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Beslutande Naeimi Forsgren (s), ordförande 

Rolf Ternert (s) 
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Crister Lövgren (v) 
Elisabeth Hällgren (s), tjg ers 
Gunner Javåsen (c), tjg ers 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef 
 Inga  Sandström 
  

 
 
 
 
 
 
 
Justerare Rolf Ternert 
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Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 30-35 
 
   
 Ordförande Naeimi Forsgren 
 
   
 Justerare Rolf Ternert 
 
 
 

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

Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 41 
 
 

 
 
Ärendeförteckning 

 
Kfn § 30 Dnr 00354/2009 041 
Åtgärdsplan med anledning av minskad ram - Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 31 Dnr 00397/2009 042 
Verksamhetsmål år 2010 – Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 32 Dnr 00398/2009 805 
Regler till bidrag till föreningar och organisationer 
 
Kfn § 33 Dnr 00147/2006 805 
Utvärdering - Regler till bidrag till föreningar och organisationer 
 
Kfn § 34 Dnr 00399/2009 003 
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun. 
 
Kfn § 35 Dnr 00400/2009 003 
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2010 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 42 
 
 

 
 
Åtgärdsplan med 
anledning av minskad ram 
- Kultur- och 
fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Naeimi Forsgren 
Rolf Ternert 
Birger Lundberg 
 

Kfn § 30 Dnr 00354/2009 041 
 
Kommunfullmäktige har 2009-06-22 § 74 behandlat ramar för kommunens 
nämnder för år 2010. 
 
Med anledning av väsentligt minskat anslag (2,7 mkr) måste verksamheten 
ses över.  
 
Nämnden har 2009-09-29 § 29 beslutat att anta nedanstående förslag till 
besparingar; 
 
1. Inga föreningsbidrag till föreningar med vuxenverksamhet  
2. Föreningsbidrag skall endast beviljas föreningar som har barn- och 

ungdomsverksamhet som sin huvudsakliga inriktning. 
3. Uppsägning av vissa lokaler och omflyttningar 
4. Samordning av personal i och med flytt av föreningsservice till 

Medborgarhuset 
5. Bibliotekets insatser mot äldre och funktionshindrade dras in 
6. Ingen egen kulturell verksamhet mot vuxna genomförs 
7. Neddragning av öppethållande vid biblioteksfilialerna i Moskosel och 

Glommersträsk 
8. Medborgarhuset städning (ingår from 2010 i det nya hyresavtalet) 
9. Erbjuda pensionslösning till personal som inte behöver ersättas 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har vid dagens sammanträde 
redovisat en åtgärdsplan med ekonomiskt utfall utifrån det uppdrag som 
gavs vid nämndens sammanträde 2009-09-29 § 29. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna åtgärdsplanen. 
att uppdra till kultur- och fritidschef Kristina Grubbström att till nämndens 

sammanträde den 3 december, 2009, presentera en internbudget för 
2010 utifrån framtagen åtgärdsplan. 

att utse en arbetsgrupp bestående av Naemi Forsgren (s), Rolf Ternert (s) 
och Birger Lundberg (fp) som får uppdraget att ta fram förslag till vilka 
ändringar som måste göras i nämndens styrdokument. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-10-29 § 30 1 (2) 
 

Åtgärdsplan inför budget 2010 kultur- och fritidsnämnden 
 
Åtgärd Motiv Konsekvens Besparing 
Inga föreningsbidrag 
till föreningar med 
vuxenverksamhet 

• För de allra flesta föreningar är det 
kommunala bidraget en liten del i den totala 
budgeten men det finns naturligtvis 
föreningar där bidraget kan vara avgörande 
för att kunna fortsätta. 

• Vuxna får betala mer för sina aktiviteter och vissa 
föreningar kan komma att läggs ner 

• Studieförbunden skulle också få minskat stöd och 
där kan det bli personalnedskärningar men det 
kommunala stödet är en relativt liten del av deras 
totala omsättning. 

830.0 kkr 

Uppsägning av vissa 
lokaler och 
omflyttningar 

• Spånhålan Moskosel 
 
 
 
 
 
 
• Centrumhuset (redan genomfört) 
 
• Brittgården, föreningsservice flyttas till 

källare Medborgarhuset i och med att nya 
mötesplatser för ungdomar skall utarbetas i 
samråd med ungdomarna under hösten 2009 

 
 
• Glommegården 

• Eftersom skolan i Moskosel inte nyttjas fullt ut 
borde föreningsverksamheter kunna inrymmas där. 
MIF har avgiftsfritt nyttjat ett kontor = 
föreningsstöd som ej finns med i kommunens regler 

 
 
 
Önskemål: att kunna avsätta en del av Galaxen för 
bibliotekets behov av större magasin och studierum 
enligt tidigare inlämnat förslag 
 
 
 

204.0 kkr 
 
 
 
 
 
 

60.0 kkr 
 

188.0 kkr 
 
 
 
 
 
 

67.0 kkr 
 
 
 

 



 2 (2) 
Åtgärd Motiv Konsekvens Besparing 
• Samordning av 

personal i och 
med flytt av 
föreningsservice 
till Medborgar-
huset 

• Mest vuxna som använder Brittgården 
• Fotoarkivet måste skötas 
 

• Större ytor för föreningarna som har mest 
verksamhet på kvällstid men öppnar möjligheten för 
mindre föreningar att även på dagtid ha tillgång till 
mindre lokaler 

• Hiss gör lokalerna tillgängliga för alla grupper 

0,5 tjänst 
(ingår ev i 

pensionslösn) 

• Bibliotekets 
insatser mot 
äldre och 
funktions-
hindrade dras in 

• Indragning av boksnurror och depositioner 
på boenden och dagverksamheter, ingen 
uppsökande verksamhet mot äldre och 
funktionshindrade 

• Sämre livskvalitet och dåligt socialt innehåll för de 
gamla och funktionshindrade, ansvaret ligger dock 
främst på socialnämnden och om kultur- och 
fritidsnämndens mål ändras kan detta tas bort 

0,35 tjänst 
(ingår ev i 

pensionslösn) 

• Ingen egen 
kulturell 
verksamhet mot 
vuxna genomförs 

• Barn och ungdomar skall prioriteras  • Sämre utbud, speciellt som föreningarnas aktiviteter 
också begränsas (ingen allsång, inget stöd till musik 
i sommarkväll i kyrkan, inga konserter från 
Norrbottensmusiken, inga utställningar, inga 
föreläsningar, inga författaraftnar, inga egna 
kulturminnesvårdande åtgärder, ingen inköp av 
konst 

130.0 kkr 

• Filialerna i Mo 
och Glo – 
neddragning av 
öppethållande till 
en dag per 
vecka.. 

• Integrerade skolbibliotek. För allmänheten är 
bägge biblioteken öppna en dag i veckan; 
onsdag 11-15 och 17-19  

• Något sämre service för allämheten men fredagar 
har ej varit så välbesökta. Skolan har alltid tillgång 
tillsammans med lärare. 

0,4 tjänst 
(ingår ev i 

pensionslösn) 

• Medborgarhuset 
städning 

• Ingår i internhyran • Befintlig städerska arbetar på ”övertid” inför 
pensionering  

1,0 tjänst 

• Erbjuda pension 
till de som inte 
behöver ersättas 

•  • Man får en viss kostnad under åren fram till 65 år 
men betydligt lägre än lönekostnaden 

Ca 380,0 kkr 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29  
 
 

 
 
Verksamhetsmål år 2010- 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfn § 31 Dnr 00397/2009 042
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kult- och 
fritidsnämnden. Utifrån dessa mål har kultur- och fritidsnämnden beslutade 
2009-02-19 § 5 om verksamhetsmål år 2009 för nämndens verksamheter. 
 
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 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 måste 
målen revideras. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde den 3 

december 2009. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 44 
 
 

 
 
Regler till bidrag till 
föreningar och 
organisationer 
 

Kfn § 32 Dnr 00398/2009 805 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-02-26 § 6 och 2007-06-20 § 73 om regler 
till bidrag till föreningar och organisationer. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 måste 
reglerna revideras. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde den 3 

december 2009. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 45 
 
 

 
 
Utvärdering - Regler till 
bidrag till föreningar och 
organisationer 

Kfn § 33 Dnr 00147/2006 805 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-02-26 § 6 och 2007-06-20 § 73 om regler 
till bidrag till föreningar och organisationer. Det beslutades också att en 
utvärdering ska ske årsskiftet 2009/2010. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde den 3 

december 2009. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 46 
 
 

 
 
Fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun. 

Kfn § 34 Dnr 00399/2009 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-11-26 § 161 fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 måste 
fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun revideras. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde den 3 

december 2009. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-29 47 
 
 

 
 
Biblioteksplan för 
Arvidsjaurs kommun 2010 

Kfn § 35 Dnr 00400/2009 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-06-20 § 91 en biblioteksplan för 
Arvidsjaurs kommun 2007-2010. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 måste 
biblioteksplanen revideras. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde den 3 

december 2009. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
 
 
Sammanträde  2009-10-29 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

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

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

 
 


