit 
tjänstledig på 25% under våren för att arbeta med annat och under hösten kommer samma 
lärare att vara tjänstledig 30%. Ingen vikarie har satts in eftersom elevantalet för den 
instrumentgruppen varit lägre än tidigare år.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Alla elever från år 3 erbjuds att delta i frivillig instrumentalundervisning inom 
musikskolans verksamhet. De som inte får plats sätts in i en kö och erbjuds plats 
allteftersom det blir en plats ledig. Elever erbjuds delta vid konserter, både som 
medverkande och som lyssnare. All undervisning är avgiftsfri och erbjuds på alla skolorter. 
Samspel av olika form erbjuds också och under våren har fem fasta grupper övat 
tillsammans. Det förekommer även tillfälliga konstellationer inför olika framträdanden. 
 
Framtiden 
Under maj genomfördes instrumentprovning för alla elever som börjar år 3 till denna höst. 
Fiolundervisning enligt Suzukimetoden har erbjudits alla 6-7 åringar inför denna höst. 
 
Blockflöjtsundervisningen påbörjas redan från år 2 from denna höst som en förberedelse 
för att spela andra instrument från år 3. Blockflöjtsundervisningen är också en god början i 
konsten att samspela/ sjunga med andra på en grundläggande nivå 
 
På Nyborgsskolan får även treorna spela blockflöjt from denna höst. 
 
61 elever i kommunen har börjat år 3 och av dessa har ca 50 elever anmält intresse att 
spela något instrument. En kö på ca 15 elever har uppstått, bl a pga att instrument saknas 
och lärartiden inte räcker till. 



 
Nyckeltal och statistik: 
 
 
Kultur i vården januari - december 
Aktivitet Antal Deltagare/

gång  
Kommentar 

”Samvarocafé” 27 ggr 15-20 pers Mycket omtyckt 
Minnesträning 42 ggr 3-8 pers Blivit bra men kan utvecklas 

ännu mer 
Öppen verkstad, 
Ringelsta 

9 ggr 5-12 
personer 

Mycket uppskattat, olika 
aktiviteter och stor arbetslust 

Må-bra dagar  4 ggr 15-40 pers Mycket omtyckt 
Musik och rörelse 33 ggr 5-12 pers i 

tre 
grupper, 
under 
hösten två 
grupper 

Mycket bra resultat 

Vittjåkkutflykt  1 ggr 11 pers Omtyckt, detta är en grupp 
som inte kommer utanför 
samhället så ofta. 

Teater 15 ggr 17 pers Mycket goda 
utvecklingsresultat sedan 
förra året. Arbetet fortgår med 
SV Nord som arrangör 

Teatercafé  2 ggr 17 pers Så mycket publik att det blev 
fullt och många fick gå hem. 
Inte riktigt fullt vid den andar 
föreställningen. 

Musik och rörelse för 
funktionshindrade 

6 ggr 5-12 pers , 
under 
hösten  

Mycket bra resultat och 
glädje 

Fotokurs för 
funktionshindrade 

3 ggr 5 personer Omyckt av deltagarna 

Trädgårdslust 2 veckor 5 deltagare Arbetet fortskrider 
 
 
Förskole- och skolföreställningar januari-december 
Teater-/musikföreställingen Antal 

besökare 
Antal före-
ställningar 

Jazzmys. Nb-musiken 200 2 
Flyg lilla fjäril. Nb-musiken 200 2 
Den tappre lille skräddaren Teater Mila 60 1 
Thomas och Tryggve 35 1 
Apberget. Riksteatern 75 1 
Dark Lady. Nb-musiken 200 1 
På vinden (danslärarutbildningen Piteå) 130 1 
Workshops ”Vi i skogen” på Nyborgsskolan 125 5 
Duo Gelland 45 1 
Romeo och Juliakören Nb-musiken 200 2 
Ängens underliga djur 130 2 
Dockteatern Syrsan o Myran 260 4 
 



 
Teater-/musikföreställingen Antal 

besökare 
Antal före-
ställningar 

Kulturell friluftsdag 120 1 
Fy För dom  180 2 
Teater Mila, Forumteater 100 3 
Författarbesök år 4 + Mo+ Glo. B Ingelstam 85 4 
Jazzen anfaller 50 2 
Summa musik och teater, grundskolan  1740 35 
Kursiv stil = Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 
 
Gymnasiet (egen kulturbudget) 
Dark Lady. Nb-musiken 200 1 
Sveriges hisoria på 100 minuter 200 1 
Norrbottensteatern Svenne 120 4 
Författarbesök Katarina Kieri 75 5 
Jazzen anfaller 50 2 
Summa gymnasiet 645 13 
Kursiv stil = Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 
 
Offentligt kulturutbud jan-augusti 
Teater/musik för barn och ungdomar 
 
Off arrangemang för barn och ungdomar 

Antal 
besökare 

Antal  
föreställn. 

Flyg lilla fjäril Glommersträsk 25 1 
Gubben och blomman  60 1 
Efter Fredrik, Unga Arr 60 1 
Balkongteater Unga Arrangörer Påsksaga 70 1 
Lule Stass teaterverkstad 11 del 70 pub 1 kurs 
Maskresan  42 1 
Cirkusskola Arvidsjaur 33 del 120 pub 1 kurs 
Teater Mila, Arg 90 2 
Öppen scen, oktober 60 1 
Teater Shilkens Teaterskola + föreställning 30 1 
Kulturlov, Manga  15 1 
Kulturlov Pärlarbete 7 1 
Varitemaskinen Önskan att bli Indian 15 1 
Knattebio Alfons Åberg 100 1 
Minimusikcafe Barnboksveckan 50 1 
Öppen scen, november 50 1 
Balkongteater 1/12 60 1 
Summa offentligt kulturutbud 968  18 arr 
Kursiv stil = Annat än teater-, dans- eller musikföreställningar 
 
Fritidsbuss resor januari – december 
sträcka resenärer snitt/ 

resa 
total 
kostnad 

intäkter netto-
kostnad 

subv per 
resande 

därav 
vuxna 

Moskosel 130 14 18 675,00 1 244,00 17 431,00 142,90
Glommersträsk 58 6 18 675,00 627,00 18 048,00 312,41 3
Summa 188 20 37 350,00 1 871,00 35 479,00 188,71 3
 



 
       
       

LOKALKOSTNADER ÅR 2007    
       
       
       

   Kost/m2 Kost/m2 Kost/dag 
Kost/ti
m 

INTERNHYRA : 954400,00 254,10  2614,79 108,95
YTA: 3756m2      
Städkostnad  323400,00  86,10 886,03 110,75
Minus städ Galaxen o Biblioteket 10t/vecka.    
  m2 kr/år kr/m2 kr/dag kr/tim 
BIOGRAF 470,00 119427,05 254,10 327,20 40,90
DANSLOKAL 317,00 80549,73 254,10 220,68 27,59
CAFETERIA 278,50 70766,88 254,10 193,88 24,24
ÖVRIGT 480,50 122095,10 254,10 334,51 41,81
       
TOTALT 1546,00 392838,76  1076,27 134,53
       
       

Lokalkostnad Eget nyttjande  
Ant 
tim/gång Kostnad  

BIOGRAF 121,00  3,00 14846,58  
DANSLOKAL 15,00  5,00 2068,91  
CAFETERIA 31,00  3,00 2253,88  
       
Totalt  167,00   19169,37  
       
Städkostnad  Eget nyttjande     
BIOGRAF 40203,49     
DANS  8306,51     
CAFETERIA 10300,07     
  58810,07     
       
Totalkostnad för våra arrangemang    
  Lokalkostn Städkostn Total/lokal   
BIO  14846,58 40203,49 55050,08   
DANS  2068,91 8306,51 10375,42   
CAFETERIA 2253,88 10300,07 12553,95   
       
Totalt   19169,37 58810,07 77979,44   

 



 
Arvidsjaurs bibliotek 2007, sammanlagt– bestånd och utlån 
 
Antal exemplar   50191      
Antal nya exemplar 2597      
Antal lån under 
perioden    60320      
         

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet     

fördelning exemplar       
Vuxenböcker  30497 60,8% 60,8%     
Barnböcker  17517 34,9% 34,9%     
Videofilmer, vuxna  317 0,6% 1,1%     
Videofilmer, barn  212 0,4%       
Tal-, kassettböcker, 773 1,5% 2,9%     
bok & band, vuxna           
Tal-, kassettböcker,  664 1,3%       
bok & band, barn            
Övriga audiovisuella  42 0,1% 0,4%     
medier, vuxna            
Övriga audiovisuella  169 0,3%       
medier, barn           
Totalt  50191 100,0% 100,0%     
         

Utlånens fördelning 
Antal 

lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  
     2006 2007 antal lån procent 2006   
Vuxenböcker, skönlitteratur 10028 9938 -90 -0,9% 16,5% 37,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 12688 12617 -71 -0,6% 20,9%   
Barnböcker, skönlitteratur 20538 22177 1639 8,0% 36,8% 47,9%
Barnböcker, facklitteratur 4439 6731 2292 51,6% 11,2%   
Videofilmer, vuxna   2572 2690 118 4,6% 4,5% 8,8%
Videofilmer, barn   2309 2600 291 12,6% 4,3%   
Tal- och kassett-böcker, 2200 2230 30 1,4% 3,7% 4,8%
bok&band, vuxna               
Tal- och kassett-böcker,  535 677 142 26,5% 1,1%   
bok&band, barn               
Övr. audiovisuella medier, vuxna 163 195 32 19,6% 0,3% 1,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 472 465 -7 -1,5% 0,8%   
Fjärrlån    404 445 41 10,1% 1,4% 1,4%
E-bokslån    216 179 -37 n/a 0,6% 0,6%
Totalt    56564 60320 3756 6,6% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier   28293 32650 4357 15,4% 54,1% 100,0%
Därav vuxenmedier   28271 27670 -601 -2,1% 45,9%   
 



 
         
Huvudbiblioteket        
         
Antal exemplar   37749      
Antal nya exemplar 1794      
Antal lån under 
perioden    45856      
         

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet     

fördelning exemplar         
Vuxenböcker  24730 65,5% 65,5%     
Barnböcker  10925 28,9% 28,9%     
Videofilmer, vuxna  313 0,8% 1,4%     
Videofilmer, barn  211 0,6%       
Tal-, kassettböcker, 731 1,9% 3,6%     
bok & band, vuxna           
Tal-, kassettböcker,  632 1,7%       
bok & band, barn            
Övriga audiovisuella  39 0,1% 0,5%     
medier, vuxna            
Övriga audiovisuella  168 0,4%       
medier, barn           
Totalt  37749 100,0% 100,0%     
         

Utlånens fördelning 
Antal 

lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  
     2006 2007 antal lån procent 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 7807 7768 -39 -0,5% 16,9% 39,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 10677 10285 -392 -3,7% 22,4%   
Barnböcker, skönlitteratur 13615 15590 1975 14,5% 34,0% 43,0%
Barnböcker, facklitteratur 2586 4141 1555 60,1% 9,0%   
Videofilmer, vuxna   2276 2442 166 7,3% 5,3% 10,3%
Videofilmer, barn   1937 2288 351 18,1% 5,0%   
Tal- och kassett-böcker, 2077 2126 49 2,4% 4,6% 5,9%
bok&band, vuxna               
Tal- och kassett-böcker,  395 579 184 46,6% 1,3%   
bok&band, barn               
Övr. audiovisuella medier, vuxna 151 188 37 24,5% 0,4% 1,4%
Övr. audiovisuella medier, barn 415 449 34 8,2% 1,0%   
Totalt    41936 45856 3920 9,3% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier   18948 23047 4099 21,6% 50,3% 100,0%
Därav vuxenmedier   22988 22809 -179 -0,8% 49,7%   
 



 
Arvidsjaurs bibliotek 2007 – bestånd och utlån 
 
       
  2006 2007     
Antal exemplar   36920 37749     
Antal nya exemplar 1922 1794     
Antal lån under 
perioden    41396 45856     
Antal dagar öppet   280 275     
Antal besökare   43723 37910     
Besökare/dag   156 138     
Lån/besökare   0,9 1,2     
Lån/dag    147,8 166,7     
         
Mediebeståndets Antal Procent av beståndet     
fördelning exemplar         
Vuxenböcker  24730 65,5% 65,5%     
Barnböcker  10925 28,9% 28,9%     
Videofilmer, vuxna  313 0,8% 1,4%     
Videofilmer, barn  211 0,6%       
Tal-, kassettböcker, 731 1,9% 3,6%     
bok & band, vuxna           
Tal-, kassettböcker,  632 1,7%       
bok & band, barn            
Övriga audiovisuella  39 0,1% 0,5%     
medier, vuxna            
Övriga audiovisuella  168 0,4%       
medier, barn           
Totalt  37749 100,0% 100,0%     
         
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån.  
     2006 2007 antal lån procent 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 7807 7768 -39 -0,5% 16,9% 39,4%
Vuxenböcker, facklitteratur 10677 10285 -392 -3,7% 22,4%   
Barnböcker, skönlitteratur 13615 15590 1975 14,5% 34,0% 43,0%
Barnböcker, facklitteratur 2586 4141 1555 60,1% 9,0%   
Videofilmer, vuxna   2276 2442 166 7,3% 5,3% 10,3%
Videofilmer, barn   1937 2288 351 18,1% 5,0%   
Tal- och kassett-böcker, 2077 2126 49 2,4% 4,6% 5,9%
bok&band, vuxna               
Tal- och kassett-böcker,  395 579 184 46,6% 1,3%   
bok&band, barn               
Övr. audiovisuella medier, vuxna 151 188 37 24,5% 0,4% 1,4%
Övr. audiovisuella medier, barn 415 449 34 8,2% 1,0%   
Totalt    41936 45856 3920 9,3% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier   18948 23047 4099 21,6% 50,3% 100,0%
Därav vuxenmedier   22988 22809 -179 -0,8% 49,7%   
         

 



 
Glommersträsk bibliotek 2007 – bestånd och utlån 
 
      
         
Antal exemplar   6796      
Antal nya exemplar 325      
Antal lån under 
perioden    9502      
         

Mediebeståndets Antal 
Procent av 
beståndet     

fördelning exemplar jan-aug 2006     
Vuxenböcker  3155 46,4% 46,4%     
Barnböcker  3612 53,1% 53,1%     
Videofilmer, vuxna  3 0,0% 0,0%     
Videofilmer, barn  0 0,0%       
Tal-, kassettböcker, 16 0,2% 0,3%     
bok & band, vuxna           
Tal-, kassettböcker,  7 0,1%       
bok & band, barn            
Övriga audiovisuella  2 0,0% 0,0%     
medier, vuxna            
Övriga audiovisuella  1 0,0%       
medier, barn           
Totalt  6796 100,0% 100,0%     
         

Utlånens fördelning 
Antal 

lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 
     2006 2007 antal lån procent 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 1265 1297 32 2,5% 13,6% 25,9%
Vuxenböcker, facklitteratur 1159 1164 5 0,4% 12,3%   
Barnböcker, skönlitteratur 5081 4676 -405 -8,0% 49,2% 67,3%
Barnböcker, facklitteratur 1217 1716 499 41,0% 18,1%   
Videofilmer, vuxna   290 219 -71 -24,5% 2,3% 5,3%
Videofilmer, barn   365 285 -80 -21,9% 3,0%   
Tal- och kassett-böcker, 91 90 -1 -1,1% 0,9% 1,4%
bok&band, vuxna               
Tal- och kassett-böcker,  76 43 -33 -43,4% 0,5%   
bok&band, barn               
Övr. audiovisuella medier, vuxna 10 6 -4 -40,0% 0,1% 0,1%
Övr. audiovisuella medier, barn 1 6 5 500,0% 0,1%   
Totalt    9555 9502 -53 -0,6% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier   6740 6726 -14 -0,2% 70,8% 100,0%
Därav vuxenmedier   2815 2776 -39 -1,4% 29,2%   

 



 
Moskosels bibliotek 2007 – bestånd och utlån 
 
       
         
Antal exemplar   5646      
Antal nya exemplar 478      
Antal lån under 
perioden    4962      
         

Mediebeståndets 
Anta
l 

Procent av 
beståndet     

fördelning exemplar       
Vuxenböcker  2612 46,3% 46,3%     
Barnböcker  2980 52,8% 52,8%     
Videofilmer, vuxna  1 0,0% 0,0%     
Videofilmer, barn  1 0,0%       
Tal-, kassettböcker, 26 0,5% 0,9%     
bok & band, vuxna           
Tal-, kassettböcker,  25 0,4%       
bok & band, barn            
Övriga audiovisuella  1 0,0% 0,0%     
medier, vuxna            
Övriga audiovisuella  0 0,0%       
medier, barn           
Totalt  5646 100,0% 100,0%     
         
Utlånens fördelning Antal lån Antal lån Förändr., Förändr., Procent av tot. utlån. 
     2006 2007 antal lån procent 2007   
Vuxenböcker, skönlitteratur 956 873 -83 -8,7% 17,6% 41,1%
Vuxenböcker, facklitteratur 852 1168 316 37,1% 23,5%   
Barnböcker, skönlitteratur 1842 1911 69 3,7% 38,5% 56,1%
Barnböcker, facklitteratur 636 874 238 37,4% 17,6%   
Videofilmer, vuxna   6 29 23 383,3% 0,6% 1,1%
Videofilmer, barn   7 27 20 285,7% 0,5%   
Tal- och kassett-böcker, 32 14 -18 -56,3% 0,3% 1,4%
bok&band, vuxna               
Tal- och kassett-böcker,  64 55 -9 -14,1% 1,1%   
bok&band, barn               
Övr. audiovisuella medier, vuxna 2 1 -1 0,0% 0,0% 0,2%
Övr. audiovisuella medier, barn 56 10 -46 -82,1% 0,2%   
Totalt    4453 4962 509 11,4% 100,0% 100,0%
Därav barnmedier   2605 2877 272 10,4% 58,0% 100,0%
Därav vuxenmedier   1848 2085 237 12,8% 42,0%   

 



 
Arvidsjaurs skolbibliotek 2007 – bestånd och utlån 
 
 
     
Skola Antal  Procent av  Antal elever Bestånd/elev Lån/elev   
 exemplar beståndet   2007   
Fridhem 3283 19,9%  201 16,3 5,2   
Nyborg 3068 18,6%  137 22,4 10,2   
Ringel 5171 31,4%  229 22,6 15,4   
Sandbacka 4941 30,0%  430 11,5 2,9   
Totalt 16463 100,0%  997 16,5 7,3   
         
Skola Antal lån Därav Därav Därav Självservice Antal lån Förändring Förändring
 2007 fack vuxen självservice* i procent* 2006 2006 till 2007 i procent
Fridhem 1055 452 177 0 0,0% 510 545 106,9%
Nyborg 1393 313 61 278 20,0% 1057 336 31,8%
Ringel 3528 530 114 3517 99,7% 3504 24 0,7%
Sandbacka 1268 790 767 475 37,5% 1201 67 5,6%
Totalt 7244 2085 1119 4270 58,9% 6272 972 15,5%
*Fridhem har ingen fungerande biblioteksdator, på grund av utbrett sabotage, så det går inte att göra lån själv via biblioteksdatorn 
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Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 8 Dnr 00165/2006 042
 
Kommunfullmäktige har 2006-06-26 § 60 fastställt övergripande mål för 
2007.  
 
Nämnder och styrelser ska återredovisa sina delmål till kommunfullmäktige 
så att kommunfullmäktige får svar på frågan hur de övergripande målen 
uppfylls. 
 
Utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2007 för tiden januari 
 t o m december 2007 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna utvärdering av kulturnämndens övergripande mål 2007 för 

tiden januari t o m december 2007 till kommunfullmäktige, enligt 
bilaga till detta protokoll. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-21 § 8 1 (8) 
 
Utvärdering av övergripande mål 2007 – Kultur- och fritidsnämnden  

 
Ekonomi 2007 
Ett effektivt resursutnyttjande får att nå en ekonomi i balans. Alla ska ta sitt ansvar för att nå de uppsatta målen. 
 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Effektivt nyttja befintliga 
resurser så att tilldelad 
budgetram ej överskrids 

• Lämna verksamhets- och budgetrapporter 
• Lämna avvikelserapporter 

Kulturnämnden och all 
personal  

Enligt fastställd plan och 
avvikelserapport vid 
behov 

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

 Kontinuerligt 

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

 

  

Utvärdering av måluppfyllelse – Ekonomi 
1. Verksamhets- och budgetrapporter lämnas kontinuerligt. Vid avvikelser påtalas detta särskilt och åtgärder vidtas. 
2. Genom samverkan, nyttjande av professionella utövare och köp genom länsinstitutionerna garanteras kvalité och kostnaderna kan hållas nere. 
3. Utgångspunkten för alla arrangemang är att samverkan skall ske med lämplig aktör dock finns det inte alltid någon lämplig. Bidrag från Statens 

Kulturråd, NLL, Länsstyrelsen har beviljats för olika projekt under året.  
Målen anses vara uppfyllda. 



 2 (8) 
Demokrati 2007 
Ett starkt medborgarinflytande och ett kontinuerligt arbete för att utveckla detta. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Främja medborgarnas 
möjlighet att delta i och 
utöva kultur och 
fritidsaktiviteter. 

• Genom ekonomiskt stöd och fritt nyttjande av 
kommunala lokaler skapa förutsättningar för föreningar 
och organisationer att erbjuda kultur och 
fritidsaktiviteter.  

Kulturnämnden Kontinuerligt 

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

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

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

• Tillämpa FN:s barn-konvention. 

Kulturnämnden , 
resultatchef, enhetsledare 
och verksamhetsansvariga 
 
 

Kontinuerligt 
Utvärdering en gång/år. 

3 Garantera tillgång till 
medier och information. 

• Avgiftsfri mediautlåning som är tillgänglig för alla 
medborgare 

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

spännande nätet för informationssökning på biblioteken 

Biblioteksansvarig Kontinuerligt 

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

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

ungdomslitteratur 

Barn- och 
skolbibliotekarien 

Kontinuerligt 
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Demokrati 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

5 Garantera medborgarna 
god kvalitet på den 
verksamhet som erbjuds 

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

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

 

Kulturnämnden , 
enhetsledare och 
resultatchef 

En gång per år. 

Utvärdering av måluppfyllelse - Demokrati  
1. Verksamhetsstödet är fördelat till 44 olika föreningar med verksamhet i kommunen. Kommunens lokaler tillhandahålls utan avgifter enligt 

särskilda regler som antagits av kommunfullmäktige. 
2. Ungdomar har varit aktiva i flera olika grupper, som arrangörer, skapare och en ny grupp med inspiratörer. Kulturläroplanen ligger till grund för 

kulturutbudet i skola och förskola. FN:s barnkonvention ligger också till grund för aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. 
3. Bibliotekens medier finns tillgängliga i en gemensam katalog som kan nås via Internet och genom särskilda sökdatorer på biblioteken. Alla 

bibliotek har Internetuppkoppling. Medier lånas avgiftsfritt och erbjuds alla kommuninnevånare. 
4. Särskilda medier för barn inköps kontinuerligt och olika arrangemang ordnas för att väcka och stimulera läsintresset, både inom och utom skolan. 
5. Enkäter rörande Galaxens verksamhet har genomförts. I samband med fördelning av stöd till föreningarna genomförs dialog med deras 

representanter samt vid särskilda informationsträffar med anledning av det nya bidragssystemet. 
Målen anses vara uppfyllda. 
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Miljö 2007 
En god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. Detta omfattar såväl den ekologiska som den sociala och mentala livsmiljön. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

• Tillämpa Agenda 21 Alla anställda Kontinuerligt 

2 Tillhandahålla 
mötesplatser 
 

• Stöd till samlingslokaler 
• Medborgarhuset, biblioteken fritidsgården Galaxen, 

föreningshuset Brittgården 

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

 Utforma den offentliga 
miljön så att den ger 
estetiska upplevelser 

• Köpa konst, bevaka 1% regeln 
• Anlägga skulpturpark 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

3 Arvidsjaur skall komma 
närmare den europeiska 
gemenskapen och 
Barentsregionen 

• Genom internationellt utbyte på olika plan och 
deltagande i projekt 

Kulturnämnden, 
resultatchef och 
enhetsledare 

Kontinuerligt och när 
tillfälle ges 

4 Dokumentera, bevara och 
levandegöra bygdens 
historia och kulturmiljöer 

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

Kulturnämnden, 
enhetsledare och 
resultatchef 

Kontinuerligt 

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

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

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 
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Miljö 2007 forts 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

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

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

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

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

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

7 Visa uppskattning och 
uppmuntra kulturarbetare 
och idrottsutövare 

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

Kulturnämnden En gång/år 

Utvärdering av måluppfyllelse – Miljö  
1. Agenda 21 skall ligga till grund för verksamheten så långt det är möjligt. 
2. Samlingslokaler görs tillgängliga genom att upplåta kommunala lokaler samt genom att ge stöd till de som innehar samlingslokaler. 

Medborgarhuset, Galaxen, Brittgården och biblioteken fungerar som mötesplatser för medborgarna. 
3. De offentliga lokalernas estetiska utformning förhöjs genom att den inköpta konsten placeras ut. Konst köps kontinuerligt i samband med 

Konstföreningens och andras utställningar. Konstföreningens anläggande an skulpturpark stöttas genom att låna ut skulpturer. 
4. Hembygdsföreningarna stöttas i sitt arbete, natur- och kulturguideprojektet dokumenterar och utvecklar viktiga natur- och kulturmiljöer, 

fotoarkivet är tillgängligt via internet och intevjuer med gamla människor pågår. Skolan stöttas med hjälp av olika aktiviteter och 
sammanställandet av skrifter. Traditionsbundna högtider firas genom stöd och aktivitet från kultur och fritid. 

5. Ett brett utbud för barn, vuxna och äldre erbjuds där programmet blir varierat tack vare samverkan och samordning. 
6. Barn och ungdomar får extrastöd genom den samordnare som finns. Fritidsbussar från Moskosel och Glommersträsk har gått en torsdag per 

månad – resandet har sjunkit kraftigt. Fritidsgården har hållit öppet och musikskolans erbjuder frivillig, avgiftsfri musikundervisning på alla 
skolorter. Biblioteksverksamhet erbjuds barn och ungdomar. 

7. Priser och stipendier har delats ut vid ett särskilt stipendiecafé där mottagarna berättade om sin verksamhet. 
Måluppfyllelsen anses vara god. 
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Utbildning 2007 
En god kvalitet i skolan och utbildning ska garanteras alla. Arvidsjaurs kommun som utbildningscentrum skall befästas och stärkas. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla bibliotek 
på alla skolor 

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

Barn- och 
skolbibliotekarien, 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

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

• Göra biblioteken till centra i det moderna utbildnings-
samhället 

• Samverka med och ekonomiskt stödja studieförbunden  

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

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

• Undervisningen skall grundlägga, vidga och fördjupa 
musikupplevelser 

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

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

undervisning till elever upp till 20 år på gymnasiet 

Verksamhetsansvarig Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Utbildning  
1. Alla skolor har skolbibliotek där skolan svarar för lokaler och medel för inköp av medier och kultur-fritid tillhandahåller personal som gör urval, 

inköp och sköter biblioteken. Sandbackskolan är det enda skolbibliotek som har bemanning större delen av skoldagen. 
2. Genom arrangemang på biblioteken lockas nya grupper till verksamheten och utvecklingen av nya medier och arbetssätt bevakas och pågår 

ständigt. Studieförbunden är en viktig samarbetspartner. 
3. Musikskolan finns på alla skolorter och flera olika grupper över tillsammans och medverkar i olika offentliga sammanhang.  
Måluppfyllelsen anses vara god. 
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Näringsliv och utveckling 2007 
Ett aktivt arbetet för att skapa ett bra näringslivsklimat och därmed göra Arvidsjaur till en kommun med långsiktig hållbar tillväxt. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Tillhandahålla ett brett 
och rikt utbud så att 
kultur- och 
fritidsverksamheten blir 
en del av kommunens 
livsnerv och en 
utvecklingskraft som 
stärker 
kommuninnevånarnas 
självkänsla och identitet 
samt inger framtidstro. 

• Stödja föreningslivet 
• Tillhandahålla lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter 
• Bedriva biografverksamhet och utveckla Digitala Hus 
• Erbjuda verksamheter som får människor att besöka, 

stanna eller flytta in i kommunen, 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

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

• Tillhandahålla biblioteksservice 
• Samverka med Lärcentra, högskolor och andra 

utbildningsanordnare 

Studiebibliotekarien och 
bibliotekschef 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Näringsliv och utveckling  
1. Föreningslivet stödjs genom ekonomiskt bidrag, fritt nyttjande av kommunala lokaler, föreningsservice Brittgården med teknisk utrustning, 

lokaler och administrativt stöd. Medborgarhuset bedriver biografverksamhet samt erbjuder tex sportsändningar genom den digitala utrustningen. 
2. Biblioteksservice erbjuds i tätorten och i Moskosel och Glommersträsk, på alla skolor och äldreboenden samt genom postboken och ”boken-

kommer”. 
Måluppfyllelsen anses vara god. 
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Trygghet och omsorg 2007 
Arvidsjaur skall vara en trygg och säker kommun att leva i. Detta skall gälla i livets alla skeenden och sammanhang. 
Mål
nr 

Vad Hur Vem När 

1 Erbjuda medborgarna en 
god livskvalitet som 
präglas av öppenhet, 
förståelse, tolerans och 
gemenskap mellan 
människor. 

• Erbjuda kulturell mångfald och bred kulturell aktivitet 
• Ej inköpa medier eller bedriva annan verksamhet som 

ger en positiv bild av våld och rasism 
• Utveckla samarbetet med de särskilda omsorgerna 
• Fortbilda kulturombud och läsombud i vården 
• Erbjuda utställningar, föreläsningar och andra 

arrangemang som stärker självkänsla och identitet och 
stimulerar till vidgade upplevelsefält, 

• Arbeta för internationellt utbyte och på så sätt öka 
förståelsen mellan människor 

• Inom alla verksamheter verka för en miljö där alla visas 
och visar respekt för varandra 

Kulturnämnden och 
verksamhetsansvariga 

Kontinuerligt 

Utvärdering av måluppfyllelse – Trygghet och omsorg 
1. Det utbud som genomförs blir varierat och brett genom de många aktörer som är verksamma. Inga verksamheter som ger en positiv bild av våld 

och rasism erbjuds. Genom Kultur i vården har samarbetet med de särskilda omsorgerna kunnat utvecklas. De utställningar, föreläsningar och 
andra arrangemang som erbjuds har noggrant valts ut för att ge besökarna en positiv upplevelse och stimulans. Internationellt utbyte bedrivs ej på 
någon hög nivå just nu men de utländska ungdomar som kommer till Arvidsjaur inbjuds alltid till våra aktiviteter och de tas ofta emot som 
praktikanter och får hjälpa till med olika uppgifter. Inom alla verksamheter arbetas det för en bra miljö, såväl fysisk som mental, både för 
besökare och personal. 

Måluppfyllelsen anses vara god. 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 12 
 
 

 
 
Revisionsrapport – 
Granskning av god 
ekonomisk 
hushållning/effektivt 
resursutnyttjande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Nämnens ledamöter och 
ersättare 
Kristina Grubbström 
Revisorer 
 

Kfn § 9 Dnr 00052/2008 007 
 
På uppdrag av kommunrevisionen har Komrev genomfört en granskning 
inom området god ekonomisk hushållning/effektivt resursutnyttjande. 
Granskningen motiveras bla ökade krav på att verksamheterna bedrivs 
effektivt, d v s att verksamhetens kvalitet motsvarar redovisad kostnad. 
 
Granskningen visar att kommunens arbete med god ekonomisk 
hushållning/effektivt resursutnyttjande till vissa delar bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, men att detta arbete kan och bör vidareutvecklas. 
 
För att vidareveckla området föreslås att 
 
• Fr o m år 2009 fastställa mål som uttrycker ett tydligt samband mellan å 

ena sidan resursåtgång och å andra sidan verksamhetens resultat/effekter 
• Uppföljning fokuserar på bedömning av måluppfyllelse samt 

verksamhetens effektivitet 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att fr o m år 2009 fastställa mål som uttrycker ett tydligt samband mellan å 

ena sidan resursåtgång och å andra sidan verksamhetens 
resultat/effekter 

att uppföljning fokuserar på bedömning av måluppfyllelse samt 
verksamhetens effektivitet 

 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 13 
 
 

 
 
Plan för utvärdering och 
uppföljning inom kultur- 
och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Resp enhetsledare 

Kfn § 10 Dnr 00069/2008 800 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-02-19 § 9 att anta plan för 
utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Planen för utvärdering och uppföljning tas upp för revidering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta upprättad plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-21 § 10 
 
 
 
 

Plan för utvärdering och uppföljning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Ekonomin utvärderas varje månad och tillställes kultur- och fritidsnämndens ordförande och 
kultur- och fritidschefen. 
 
Februari 
Utvärdering av interkontrollplan för föregående år 
Interkontrollplan fastställs för innevarande år 
Bokslut med verksamhetsberättelse och utvärdering av kultur- och fritidsnämndens 
övergripande verksamhetsmål 
Utvärdering av verksamhetsmål för Medborgarhuset och Galaxen 
 
Maj 
Utvärdering av arbetsmiljöarbetet föregående år 
Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år 
Delårsbokslut Januari – April 
Utvärdering av verksamhetsmål för Kulturen 
 
September 
Upprätta interbudget och investeringsbudget för kommande år 
Delårsbokslut Januari – Augusti 
Utvärdering av verksamhetsmål för Biblioteket 
 
November/December 
Utvärdering av verksamhetsmål för Musikskolan 
Anta internbudget och fördela det ekonomiska ansvaret och fastställa beslutsattestanter samt 
behörighetskontrollant 
Fastställa sammanträdesplan för kommande år 
Besluta om ungdomsledarstipendiat, ungdomsidrottspris, ungdomskulturpris, kulturpristagare 
 
 
Vid nämndssammanträden under året skall följande verksamhetsområden följas upp och 
enhetsledare eller verksamhetsansvarig skall medverka och föredra redovisningen. 
 
Februari:  Medborgarhuset och Galaxen – Ansvarig är resultatenhetsledare 
Maj/juni: Allmänkultur/föreningar/bidrag – Ansvarig är resultatchef 
September: Biblioteket - Ansvarig är resultatchef 
Nov/dec: Musikskolan – Ansvarig är resulatenhetsledae 
 
_____ 

 

Vid utvärdering av målen ska nämnden bedöma om målet är bra eller inte. 
Om målet behöver förändras kan nämnden vid detta tillfälle besluta om nytt 
mål för nästa år. 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 14 
 
 

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

Kfn § 11 Dnr 00302/2007 052 
 
K4 IF ansökte tidigare om bidrag till låsbyte på den av K4 IF från 
försvarsmakten lånade kassun som kommunstyrelsens budgetutskott avslog 
2007-10-24 § 24. Föreningen har lämnat in en ny ansökan om bidrag till 
låsenheten. 
 
K4 IF beviljades stöd från kulturnämnden 2005-09-22 § 33 med 10 000 kr 
till installation av larm. Larmet installerades till en kostnad av 16 000 
kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera, K4 IF bedriver en bra och viktig verksamhet som tidigare fått 

stöd från kulturnämnden med 10 000 kronor till installation av larm 
att avslå ansökan om bidrag eftersom kultur- och fritidsnämnden inte är 

beredda att bevilja investeringsbidrag till byte av låsenhet i vapenkasun.
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 

 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 15 
 
 

 
 
Remittering 
 

Kfn § 12 Dnr 00068/2008 105 
 
Kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
mandatperioden 2007-2010 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Ordföranden Naeimi Forsgren vill ta upp frågan om kultur- och 
fritidsnämnden ska utse kontaktpolitiker för nämndens verksamheter 
mandatperioden 2007-2010. 
 
Val av kontaktpolitiker behöver kompletteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-21 16 
 
 

 
 
Redovisning av 
delegeringsbeslut 
 

Kfn § 13 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

* Kristina Grubbström 
- UPP – Ungdomsprojektpengar §§ 2-3 2007 
 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 07:67 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- 

och kulturskolorna läsåret 2007/08 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Redovisning av författardagar Silverpennan Medborgarhuset 

Arvidsjaur 2007-10-17--18   -   Dnr 270/2007 
- ABF Arvidsjaur 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningarna. 
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
Sammanträde  2008-02-21 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

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

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


