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Ks § 70  Dnr 00056/2012 042
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2011. Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsens 
ansvarsområden är ett överskott på 7 652 tkr fördelat på; 
 
Kf, revision, överförmyndare, val -63 
Kommunstyrelsen -1 190 
Teknisk verksamhet -200 
Fastigheter -1 932 
Affärsverksamhet 890 
Stödfunktioner -74 
Tillväxtenheten 6 075 
Fritid och kultur 219 
Summa kommunstyrelsen 7 652 

 
Kommunstyrelsens utskott har behandlat årsredovisningen 2012-03-05 och 
2012-03-06. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättad årsredovisning 2011 för kommunstyrelsens verk-

samhetsområde.  
att årsredovisning finns tillgänglig på nämndskansliet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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10 Kommunfullmäktige inkl partistöd 
 
Tkr 2011 2010   
  Budget Redovisat Utfall 

mot 
budget 

Redovisat Förändring 
i % 

Personal  544 592 -48 401 48

Verksamhet 191 184 7 48 279

Partistöd 690 712 -22 662 8

            

Summa kostnader 1 425 1 489 -63 1 111 34

            

Intäkter -78 -78 0 0   

            

Netto 1 347 1 410 -63 1 111 27

 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet gett 
kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten.  
Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommun-
fullmäktige leder kommunen genom att utforma övergripande riktlinjer om hur verksam-
heterna skall bedrivas, och genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att 
de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och ska 
även välja styrelse.  
 
Verksamhet 2011 
 

Kommunfullmäktige har haft fem sammanträden under 2011. Vid fullmäktige-
sammanträdet i april redovisades kommunens och bolagens årsbokslut. Vid sammanträdet i 
juni fastställdes årsbudget och ramar för 2012. 
Kommunalt partistöd utbetalas till de sex politiska partier som är representerade i 
fullmäktige.  
 
 Kommunfullmäktiges nya beredningar började sitt arbete våren under 2011 
Målberedningens uppdrag består i att utforma övergripande mål för perioden 2012-2015. 
Dessutom har en beredning arbetat med bolagsordningar och ägardirektiv för koncernen. 
En arbetsgrupp behandlar arvoden till förtroendevalda. 
 
I januari hölls en förtroendemannautbildning i två dagar för kommunfullmäktige – och 
nämnds- och styrelseledamöter och med deltagande även från andra kommuner. 
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Ekonomi 
Efter valet finns det ett parti mer än tidigare. Därför överskrids budgeten för partistöd. 
När budgeten gjordes missbedömdes också storleken för ersättningar för förlorad arbets-
förtjänst. Budgeten byggde också på att det skulle finnas en aktiv beredning under året.  
 
Mandatfördelning 2010-2013 ( tillträde november 2010) 
 
Socialdemokraterna 15 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centern 8 mandat
Moderaterna 2 mandat
Folkpartiet 1 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat
SUMMA 31 mandat
 
Ordförande: Eivor Sandström (s) 
1:e vice ordförande: Peter Manner (v) 
2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 
 
Nyckeltal kommunfullmäktige 

 
  

2011 2010 
 

2009 2008 2007 2006 

       
 Sammanträden  5 6 6 5 6 6  
 Ärenden 212 193 139 162 174 134  
 Motioner 8 15 6 8 6 9  
 Medborgarförslag 22 19 9 21 17 8  
 Frågor 6 4 0 5 0 2  
        
 Partistöd tkr 712 662 662 662 684 640  
 Kr/mandat 22 951 21 360 21 360 21 360 22 059 20 633  
 Kr/invånare 107 101 99 99 101 94  
        
         
Motioner 
2011-04-12  Medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Mats Klockljung 
2011-06-30  Återupptagen drift av tvärbanan Arvidsjaur- Jörn Centerpartiets 

fullmäktigegrupp  
2011-06-30  Belöningssystem för personal med förbättringsförslag inom den kommunala 

verksamheten - Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
2011-06-30   Aktiva insatser mot barnfattigdom - Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
2011-08-19   Hälsans Stig (Slí na Sláinte) - Lotta Åman 
2011-09-07  Användande av ny teknik i kommunfullmäktige – webbsändning från 

fullmäktiges sammanträden -Lotta Åhman 
2011-11-28  Försäljning av Camp Gielas, Prästbergsanläggningen, Vittjåkk - 

Folkpartiet/Birger Lundberg 
2011-11-28  Regelverk för uppdrag utanför ordinarie tjänst utförda av kommunens 

anställda - Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
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18 Valnämnd 
 
Tkr 2011 2010 
  Budget Redovisat Utfall 

mot 
budget 

Redovisat Förändr   
i % 

Personal  10 6 4 139 -96

Verksamhet 0 0 0 98 -100

Internhyror, kap kostn 0 0 0     

            

Summa kostnader 10 6 4 237 -98

            

Intäkter 0 0 0 -104 -100

            

Netto 10 6 4 133 -96
      

 
 
Inga val har hållits under 2011. Nämnden har påverkats av de omval som gjorts till 
landstingsfullmäktige i Västra Götaland och till kommunfullmäktige i Örebro. 
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17 Revision 
 
Tkr 2011 2010 

  Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisat Förändr   i 
% 

Personal  225 178 47 106 68

Verksamhet 530 601 -71 542 11

            

Summa kostnader 755 779 -24 648 20

            

Intäkter -75 -95 0 -75 0

            

Netto 680 684 -4 573 19

 
Granskningar redovisade under 2011: 
 
Uppföljande granskning av kommunens klimatarbete  
Revisionsberättelse för år 2010  
Granskning av kommunens mobiltelefoni 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem - årlig granskning 2010  
Granskning av delårsrapport 2011-08-31  
Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2011 
Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2011  
Granskning av fastighetsunderhåll 
Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2011 
Granskning av tillväxtprogram 2007-2013  
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117 Överförmyndare 
 
Tkr 2011 2010 
  Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redovisat Förändr   i 

% 

Personal  680 793 -113 674 18

Verksamhet 110 151 -41 80 89

            

Summa kostnader 790 944 -154 754 25

            

Intäkter -420 -574 154 -429 0

            

Netto 370 370 0 325 14

 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 70-tal personer registrerade 
för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten 
om nytt godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren 
utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade 
vårdnadshavare. 
 
Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur 21 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 12 har fått 
permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 45 
flyktingbarn. Volymen har ökat från ca 10 till 20 barn som uppehåller sig på boendet vid 
samma tid, vilket har ökat arbetsbördan för överförmyndaren. 
 
Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF § 24)  för att motsvara 
ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. 
 
Ekonomi 
Volymen för ensamkommande barn har fördubblats under året, men dessa kostnader 
eftersöks från Migrationsverket, vilket tar ut den ökade kostnaden. Beslut i överklagande 
mot Migrationsverket är avgjort och Arvidsjaurs Kommun har fått utbetald kostnader för 
tolkning och hyrbilar för goda män från alla tidigare perioder. 
 
Framtid 
Ing kända ändringar som påverkar verksamheten. 
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
Tkr Budget 

2011 
Redovisat 

2011 
Utfall mot 

budget 
Redovisat 

2010 
Förändring 

i % 

  

Personal  1 363 1 600 -237 1 622 -1

Verksamhet 4 177 5 604 -1 427 6 625 -15

Bidrag till koncernen 0 0 0 2 000 -100

Avsättning 0 0 0 600 -100

         
Summa kostnader 5 540 7 204 -1 664 10 847 -34

         

Intäkter -520 -994 474 -658 51

         

Netto 5 020 6 210 -1 190 10 189 17

 
 

 

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden: 
 
 utvecklingen av den kommunala demokratin och informationsverksamheten 
 den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser 
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera 

administrationen 
 personalpolitiken 
 upphandlings-/inköpsverksamheten 
 kvalitetsarbetet 
 utvecklingen av brukarmedverkan 
 sysselsättnings- och näringslivsfrågorna och verka för åtgärder för att allmänt främja 

sysselsättningen och näringslivet i kommunen 
 informationstekniken (IT) 
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Verksamhet  
 

 
Kommunstyrelsen 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 Sammanträden 9 9 9 9 9 
 Ärenden § 290 294 279 311 315 

 
Demokrati och Information 
För att medborgarna ska kunna vara med och påverka krävs tillgång till information och 
kanaler för dialog. En medborgarundersökning har gjorts som visar att kommunmed-
borgarna i stort sett är nöjda med kommunens verksamhet. Man ansåg dock att möjligheten 
att påverka kunde vara bättre. 
Informationen till kommunmedborgarna sker via informationsblad och via kommunens 
nya hemsida.  
 
Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens Kvalité i 
Korthet (KKiK) via Sveriges Kommuner och Landsting. 2010-06-14 togs ett beslut i 
kommunstyrelsen att delta även 2010 och 2011-04-20 beslutade personal och 
arbetsutskottet att utse Leif Andersson till ny politisk representant i KKiKs styrgrupp. 
Heikki Kairento är sedan tidigare tjänstemannarepresentant. Kommunerna kan använda 
informationen från KKiK till att jämföra sig med sig själva och andra över tid genom ett 
fyrtiotal olika mått inom fem områden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande. Tidigare resultat finns 
presenterade på kommunens hemsida:  
 
Syftet med KKiK är bland annat att kommunmedborgarna ska kunna få veta vilken kvalité 
kommunens service håller, att det ska underlätta en dialog omkring detta samt att måtten 
ska användas som en viktig del i styrning och verksamhetsutveckling.  
 
Markförsörjning och exploatering  
Ny lagstiftning öppnar möjligheter till strandnära bebyggelse inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen. Arbete med att hitta lämpliga områden pågår.  
 
Vindkraft 
Kommunens översiktsplan är ett ”levande dokument” och ska ses över minst en gång varje 
mandatperiod. Det betyder att det som har antagits i planen i framtiden kan ändras om 
förutsättningarna ändras. 
 
Nuvarande översiktsplan för Arvidsjaurs kommun upprättades år 2000. När den 
upprättades var det inte aktuellt med någon utbyggnad av vindkraft i kommunen. 
 
Riktlinjer och rekommendationer för hur kommunen ska ställa sig vid ansökningar om 
vindkraftsetableringar saknas i dag. För att få ett bättre beslutsunderlag har 
kommunstyrelsen ansökt om statligt bidrag av Boverket för att kunna genomföra en 
översiktlig utredning. Utredningen kommer att utgöra ett tillägg till kommunens 
översiktsplan. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 8 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Samråd har genomförts med länsstyrelsen, intresseorganisationer, samebyar, företagar-
föreningen, angränsande kommuner, allmänheten m.fl. under hösten 2009 och våren 2010.  
 
En vindkraftsutredning med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats under hösten 2009. 
Samrådshandlingar har varit utställda för granskning under perioden 2010-01-04 t.o.m. 
2010-02-15. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2010-04-07 § 19 överlämnat 
yttrande till kommunstyrelsen över detta förslag. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-02-14 § 10 upprättat förslag till lämpliga områden, potentiella 
områden och olämpliga områden och med detta som utgångspunkt beslutat om utställning 
av Vindkraftsplanen. Vindkraftsplanen har därefter varit utställd under perioden 2011-03-
16 t.o.m. 2011-05-17. 
 
Efter utställning och inkomna synpunkter har vindkraftsplanen reviderats och nytt 
dokument upprättats daterat 2011-08-15. 
Vindkraftsutredningen innehåller följande dokument: 
 

 Vindkraftsutredning – antagandehandling med förslag på utredningsområden 
 Vindkraftsutredning – miljökonsekvensbeskrivning 
 Vindkraftsutredning – utlåtande 
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 

 
Trafikförsörjning 
Länstrafiken i Norrbotten AB är till och med 2011 huvudman för all kollektivtrafik med 
buss i Norrbotten. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av 
länets kommuner. Kommunen har ansvaret för samtliga lokala busslinjer från länstrafiken.  
De lokala linjerna är i regel baserade på skolelevers resande.   
 
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft. Enligt förslaget ska 
det i varje län inrättas en kollektivtrafikansvarig myndighet. 
Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för att bestämma hur den regionala 
kollektivtrafiken ska organiseras. Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl 
regional som lokal kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en 
tydligare strategisk roll jämfört med dagens trafikhuvudmän. 
För att få en bättre och mer tydlig politisk styrning och en bättre samordning med annan 
samhällsplanering, ska strategiska beslut om kollektivtrafiken –som idag ofta fattas av ett 
länstrafikbolag – fattas av en myndighet i förvaltningsform. Den regionala kollektivtrafik-
myndigheten ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. 
Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata 
aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik. 
Den nya lagen är anpassad till EU:s regelverk där kollektivtrafik har definierats som en 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är enligt 
kollektivtrafiklagen behörig myndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt 
kollektivtrafikförordningens bestämmelser. 
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Civil beredskap 
Kommunen får ett statsbidrag för att utföra sin del av den civila beredskapen. I uppdraget 
ingår att hålla personal, göra planer och öva minst en gång per mandatperiod. Arbete med 
övergripande krisplan och pandemiplan har utförts. En ny krisberedskapsplan finns klar för 
beslut i höst. ( se bilaga) 
 
Samiskt förvaltningsområde 
I januari 2010 införs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Därigenom 
blev Arvidsjaurs kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att 
bevara och stärka samiskan inom kommunen.  Det innebär bland annat att medborgarna 
har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet 
till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till 
språkkunnig personal. 
 
Intresseföretag och gemensamma nämner 
 
Gemensam nämnd 
Arvidsjaurs kommun har bildat en gemensam nämnd med Skellefteå kommun för drift att 
hantera kommunens gemensamma lönesystem. De avlämnar en egen årsredovisning. 
 
Kommunalförbund 
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr. 
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, 
Storuman, Strömsund, Vilhelmina, och Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i 
syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov 
av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett 
lärcentrum kopplat till Akademi Norr. 
 
Ekonomi 
Resultatet för 2011 är ett underskott på – 1 190 tkr. Resultatet för 2010 blev -4 753,3 tkr 
Resultatet motsvarar den underbalans som uppstått i kommunstyrelsens samlade 
internbudget. 
När internbudgeten för kommunstyrelsens alla verksamhetsområden räknades samman 
fanns en differens mot den ram kommunfullmäktige lämnat. Denna underbalans redovisas 
på kommunstyrelsens konto. 
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  Årsbudget 

2011
Redovisning 2011 Återstår av budget

    

Kommunstyrelsen 1 910 2 017 -106
Föreningsbidrag 150 141 9
Allmänna utredningar 50 14 36
Strukturåtgärder 850 864 -14
Fysisk planering 200 297 -97
Nenet Stadsnät/luminora 0 161 -161
Industrimark 6 6 1
Allmän markreserv -40 -126 86
Exploateringsverksamhet 109 109 0
Bostadsmark 123 146 -24
Bostadsanpassning 1 000 735 265
Bidrag till vägar 715 622 93
Bidrag till gårdsbelysning 15 0 15
Lokal landsbygdstrafik 1 730 1 561 170
Bidrag till enskilt va 25 96 -71
Civilt försvar 0 -45 45

Totaler 6 843 6  598 247
Budgetbalans -1 459 0 -1 459
    
SUMMA 5 3 84 6 598 - 1 212

 
(Bidragen som Fritid- och kultur beslutar om är också inräknade, deras överskott är 18 tkr) 
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Kommunstyrelsearvoden 
Liksom för kommunfullmäktige har kostnaden för förlorad arbetsförtjänst underskattas när 
budgeten gjordes.  
 
Föreningar och organisationer kommunstyrelsen medfinansierar 
 
 2011 2010 2009 2008

 
Barents väg (Haparanda stad) 0 0 0 5 500
Inlandskommunerna ek för 0 0 0 15 000
Småkom 0 0 0 18 484
Norrbottens Brysselkontor 0 21 603 21 603 21 608
Georange ideella förening  5 000 5 000 5 000 5 000
Hushållningssällskapet 450 350 350 0
SGU 6 000  
Pite älv ekonomisk förening 88 810 87 700 87 925 141 500
Ruc 0 0 5 342 0
Sveriges vattenfallskommuner 0 0 0 6 385
Sweden Emilia Romagna Network 6 254 0 5 560 4 994
Norrbottens energikontor 13 058 13 252 0 13 500
Kommunförbundet Strategiskt folkhälsoarbete 0 10 787 10 787 0
Samarbete gymnasieskolan 2008-2010 0 0 0 6 385
It Norrbotten 0 12 116 0 0
SUMMA 119 572 150 808 136 567 238 356
 
Föreningsbidrag 
Bidrag har gått till Folkrörelsernas arkiv, samt till kostnader runt AA:s lokal. 
( inkl Utskottet) 
Utbetalda föreningsbidrag  2011 2010 2009 2008

Hyra lokal Skolgatan 40 778 41 388 39 804
Elström mm 3 992 1 667 2 237 7 186
Arvidsjaur Snöskoterförening 32 277 32 227 32 277 0
Abborrträsk skötsel av bad 50 000 50 000 50 000 50 000
Vattenavgiften för badet  0 5 838 5 138 7 063
Glommersträsk skötsel av bad 50 000 50 000  
Vattenavgiften för badet  0 4 051  
SGU- georange 0 6 000 2 300 0
Folkrörelsernas arkiv 0 5 000 5 000 5 000
SAME ÄTNAM 0 0 25 000 25 000
Ung företagsamhet 0 0 0 16 878
Abborrträsk Folkets Hus 0  6 041 50 589 13 984
Uppvärmning Sporthallen GLIF 0 0 20 000 20 000
Norrbottens hushållningssällskap 0 0 0 380
Byagrupperna i Arvidsjaur 0 0 0 35 600
RSFL Nord 0 0 0 5 000

SUMMA 141 269 297 602 233 959 225 395
Budget 150 000 130 000 160 000 100 000
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Strukturåtgärder- EU-bidrag 
Anslaget används när Kommunstyrelsen har lämnat medfinansieringsbeslut för projekt där 
någon annan är projektägare.  Förvaltningarna svarar själva för finansiering av de projekt 
där de är projektägare. 
Medfinansiering har beslutats för 846tkr  2011 tkr och för 648 tkr för 2012. 
 
För 2010-2011 återstår betalningar av beviljade bidrag för 358 tkr. Under 2011 har hittills 
betalats ut 863 tkr. Det innebär att det finns utlovade men ej rekvirerade bidrag för 1 006 
tkr. 
 
Medfinansiering har också beviljats för projektet ”Framtidens resor – hållbar regional 
förstoring med kollektivt resande i centrum med 500 tkr för perioden 2010-2013. 
Projektägare är Länstrafiken i Norrbotten AB. Vad som hänt med etta projekt är oklart. 
 
 
Beslutat och utbetald medfinansiering      

Ks   

§ 

Beviljat 
2011

Utbetalt 
2011 

Beslut 
2012

Gröna gårdar – LRF 209/10 2 050 2 050 2 050

Polcirkelprojektet-  300 000 300 000 300 000

Invest in Norrbotten” – Nutek/NLL  0 100 000 

EntreprenörCentrum 211/10 72 000  72 000

Leader  ( Ks  9/09 ) 121/10 186 260 186 260 126 250

Trä IN  50 000 50 000 50 000

Swedish Lapland China Center 104/11 75 720 0 75 750

Staket  160 000 202 633 

North Sweden Europenan Office  0 21 603 21 603

   

SUMMA  846 030 862 546 647 653

Beviljat   

ANSLAG   800 000 850 000 800 000

     
Arbetstid Länstrafiken, framtidens resor § 22/10 126500  126500

 
Utöver detta har kommunstyrelsen tidigare beviljat medfinansiering med 4 Mkr i projektet 
”Plats för Bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt" som avser flygplatsen. Beloppet 
har betalts ut under början av 2011. 
 
Luminora IT 
Kommunstyrelsen har beslutat att medverka i IT Norrbottens projekt Luminora i ett antal 
år. 
Dessa projekt ska inte belasta stadsnätets kunder.  
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Fysisk planering 
I fysisk planering ingår kostnader för stadsplaner med 221 tkr för externa konsulter och 
103 tkr för kostnader för GIS.  GIS-kostnaderna fanns inte med i budgeten utan har 
tillkommit i efterhand. 
 
Bostadsmark 
Inga tomter har sålts under 2011. Den femåriga optionen på Kockarberget löpte ut under 
hösten. 
 
Allmän markreserv 
Antalet markarrenden har ökat kraftigt under 2011, från 92 tkr till 139 tkr. 
 
Bidrag till vägar belysning mm 
Kommunfullmäktiges nya regler om bidrag till enskilda vägar har minskat kommunens 
kostnad från 789 tkr till 622 tkr. 
Inga ansökningar om belysning har beviljats. 
Fyra ansökningar om bidrag till enskilt VA har beviljats ( 3 st 2010). 
 
Lokal landsbygdstrafik 
Bruttokostnaden för trafiken var 1 955 tkr. Dessutom har kommunen fått en återbetalning 
för 2010 med 397 tkr. Ingen återbetalning har aviserats för 2011. 
 
 
Jerry Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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284 Bostadsanpassningsbidrag 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljade år 2011. 
60 st, till en kostnad av 559 161:-. Medelkostnad 9 320:-. 
 
Bokförd kostnad för 2011. 
Utbetalt 735 147:-. 
 
Redogörelse för år 2011. 
Utfallet underskred budget med cirka ca 26%. Prognosen från 2011-09-13, tydde på att 
budgeten skulle klara sig och eventuellt överskridas om någon större bostadsanpassning 
hade tillkommit. Totalt inkom 81 st ansökningar av bostadsanpassningsbidrag. 
Fördelningen av de beviljade bidragen under år 2011 på belopp av olika storlek ser ut 
enligt tabell nedan. Vanligaste åtgärden i bostäder under 2011 var tröskelbyte, montering 
av stödhandtag och spistimer. 
 
Mindre än 1 000 kr 14 st 20 000 - 49 999 kr 7 st 
1 000 - 4 999 kr 28 st 50 000 - 99 999 kr 2 st 
5 000 - 19 999 kr 8 st 100 000 kr eller mer 1 st 

 
Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2011 baserat på 
bidragsmottagarens ålder redogörs i tabellen nedan. 
 
Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal bidrag: 18 st Antal bidrag: 27 st Antal bidrag: 15 st 
Belopp: 347 000 kr Belopp: 135 000 kr Belopp: 78 000 kr 

 
En bedömning är att om budgeten för 2012 skall klara sig, får det ej inkomma så många 
fler ansökningar om större bostadsanpassningar. 613 000 kr från 2011 års 
bostadsanpassningar är uppbokade på 2012 års budget. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag. 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så 
att den funktionshindrade kan bor kvar, få ökad självständighet, kan använda sina 
hjälpmedel, få bättre livskvalitet, i och i anslutningen av bostaden. 
 
Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är ökat kvarboende, eget boende istället 
för särskilt boende, möjliggöra hemrehab, möjliggöra hemsjukvård, barn med svåra 
funktionsnedsättningar kan bo hemma, mindre hjälpbehov.  
 
Måluppfyllelse. 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
Erika Resin 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
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Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag för år 2011. 
 

 
Diagram 2. Utveckling av BAB‐kostnad från år 1991 och framåt. 
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Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt. 
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Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade 
 
Vad ges bidrag till? 
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska 
användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta 
sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur 
bostaden. 
Bidraget är inte inkomstprövat. 
 
Olika funktionshinder 
Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få 
bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden till exempel vid 
nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis psykisk utvecklingsstörning. 
 
Standardhöjning 
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag 
lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det 
innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. 
 
Vem kan få bidrag 
Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres- 
eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs 
fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt 
med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig 
med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 
 
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan 
även den bostaden anpassas. 
 
Information 
Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen 
kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. 
 
Ansökan 
Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information 
om vilka andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans 
med ansökan. 
 
I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller 
någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat 
åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete 
med till exempel arbetsterapeut. 
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Beslut 
Kommunen beslutar om bidraget. 
 
Utbetalning 
Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt 
allteftersom de blir färdiga. 
 
Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus… 
 Bredare dörrar 
 Bortagning av trösklar 
 Ändring eller komplettering av badrumsutrustning 
 Termostatblandare. Kran med specialvred 
 Specialanpassade skåp, främst i kök 
 Bänkspis med separat ugn 
 Utbyte av golv- och väggmaterial 
 Lyftanordningar 
 
… och utomhus 
 Ramper 
 Utvidgat entréplan  
 Räcken och ledstänger 
 Hårdgöring av gångväg 
 Automatisk garageöppnare 
 
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det 
ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. 
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Stödfunktioner 
 
 
 

 
 
 
Resultat per enhet Årsbudget Redovisat Utfall mot Redovisat 
 2011 2011 budget 2010 
     
Ledningsfunktionen 751 949 -198 1 932
Personalenheten 2 113 1 840 274 1 691
Nämndskansliet 3 611 3 643 -32 3 228
Ekonomi och 
upphandling 

4 539 4 469 70 2 895

Löner 2 865 2 740 126 2 720
IT-enheten 5 289 5 505 -216 5 394
Kostenheten 12 965 13 063 -98 12 859
     
SUMMA 32 134 32 208 -74 30 718
 
 
Johnny Högberg 
Kommunchef 
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700 Ledningsfunktionen 
 
  2011  2010  
 Tkr Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redo-
visat 

Förändr   i 
% 

   

Personal  885 1 041 -156 2 161 -52

Verksamhet 484 548 -64 245 124

Internhyra, kapitalkostn 371 371 0 432 -14

            

Summa kostnader 1 740 1 985 -220 2 838 -30

            

Intäkter -95 -60 -35 -12 0

Interna intäkter -894 -951 57 -894 0

            

            

Netto 751 949 -198 1 932 -50

 
Verksamhet  
Ledningsfunktionen består numera av kommunchefen. Informatör har under 2011 
organisatoriskt hamnat under Serviceenheten. Medel för informationsinsatser har dock 
funnits kvar under ledningsfunktionen kopplat till att kommunchefen är ansvarig utgivare. 
Ledningsfunktionen arbetar med kommunövergripande frågor där samordning av 
förvaltningar och bolag samt strategiska utvecklingsfrågor är grunden. En ledningsgrupp 
och en koncernledningsgrupp arbetar på uppdrag av ledningsfunktionen.  
 
Händelser av betydelse 
Under 2011 har nya övergripande mål arbetats fram i kommunen. Här har 
ledningsfunktionen bistått kommunfullmäktiges mål- och utvärderingsberedning i arbetet i 
framtagandet samt drivit arbetet med att samordna och utveckla mål på nämnds och 
verksamhetsnivå. Arbetet är processinriktat och först under 2012 kommer arbetet att 
färdigställas.  
 
Ledningsfunktionen har tillsammans med av kommunfullmäktige utsedd 
ägardirektivsgrupp tagit fram nya ägardirektiv för kommunens bolag. Ägardirektiven 
antogs av kommunfullmäktige under hösten 2011. 
 
Under året har ledningsfunktionen arbetat med att få tillstånd en utökad samverkan inom 
SAMSA (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele) 
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I december månad startades koncernledningsgruppen upp. I denna ingår kommunchef, 
förvaltningschefer samt de kommunala bolagens verkställande direktörer. Gruppens 
huvuduppgift är att jobba med förverkligandet av kommunens övergripande mål där 
koncernnytta och koncernsamverkan är ledord. 
 
Ledningsfunktionen har under året varit aktiv i flera av de fastighetsfrågor som 
aktualiserats, där flytten och brandstationen särskilt kan nämnas. 
 
Ekonomi 
Minusresultatet på personalsidan härrör sig från att på grund av rekrytering haft dubbla 
löner under februari månad.  
 
Personal 
I februari månad anställdes ny kommunchef. Från och med 2011 ingår informatörstjänsten 
i serviceenheten. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Ledningsfunktionen har inte något specifikt mål. Vi ska ju arbeta på ett stödjande sätt, så 
att alla mål kan infrias. Vi är med i ett nätverk som SKL driver som har mätt tillgänglighet 
och servicegrad i olika verksamheter 
 
Framtiden 
Arvidsjaurs Kommuns värdegrund samt övergripande mål är kärnan i ledningsfunktionens 
arbete. Värdegrundsarbetet måste intensifieras och planer och aktiviteter för att nå 
kommunens övergripande mål måste sjösättas under 2012. Effektivisering av 
ärendehantering och införande av papperslösa möten i ekonomiutskottet sker under 2012. 
Översynen av fastigheter och lokaler fortsätter. 
 
SAMSA-samarbetet kommer att intensifieras under de närmaste åren. Strategisk 
samverkan med andra kommuner, exempelvis Akademi Norr fortsätter. Internationellt så 
kommer tätare kontakter att tas med Tyskland för att nyttja den potential som finns på 
grund av infrastruktur i form av flyglinjer och upparbetade näringslivskontakter. 
 
 
Johnny Högberg 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr   2011 2010   
  Budget Redovisat Utfall 

mot 
budget 

Redovisat Förändr  
i % 

  

Personal  2 353 2 779 -426 2 576 8

Verksamhet 2 796 2 125 671 2 008 6

Interna poster 5 5 0 0 0

            

Summa kostnader 5 154 4 909 245 4 584 7

            

Intäkter -3 041 -3 069 28 -2 892 6

            

            

Netto 2 113 1 840 273 1 692 9

 
Ekonomiskt utfall 
Personalenheten har underutnyttjat totala budgeten med 273 tkr. 
 
Verksamheten 
 
Personalplanering och förhandling 
Lönerevision 2011 är genomförd, utfallet blev på mellan 1,56 – 2,26 % för de olika 
arbetstagarorganisationerna. Arbete med hur vi ska bli mer attraktiva som arbetsgivare är 
påbörjat. Stöd ges främst till chefer i organisationen i en omfattning som bedöms som väl 
anpassad.  
 
Vid årets start hade kommunen 698 tillsvidareanställda. 
Vid årets slut hade kommunen 698 tillsvidareanställda 
 
Företagshälsovården 
Företagshälsovården, A-Hälsan, har under 2011 utgjort en opartisk rådgivande expertresurs 
i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs har i år till största delen 
användas till all forma av rehabiliteringsarbete, men tillgång till akuta insatser har också 
funnits. Företagshälsovården skall årligen beakta medicinska, tekniska och psykosociala 
delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. 
A-Hälsan har anpassat sin kompetens till vårt behov. Samarbetet med A-hälsan fungerar 
väl! 
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A-Hälsan har indelat sin verksamhetstid i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen står 
till vårt förfogande när vi behöver akutinsatser samt stöd i arbetet med arbetsgrupper. Den 
fasta delen gör vi beställning på för varje år. Den fasta beställningen omfattar även alla 
lagstadgade och obligatoriska åtgärder. Även åldersrelaterade hälsokontroller genomförs 
nu mer årligen. 
 
För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala 
lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, 
under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. 
Företagshälsovården utför även tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra 
anställda. 
 
Facklig verksamhet 
Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga 
förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under 
arbetstid och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga 
uppdraget. 
 
Då den fackliga verksamheten är så avtals- och lagreglerad har vi mycket små möjligheter 
att påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts 
0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i 
enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. 
Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och 
den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065. 
 
Personalvård 
Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet 
vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra 
medicinska områden. 
Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, 
förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritid. 
Friskvårdspengen uppgår till 250: -/termin. Nyttjandet av friskvårdsstödet ökar. Under 
2011 har 188 medarbetare (27%) nyttjat möjligheten till friskvårdsstöd. 
 
Arbetsmiljöverksamhet 
Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor 
fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för 
information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Respektive förvaltnings samverkansgrupp 
är ansvarig för hur arbetsmiljöarbetet inom egen förvaltning. 
 
Rehabiliteringsverksamhet 
Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete pga. 
orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina 
arbetsuppgifter skall, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt 
ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras.  
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Vårt arbetssätt innebär snabbare åtgärder och insatser än tidigare. Med detta arbetssätt så 
har sjuktalen sänkts avsevärt. Under hösten 2010 intensifierades det förebyggande arbetet 
genom att fånga upp medarbetare som har hög korttidsfrånvaro, detta arbete har fortsatt 
under 2011. 
Under 2011 har sjukfrånvaron varit 5,05 %. 
 
Personalutveckling/Intern personalutbildning 
Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. Vår roll handlar om den 
övergripande utbildningen. Utbildning för nya chefer, 8 st. är genomförd samt 
medieutbildning för ledningsgruppens chefer. 
 
Personal 
Två personer har arbetat vid personalenheten, personalkonsulent och personalchef .  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De av kommunstyrelsen fastställda målen för personalenheten är: 
- Säkra arbetsmiljön genom checklistor och åtgärder 
 Arvidsjaur kommun har väl utarbetade rutiner och checklistor för att klara av att hålla 

en god arbetsmiljö för våra anställda 
 
- Minska sjuktalen med 2 % 
 Målet att minska två procent har inte uppnåtts för 2011. Bedöms som orealistiskt att 

årligen kunna uppfylla detta mål, då sjuktalen aldrig kommer att kunna bli lika med 
noll. Sjuktalen för 2011 var 5,05 % att jämföra mot år 2010 4,94 %.  

 
- Klara kommande generationsskifte 
 Ännu så länge har vi som arbetsgivare klarat generationsväxling. Arbete med att bli 

mer attraktiv som arbetsgivare har påbörjats. Personalchefen har planerat för 
deltagande i universitetsmässor i framtiden, under 2011 besökt SKL och andra 
kommuner med erfarenheter från arbete med ovanstående. 

 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2012: 
 Fortsätta arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare 
 Värdegrunden kommunicerad i alla verksamheter och bolag 
 Delaktighet i framtagandet av Intranät 
 Fortsatt arbete med kompetensutveckling för våra chefer (ca 50 st.) 
 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla 

de låga sjuktalen. 
 
Ny personalchef är rekryterad och ny personalkonsulent är under rekrytering, vilket 
kommer att innebära viss produktionsnedsättning för enheten under första halvåret 2012. 
 
 
Jan Ask    Ulrica Lundgren 
Personalchef 2011   Personalchef 2012 
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71 Serviceenheten 
 
Tkr 2011 2010   
  Budget Redovisat Utfall mot 

budget 
Redovisat Förändr  

i % 

            
Personal  2 878 2 849 29 2 114 35 

Verksamhet 2 728 2 277 451 2 308 -1 

Internhyra mm 8 8 0 0 0 

            

Summa kostnader 5 614 5 134 480 4 422 16 

            

Intäkter -2 003 -1 491 -512 -1 193 25 

            

Netto 3 611 3 643 -32 3 229 13 

 
Verksamheten övergripande och under året 
Serviceenheten består av kansliet med 3 tjänster och reception/växel med 1,75 årsarbetare. 
Vidare ligger även information och samisk koordination med 1,0 tjänster vardera under 
enheten. Totalt jobbar 8 personer på enheten. Under året har på Arjeplogs begäran köp av 
konsumentrådgivningstjänster avslutats. Ny lösning sökes. Ansvaret för Arvidsjaurs 
deltagande i projektet Kommunens kvalitet i korthet ligger på enheten. 
 
Personal 
Ny utredare, tillika blir chef för serviceenheten, rekryterades under början av året. Byte av 
samisk koordinator har också skett under året. På grund av en lång rekryteringsprocess har 
tjänsten varit vakant under ett par månader under ordinarie befattningshavares 
tjänstledighet, vilket påverkat både verksamhet och budget. Medlen förs enligt 
överenskommelse med Sametinget över till 2012 års budget för redan planerade och 
beställda men ej fakturerade insatser. Personalsamverkan med löneenheten under året 
behandlas under avsnittet ekonomi. 
 
Händelser av betydelse 
2010 var valår vilket ger nya mandat och en tillfällig ökning av kansliets arbete året efter. 
En test av nya tekniska lösningar för nämndsarbete har i projektform startats under året. 
Växelsamverkan mellan 4-kom är i en avgörande fas när infrastruktur ska köpas ut och 
avtal ska omförhandlas under 2012 vilket har förberetts och diskuterats under 2011. 
Utredning av bland annat internt styrsystem (intranät) har påbörjats. Medborgardialog 
kring kvarteret Skogens framtida användning har förberetts i en arbetsgrupp med deltagare 
ur flera enheter och verksamheter. En webbstyrgrupp för strategisk och holistisk styrning 
av informationsflödet har inrättats under året. 
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Ekonomi 
Hela kommunens telefoni betalas i en klump av denna enhet. Sedan fördelas kostnaderna 
på våra abonnenter vilket föranleder den relativt höga intäkten och kostnaden för 
verksamheten. Strävan efter kostnadseffektivisering har resulterat i bland annat initierandet 
av en översyn av abonnenter eftersom det är kostnadsdrivande för telefonin. Enheten har 
köpt ut den stora skrivaren i vaktmästeriet vilket väntas resultera i en besparing på cirka 
70 000 SEK per år så länge den gamla håller. Vidare har samverkan på personalsidan 
mellan löne- och serviceenheten under året resulterat i följande resultat som påverkar 
respektive enhets utfall: 
 
Besparing Löneenheten    94 206 SEK 
Ökad kostnad Serviceenheten   - 32 256 SEK 
Total besparing gentemot budget för Stödfunktionen  61 950 SEK 
 
Påpekas bör att den faktiska besparingen med stor sannolikhet är ännu större eftersom det 
hade kostat mer (=ännu större underskott för Serviceenheten) att ta in personal utifrån 
samtidigt som besparingen på löneenheten i så fall inte förelegat. Denna besparing är inte 
medräknat i ovanstående resultat. 
 
Kostnader för deltagande i Kommunens kvalité i korthet med 21 000 SEK har också 
debiterats Serviceenheten. Detta skulle ha legat på kommunstyrelsen. 
 
Under året har driftsbudget för information legat kvar under kommunchefen. 
(personalkostnader ligger under Serviceenheten) Även detta kommer att ligga under 
Serviceenheten från och med 2012. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska mätningar av tillgänglighet och bemötande vara 
periodiskt återkommande men inte årliga. Ingen mätning har därför gjorts under 2011. 
 
Hemsidans kvalité har ökat med 20 % sedan förra året enligt webbundersökningen i 
Kommunens kvalité i korthet. Återstående förbättringspotential är övervägande av teknisk 
karaktär och därför beroende av resurser. Frågan behandlas strategiskt i webbstyrgruppen. 
 
En kommunövergripande insats för att främja kvalité i utredningar, yttranden och underlag 
förbereddes under året. Planerat genomförande under 2012.  
 
Framtiden 
Enheten är helt beroende av internt och externt servicebehov samt vad som följer av 
lagändringar och politiska beslut. Inget utrymme för ytterligare rationaliseringar finns 
inom dessa ramar. 
 
 
Ann Engberg 
Utredare och chef, Serviceenheten. 
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72 Ekonomi 
 
Tkr   2011   2010   

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovis
at 

Förändr i % 

  

Personal  3 752 3 666 86 2 762 33

Verksamhet 2 348 2 351 -3 2 313 2

            

Summa kostnader 6 100 6 017 83 5 075 19

            

Intäkter -1 561 -1 549 -12 -1 578 -2

            

Netto 4 539 4 468 71 3 497 28

 
Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen 
och i enlighet med god redovisningssed, bevaka att kommunen bedriver en god ekonomisk 
hushållning.  Enheten skall förse förvaltningar och allmänhet med aktuell statistik 
avseende befolkningsförändringar, näringsliv mm.  
Kommunens ekonomihantering skall utföras i enlighet med redovisningslagen, upprättade 
reglementen samt de anvisningar som lämnas om god redovisningssed. Rapporteringen 
skall utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för politiker och 
verksamhetsansvariga.  
 
Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglemente och med iakt-
tagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. 
Enheten ska medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner 
för uppföljning och ekonomisk analys utvecklas. 
 
Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommu-
nens samlade leverantörs- och kundreskontror samt kommunens ekonomiska redovisning 
och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med 
ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i 
första hand till kommunstyrelsen.  
 
Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, 
Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB 
(ATT)   
Totalt disponerar bolagen 1,15 årsarbetare för bolagen. När omstrukturering av bolagen 
började under 2000-talet fanns 4,35 årsarbetare för denna uppgift. 
 
Från och med 2010-10 ingår inköpsenheten i ekonomienheten. Enheten har utökats med en 
årsarbetare i mars. Den fördubblade kapaciteten gör att fler upphandlingar kan göras.  
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Händelser av betydelse 
Budgetprocess under förra mandatperioden med separering av budgetansvaret mellan 
budgetberedning och budgetutskott har delvis förändrat budgetarbete och förskjutit det till 
första halvåret. Det har också krävt mer arbete från enheten än tidigare modell 
Med det nya ekonomiutskottet har uppgifterna hamnat under samma politiska organ, något 
som gör arbetet lättare. 
 
Riktlinjer för investeringsverksamheten är klara och har fastställts av kommunfullmäktige. 
Ny internkontrollplan och nya regler för kassahantering har upprättats och antagits. 
Revisionen har granskat kommunens mobilanvändande och utifrån detta har nya regler för 
mobilhantering skrivits. 
 
Insamlandet av statistik från olika myndigheter ökar. Främst är det SCB, men även andra 
myndigheter. Tiden som används för insamling och inrapportering av obligatorisk statistik 
beräknas ha ökat med ca 1 vecka de senaste åren. Volymen beräknas öka. Frågan om 
statistiksekretess har också tillkommit. 
 
Vi håller på med ett projekt som ska minska tiden för inrapporterandet till SCB. Vi bygger 
egna funktioner i ekonomisystemet som sak testas första gången till 2011 års räkenskaps-
sammandrag.  
 
Ekonomi 
Verksamheten gav ett överskott på 71 tkr. Överskottet beror på att den nya upphandlaren 
drygt två månader senare än beräknat. Underhållskostnaden för ekonomisystemet beräknas 
sjunka när gamla servrar byts ut. 
 
Ersättningen från Energibolaget har omförhandlats. Förhoppningsvis kommer vi att kunna 
omförhandla ersättningen från de andra bolagen under kommande år.  
Bytet av kommunikationsteknik samt ökade priser för hantering av kontantkassor har ökat 
enhetens driftkostnad. Behovet av extern utbildning har också ökat i och med att ny 
personal anställts. Vi har också varit mer aktiva att delta i regionala arrangemang, på eget 
initiativ eller på uppdrag (t.ex. vid ny lagstiftning), något som återspeglas i ökade verksam-
hetskostnader. Detta Lägre försäkringskostnader minska både verksamhetskostnaden och 
intäkterna under andra halvåret. 
 
Personal 
Enheten består av 8 årsarbetare. Från oktober-10 ingår kommunens två upphandlare i 
organisationen. Tekniska betalar för 0,30 tjänst för hantering av kundreskontrorna för 
konsumtionsavgifter och Camp Gielas. 1,15 årsarbetare disponeras av Arvidsjaur Energi 
AB, och Arvidsjaur Flygplats tillsammans. Övriga bolag betalar per timme. Sjukfrånvaron 
är låg.  
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Ekonomiavdelningens mål sammanfaller med kommunfullmäktiges mål om god 
ekonomisk hushållning. Enhetens uppgift är att bevaka måluppfyllelsen. Nyckeltal för 
detta redovisas i årsredovisningen. 
Enhetens arbete utvärderas vid den årliga revisionen. Revisionen har över åren visat att 
verksamheten bedrivits på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande lagstiftning 
och god redovisningssed.  
En stor del av kommunens skattemedel används till leverantörsbetalningar. Ekonomiavdel-
ningen hanterar dessa betalningar.  Ca 20 000 fakturor betalas från enheten per år, och 
ungefär lika många skickas ut. 
 
Framtiden 
Behovet att införa elektronisk handel kommer allt närmare, eventuellt kommer lagstiftning 
att göra detta till en skyldighet för kommunen. Ett sådant arbete är väl i nivå med byte av 
lönesystem och kan för närvarande inte utföras med befintlig personal.  
 
Målsättningen är att skapa en genomgående rutin från upphandling, via inköpsbeslut och 
tull betalning. En ny upphandlare kan i förlängningen ge möjlighet att börja arbetet under 
kommande år. 
 
En granskningsrapport från kommunrevisionen visar att följsamheten mot ingångna avtal 
och kunskapen om hur inköp ska sen saknas på flera enheter. Mest angeläget är därför att 
utbilda de personer som givits inköpsrättigheter i det grundläggande regelverket. Trots 
detta har antalet med budgetansvar och därmed inköpsrätt legat kvar på samma nivå som 
2010; 117 st. Dessutom finns flera personer med inköpsrätt ute på förvaltningarna men 
som inte har budgetansvar. Det genomsnittliga antalet inköpsberättigade i en kommun av 
vår storlek är 30-35 personer.  
Utbildningen av inköpsberättigade startar under våren 2012. 
 
 
Ann-Lovise Lundahl 
Ekonomichef 
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731 Löner 
 
Tkr 2011   2010   
  Budget Redovisat Utfall 

mot 
budget 

Redovisat Förändr   
i % 

  
Personal  2 132 2 018 114 2 047 -1

Verksamhet 947 936 11 870 8

            

Summa kostnader 3 079 2 954 125 2 917 1

            

Intäkter -214 -214 0 -197   

            

Netto 2 865 2 740 125 2 720 1

 
Ser man på verksamheten så har vi gått plus i år genom att vi har nyttjat en löneassistent 
som vikarie i växeln. 
Samverkan på personalsidan mellan löne- och serviceenheten har under året resulterat i 
följande resultat som påverkar respektive enhetens utfall: 
 
Besparing Löneenheten    94 206 SEK 
Ökad kostnad Serviceenheten   - 32 256 SEK 
Total besparing gentemot budget för Stödfunktionen  61 950 SEK 
 
Påpekas bör att den faktiska besparingen med stor sannolikhet är ännu större eftersom det 
hade kostat mer att ta in personal utifrån samtidigt som besparingen på löneenheten i så fall 
inte förelegat. 
 
Verksamheten 
 
Lönebearbetning 
Tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning, en av löneassistenterna vikarierar 
50% i receptionen och from 2011-09-26 är det 25%, för att täcka upp detta  så arbetar vår 
systemansvarige50% som löneassistent och 50% med systemansvar. En av 
löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. Löneenheten stöder Arvidsjaur 
Flygplats, ATT samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning.  
Det nya lönesystemet är igång och vi arbetar nu bara i detta. De flesta av våra anställda har 
självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss frånvaro och extra tid.  
 
Under sommaren blev vår kontaktperson när det gäller systemansvaret i Skellefteå sjuk och 
har varit det resten av året. Det har påverkat oss betydligt eftersom den personen inte blev 
ersatt. De som är kvar och arbetar i Skellefteå har stöttat oss bra, men deras 
arbetsbelastning har naturligtvis påverkat oss.  
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Pensionshantering 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med 
KPA, vilka genomför utbetalningarna. Upphandling av pensionsförvaltare blev klart under 
året, det blev KPA som fortsätter. 
Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP som är förvaltare. 
 
Övrigt stöd som utgår från löneenheten 
Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om statsbidrag för personer förutom 
praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. 
Vi sköter även all annonsering av kommunens samtliga anställningar och sammanställer 
inkomna ansökningar som skickas till den som har annonserat. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet  inkl nyckeltal 
”All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid”, är den målsättning som finns för löne-
avdelningens arbete vad avser lönebearbetning. Det finns orsaker som ibland gör att det 
inte alltid blir så. Dessa undantag är dock mycket begränsade och korrigeras vid 
kommande löneutbetalning. 
 
Framtiden 
Vi har fortfarande inte hunnit med all utbildning för systemansvariga. Det gäller 
uppbyggnad av tabellverk och SQL frågor mm. Vi har även ett problem med både chefer 
och anställda som inte håller bryttider vad gäller rättelser och beslut i systemet. Vi skickar 
ut tidplaner och påminnelser, men får ändå lägga många timmar på att ringa till personer 
som inte respekterar detta. Vi kommer att under året planera för träffar med alla chefer där 
vi dels ska trycka på detta, men även titta på lönesystemet för att visa nyheter och peka på 
där vi ser många gör fel. Att det blir fel och att vi måste göra rättelser det kommer vi aldrig 
ifrån, men vi hoppas att vi kan minimera felen som görs.  
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 32 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 

761 IT-Enheten 
 
Tkr   2011 2010   

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr 
i % 

  

Personal  3 462 3 014 448 3 353 -10

Verksamhet 2 658 3 282 -624 1 891 74

Internhyra och kapitalkostnader 535 605 -70 610 -1

            

Summa kostnader 6 655 6 901 --246 5 854 18

            

Intäkter -1 367 -1 397 30 -460 204

            

Netto 5 288 5 505 -216 5 394 2

 
Verksamhet 
IT-enheten är 6st heltidsanställda och 1st 50% anställd. Tillhör stödfunktionen och 
levererar förvaltningarnas och delar av kommunbolagens och andra närliggande 
kommuners behov av IT-tjänster. 
 
Händelser av betydelser 
- Ökning av licenser för att få rätt antal datorer i Microsofts nya avtal. 
- Övergång till leasing av datalagring (SAN) 
- Omorganisationen på IT-enheten med tydligare ansvarområden är implementerad 

(uppföljning sker varje vecka). 
 
Ekonomi 
Underskottet på verksamhet beror på övergången till leasing av datorer, där 
utplaceringarna av datorerna släpar. Detta kommer att jämna ut sig under leasingperioden. 
Detta har redovisats för ekonomiutskottet. Under året har kommunchefen fungerat som IT-
chef vilket förklarar överskottet på kostnadsslaget personal. 
 
Personal 
IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd  
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Kundnöjdhet: Ingen undersökning genomförd. 
Arbetsbelastning: 111st datorer per årsarbetare på IT-enheten 
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Framtiden 
- Ansvarig för IT-enheten är idag kommunchefen 
- Rekrytering av ansvarig för IT-enheten kommer att ske under 2012 
- Arbetet är planerat att fortsätta enligt den utstakade strategin som visat sig fungera 

väldigt bra under 2011 
- Fler externa kunder, kommuner är på gång in under 2011 vilket skulle öka intäkterna 

ytterligare. Kommunikation med bland annat de kommunala bolagen kommer att 
genomföras under 2012. 

 
Underskottet är dels övergången till leasing samt betalning av 40 licenser för att få lägre 
kostnad kommande år. 
 
Vi har även haft Peter Eklund anställd i 6 månader för att kunna få ut leasingdatorerna.  
 
 
Johnny Högberg 
Kommunchef 
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74 Tillväxtenheten 
 
Tkr 2011   2010 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Förändr   
i % 

Personal  17 307 18 144 -837 13 423 810 35
Verksamhet 9 461 12 488 -3 027 13 187 -1 367 -5
Lokaler 1 166 1 270 -104 1 030 0 23

  
Summa kostnader 27 934 31 902 -3 968 27 640 -557 15

  
Intäkter -20 319 -30 362 10 043 -24 525 3 767 24

  
Netto 7 615 1 540 6 075 3 115 3 210 -51

 
Arbetet med sammanslagningen mellan Utvecklingsenheten och Arbetsmarknadsenheten 
(AME) samt inkörning av ny personal har tillfälligt minskat takten i utvecklingsarbetet. Att 
komma in i gemensamma lokaler kommer på sikt att ge såväl personella som ekonomiska 
vinster, samt ytterligare kvalitetshöjning för alla våra målgrupper. Tabell nedan redovisar 
hela Tillväxtenhetens resultat mot budget, redovisat resultat samt utfall mot budget. 
 
Vi har valt att redovisa Utvecklingsenheten och AME:s verksamhet varför sig. Nedan 
presenteras utvecklingsenhetens verksamhet 
 
Utvecklingsenheten 
 
Utveckling/Näringsliv 
 
Tkr 2011   2010 

 Budget Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Redovisat Utfall 
mot 

budget 

Förändr  
i % 

Personal  3 136 3 699 -563 3 885 -618 -5 
Verksamhet 3 979 5 136 -1 157 7 138 -968 -28 
Lokaler 0 0 0 0 0  
       
Summa kostnader 7 115 8 835 -1 720 11 023 -1 586 -20 
       
Intäkter -3 667 -5 411 1 744 -7 679 1 361 -30 
       
Netto 3 448 3 424 24 3 344 -225 2 
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Ekonomi 
Intäkter från projektverksamheten har avsevärt minskat. Under hösten har vi gemensamt 
dragit i handbromsen i syfte att minska kostnaderna, vilket delvis har farten i 
utvecklingsarbetet på ett icke önskvärt sätt. Dock finns det positiva effekter såsom ökad 
insikt i vad som bör prioriteras inför framtida gemensam satsningar för hela 
Tillväxtenheten.  
 
Personal 
Året började med att chefen för Lärcentrum fick tjänstledigt för arbete på Akademi Norr, 
en vikarie togs in. Från den 1 september har Tillväxtenheten ny chef. Den 31/12 slutade 
enhetens Näringslivsutvecklare. Tjänstens fokus låg på näringsliv och mindre del på Eu-
samordning. Den nya tjänsten utannonserades under december månad med 
kompetenstyngd mot Eu-samordning/projektansökningar samt näringslivsutveckling. 
Turistbyråns bemanning består av två heltidstjänster och sommarpersonal. 
Turistbyråföreståndaren är idag tjänstledig 60 % för arbete inom projekt Polcirkeln, likaså 
Turistbyråassistenten med en tjänstledighet på 30 % fram till 2013.  
 
Med tanke på den stora personalomställning och omorganisering så är arbetsmiljön god. Vi 
fortsätter att lära känna varandra och tar stöd i vår värdegrund; glädje, respekt och 
professionalism. Delaktighet och dialog är ytterligare två honnörsord. 
 
 
Verksamhetsbeskrivning i korta drag 
 
Näringsliv  
Historiskt sett har vi god kompetens att arbeta med projektledning lokalt, nationellt och 
internationellt. Vi ska bidra till befintliga företags produkt - och tjänsteutveckling och där 
samverkan med lokala näringslivet är basen. Dessutom ska vi verka för att befintliga 
företag stannar kvar i kommunen och nya etablera sig. Via partnerskap med Almi drivs i 
dag Entreprenörscentrum, bland annat med uppdrag att stödja ”starta eget processen”. 
 
Turistbyrån 
Samla in rätt och relevant information och ge bästa möjliga service till företag, medborgare 
och besökande gäster. Fler och fler remisser är kopplade emot besöksnäringen, en expansiv 
näring. Logistikhantering och samverkan är avgörande för besöksnäringens utveckling. 
Dessutom att arbeta med trender, utveckling och händelser inom branschen samt statistik 
och analys. Turistbyrån är även mottagare av praktikanter och volontärer från hela Europa. 
Turistbyråns nationella och internationella arbete med marknadsföring och försäljning, 
uppdatering av webb, mediebearbetning, visningsresor samt möten och events har lyfts in i 
projekt Polcirkeln. Av de två heltidstjänsterna har 90 % av turistbyråns bemanningstid och 
arbetsuppgifter övergått till polcirkelprojektet i syfte att optimera destinationens 
gemensamma arbete på ett kostnadseffektivt sätt. Turistbyrån har under ett antal år också 
ansvarat för guidning i Lappstaden i syfte att tillgodose besökande gästers behov. 
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Lärcentrum 
Fungerar som en lokal mäklare kring utbildning och kompetensförsörjning mot 
medborgare och näringsliv. Att via distansstudier riktat mot universitetsutbildningar, 
kurser och program ge möjlighet att studera på hemmaplan. Viktiga incitament är att 
tillhandahålla videoutrustning, datasalar och grupparbetsrum för en fortsatt kvalitativ 
verksamhet.  
 
Projekt 
Centrumprojektet: Syfte att öka attraktiviteten för turismen och besöksnäringen genom att 
stärka den lokala detaljhandeln i kommunens huvudort. 
 
Kompetensförsörjning för Framtiden: Syfte att stärka individens och därigenom regionens 
konkurrenskraft inom biltestmarknaden.  
 
Harsh Weather Testing Network (Harsh Net) Syfte att skapa ett fungerande 
gränsöverskridande nätverk för testverksamheten i Nordkalotten som kan leverera 
lösningar och tjänster.  
 
Projekt Byske- och Åby: Syfte att återställa älvar samt dess biflöden från de skador som 
vattendragen åsamkats under flottningsepoken. 
 
Projekt Tanzania Lärcentra & Local Growth – Bioenergy: Syftar till att skapa ett lokalt 
lärcentra i Mwanga distriktet för att öka kunskapen både på individ- och gruppnivå och 
därigenom bekämpa fattigdom, öka jämlikhet, skapa ett hållbarare samhälle och utveckla 
den lokala demokratin. I processen skall nya insikter och perspektiv gynna vår kommun på 
sikt. 
 
 
Händelser av betydelse 

 
Näringsliv  
- Genomfört flera företagsbesök samt haft regelbundna frukostträffar med Företagarna, 

Svensk Handel samt turistföretagarna.  
- Under hösten har ett flertal dialoger och träffar förts med de tre större byarna med 

fokus på lokala servicelösningar och framtida utveckling. Kommunen tog initiativ till 
en workshop i Abborrträsk som resulterade i över 160 idéer att arbeta vidare med. 

- Under hösten har vi haft tre träffar med Invest in Norrbotten vilket gett insikt och 
kunskap hur vi kan arbeta än mer värdeskapande i etableringsprocessen.  

- Arbetet tillsammans med Almi och Entreprenörcentrum har löpt på som vanligt med 
undantag av att Tillväxtverket underkänt Almis upphandling av externa affärsrådgivare 
i Norrbotten och Västerbotten. Ny upphandling pågår och beräknas klar under våren 
2012. Fram till upphandlingen är genomförd och nya rådgivare upphandlats 
projektanställer ALMI/Entreprenörcentrums befintliga affärsrådgivare i Arvidsjaur. 

- Samarbetet mellan Miljö/Tekniska och Tillväxtenheten kommer att fördjupas i syfte att 
höja servicegraden mot företag och medborgare 
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Turistbyrån 
- Samarbetat med lokala företag och föreningar kring turismutveckling samt utveckling 

av spår och leder samt annan infrastruktur  
- Arbetat med remisser och utredningar däribland förvaltningsplan för naturskyddade 

områden och översiktsplanen. 
- Sameföreningen meddelade att de kommer att ta över all guideverksamhet i Lappstan 

från den 1 januari 2012 
 
Lärcentrum 
- Höstterminen 2011 var det 91 personer registrerade i Arvidsjaur som sökte till kurser 

och program mot Universitet och högskola  
- Trenden går mot att allt fler läser kurser och kurspaket på distans i stället för hela 

program  
- 6 personer som läst Personalvetareprogrammet på distans har tagit ut sin examen 
- Inga egna studiegrupper under hösten, däremot ett tiotal studenter som läser olika 

program på skilda håll, allt från sjuksköterska till mäklare och processtekniker.  
- Kommunens egen personal använder lärcentrum mer flitigt, exempelvis 

internutbildningar som t.ex. Treserva och andra webbutbildningar. Även 
videkonferensmöten mot andra orter för att spara in på restid. 

- Påbörjade ett samarbete med socialchefen och personalchef då man upptäckt ett behov 
av fler arbetsledare inom vård och omsorg.  

- Karriärdag genomförts riktad mot arbetssökande och potentiella vuxenstuderande med 
90 deltagare. 

- Via KIN projektet i Akademi Norr, fungerar som lokal koordinator för 
kompetensutveckling för anställda som i sitt arbete utgör flyktingars första kontakter  

- Välbesökta frukostföreläsningar via videosändningar från Linnéuniversitetet  
 

Projekt  
 
Centrumprojektet:  
- Uppmontering av två digitala skyltar där informationen styrs från turistbyrån. 
 
Kompetensförsörjning för Framtiden 
- Projektet avslutades 2011-04-30  

 
Harsh Weather Testing Network (Harsh Net) 
- Arvidsjaurs kommun presenterade ett förslag till olika arbetsfunktioner och 

informationsspridningsfunktioner inom nätverket.  
- En hemsida har skapats i projektets namn: www.harshnet.eu.  
- Deltagit på Open Days 2011 i Bryssel.  
 
Projekt Byske- och Åby 
- Bygga lekbottnar i biflödena Fräkenträskbäcken och Kilisån samt flottledsåterställning 

med grävmaskin utförts i Jerfojaurälven.  
- Utfördes några elfisken i Åbyälven som referens för kommande restaureringar. 
- Årets arbeten har försvårats av den stora nederbördsmängd. 
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Projekt Lärcentrum Tanzania 
 
- Kartläggning av utbildningsbehov i Mwanga, personella resurser och koppling till 

andra utbildningsarrangörer samt de synergier en teknisk utveckling av internet ger. 
- Utifrån studiebesök (skolor, utbildningsplatser mm) som genomfördes i Norrbotten 

(Arvidsjaur, Luleå och Piteå) har kunskap och lärande överförts till lärarkåren i 
Mwanga distriktet. 

- Seminariet i Arvidsjaur och besöket till bl.a. Luleå Tekniska Universitet samt mötet 
med Akademi Norr har gett insikt hur vi i Sverige organiserar och driver Lärcenta. 

- Besöket vid LTU visade på kopplingen mellan universitet, utbildningsanordnare och de 
lokala Lärcentrat i Arvidsjaur. 

Projekt Local Growth – Bioenergy   

Besöket i Arvidsjaur juli 2011: 

- Utvecklingsavdelningen i Mwanga har ”fått en ny insikt” i verksamhetsområden som 
skall prioriteras för utveckling och förbättringsarbeten för boende i distriktet (sådant 
som de kan påverka) ex. ett renare och grönare Mwanga  

- Utbildningen i Glommersträsk skapade tydlighet om produktionen och förberedde en 
grupp från ett jordbrukskooperativ med kunskapsbärare med fokus på  ”Bioenergy” 

- Intresset för brikettering (eller annan förpackning) av olika typer av biomassa i 
Mwanga, Tanzania och öst Afrika är mycket stort. Detta skapar nya affärsmöjligheter 
för näringslivet i Arvidsjaur. 

Besöket i Mwanga september 2011: 

- Intresset är mycket stort för bioenergi från centralt, regional och lokalt nivå. Regering, 
ansvariga departement och myndigheter har full insikt i hur projektet lortlöper. 

- Stor uppskattning från ledning i Mwanga att Johnny Högberg och Mikael Reinholdsson 
deltog och profilerade Arvidsjaur vid invigning i Kivileo. 

 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Näringsliv 
 
År 2011 startades 49 företag upp i Arvidsjaurs kommun mot 47 företag år 2010. De 
nedlagda företagen hamnade år 2010 på 74 företag mot 44 nedlagda företag 2011, en 
förbättring med hela 30 företag. Vi kan också se att inflyttade företag har minskat en aning 
och utflyttade företag ökat. Av de 49 nystartade företagen 2011 har Entreprenörscentrum 
bistått med stöd och hjälp till 22 av dessa. Kommunens mål ligger på 15 företag per år. 
Glädjande är att vi har en kraftig ökning av övertagande/generationsskiften mellan åren 
2010 till 2011. Lika så en ökning av nystartade kvinnliga företagare.  
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Turism  
Turistbyrån har haft ca 6000 besökare under 2011, vilket är en normal nivå. Nästan 50% av 
besökarna på turistbyrån kommer från utlandet. Gästnattsutvecklingen har under perioden 
varit positiv likaså guidningarna på lappstaden. År 2010 låg guidningen på Lappstaden på 
179 personer mot 318 år 2011, en ökning med 139 guidade personer.  
 
Lärcentrum 
Målbilden är 200 registrerade studenter mot universitet och högskola per år samt 50 
företagsbesök. Antalet studenter för 2011 låg runt 200 personer, exakt antal är svårt att 
bedöma då statistik över de studenter som inte fullföljt sina studier saknas. Inkörning av 
vikarie ledde till att målet med 50 företagsbesöken till viss del stannade upp och därför inte 
uppnåtts. Under 2012 kommer målen för Lärcentrum att omarbetas för att anpassa till 
verksamhet och mätmetoder. 
 
Projekt 
Vår nya Eu-samordnare kommer övergripande att se över hela Tillväxtenhetens projekt. 
 
Centrumprojektet: Skall slutredovisas samt utvärderas 1 augusti 2012. 
 
Kompetensförsörjning för Framtiden Mål med projektet har varit att skapa en teknisk 
plattform för extern och intern informationsspridning, att genomföra två insatser som i 
förprojekteringen identifieras som av strategisk vikt att applicera standardiserad utprovad 
utvärderingsmetod på minst två insatser, 10 av de i förprojekteringen identifierade 
yrkeskategorierna skall ha deltagit i projektets insatser, deltagare från 18 företag ska ha 
deltagit i projektets insatser. Vidare förväntades projektet ha en positiv inverkan på 
andelen helårsanställningar, säkerhet och servicenivå samt öka flexibiliteten och 
samverkan inom och mellan yrkesgrupper i branscherna. Projektet väntades dessutom ha 
en positiv effekt på samverkan mellan regionens företag och andra aktörer. 
 
- Cirka 1500 deltagare har tagit del av olika insatser. Initial målsättning var 350 
-  Deltagare från 20 olika företag har tagit del av projektets insatser och de representerar 

10 olika, av förprojekteringen identifierade, yrkeskategorier.  
- Totalt antal utbildningsinsatser: ca 100 under projektperioden.  
- Statistiken visar att en viss andel av deltagarna varit med på flera av projektets insatser, 

vilket tyder på att de varit nöjda med insatserna och att de har en mer långsiktig plan 
med sin personliga kompetensutveckling vilket är positivt.  

 
Harsh Weather Testing Network (Harsh Net):  
- Målbild, ett större produktutbud och bredare kunskap inom testmarknaden 
- Parterna har kommit fram till konsensus att nätverket måste söka ett särskilt 

kunskapsområde och andra förbindelser med till exempel organisationer, 
forskningscentrum och företag att få affärsmöjligheter.  

- Ytterligare utveckla kunskaper som kan säljas till kunderna.  
- Kunskaper och speciella erfarenheter av affärslösningar bör delas mellan alla parter, så 

att vi tillsammans lättare kan hjälpa kunden att komma in i vårt nätverk och att 
näringslivet kan expanderas.  
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Projekt Byske- och Åby  
 
De höga vattennivåerna medförde att maskinrestaureringarna bara kunde pågå i 2 veckor 
mot planerade 5 vilket påverkade möjligheten att nå uppsatta mål negativt. Totala intäkter 
för projektet 790.000 kr. Hittills upparbetad kostnad 556 283,17 kr, resterande del återsänt 
till finansiärerna.  
 
Projekt Lärcentrum Tanzania: Fokus på nya former av möjligheter till vidareutveckling 
och fortbildningsmöjligheter för boende i Mwanga distriktet. 
- Lokalt förankrade beslut om etablering av ett lärcentrum i Mwanga 
- Framtagna skisser och planer på en etablering av permanent lärcentra 
- Kartläggning och identifiering av behoven för kompetensutveckling för lärare 
- Kartläggning av presumtiva lärarresurser (kartläggning) 
 
Projekt Local Growth – Bioenergy: Utvärdera teknik och produktionsprocesser 

Resultat 2011  

- Utvärdering av användbart material mot briketteringsteknik typ ASKET har skett dels i 
Glommersträsk samt i Polen med positivt utfall  

- Under aug/sept. skedde första uppstarten av brikettering i Tanzania.  
- Anläggning i form av nybyggd fastighet, nya maskinpark samt väganslutning var av 

mycket god standard.  
- Tidshållningen med att montera och leverera erforderlig elektricitet missades dock från 

den centrala operatorn TANESCO vilket medförde missade möjligheter att trimma 
anläggningen.  

- Tester gjordes med ström från ett tillfälligt inmonterat dieseldrivet elverk. Trots att 
leveransen av elektriciteten försköt uppstarten var alla mycket imponerade av det 
arbete som presterats och de nya möjligheter som ”industrin” skapar för det lokala 
jordbrukskollektivet och Mwanga District. 

- Rapportering har skett till ICLD,  SIDO i Dar Es Salaam  
 
Framtiden  
 
Tillväxtenheten  
Sammanslagningen av enheten till en Tillväxtenhet med full kompetens- och 
resursutnyttjande och med tydlig struktur och gemensamma mål, är och kommer att vara 
högst prioriterat i det framtida arbetet.  Vi kommer fortsättningsvis att arbeta med vårt 
värdegrundsarbete samt involvera medarbetare och partners till delaktighet och dialog.  
Den fysiska flytten av verksamheterna börjar planläggas. 
 
Näringsliv  
Påbörja systematisering för att skapa långa hållbara relationer med nya och befintliga 
företag samt ökad attraktiviteten genom projektoptimering och nya samverkansformer. 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 41 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Turistbyrån  
Under 2012 titta på hur vi långsiktigt kan skapa en modern turistbyrå som tar sikte in mot 
2020. I samband med övergången av guideverksamheten från Turistbyråns regi till 
Sameföreningen, ska vi verka för att hitta lösningar så att de löften och avgångar vi 
marknadsfört säkerställs.  
 
Lärcentrum 
Skapa fler kurser och kurspaket på distans. Fortsätta vår kompetensutveckling med fokus 
på integration och jämställdhet. Påbörja en kompetenskartläggning inom kommunens egen 
personal och näringsliv samt fortsätta med det lyckade konceptet, Karriärdagen. Att 
samverka med andra aktörer för att säkerställa utbildningsbehov för målgruppen +20 som 
inte har möjlighet att vara inskrivna på gymnasiet är långsiktigt avgörande.  
 
Projekt 
 
Centrumprojektet: Skall slutredovisas samt utvärdera 2012-08-01  
 
Kompetensförsörjning för Framtiden: Projektet avslutades 2011-04-30 
 
Harsh Weather Testing Network (Harsh Net) Planering och administrativt arbete inför den 
internationella konferensen med inbjudna partners och lokala företag till Arvidsjaur 
februari 2012. På sikt kommer projektet att knyta till sig fler regionala aktörer i länet och 
representanter från Luleå Tekniska Universitet vilket. 
 
Projekt Byske- och Åby: Bedömningen är att det behövs ytterligare två års arbete innan 
återställningsarbetet i de två älvsystemen inom Arvidsjaurs kommun kan anses slutförda. 
Pengar söks årsvis från i huvudsak olika statliga myndigheter inom naturvårdsområdet.  

Projekt Lärcentrum Tanzania: Etablera och genomföra en pilotutbildning för 10 utvalda 
lärare som i framtiden skall verka som utbildare och ambassadörer för lärcentrum i 
Mwanga. Nästa resa kommer främst att fokusera på den kartläggning som är gjord och 
utarbeta en lokalt anpassad strategi (handbok) för implementering av lärcentrum i 
Mwanga. Resan planeras till februari 2012. 

Projekt Local Growth – Bioenergy: Intrimning av maskinparken återupptas. Mwanga 
distrikt har lovat att elektricitet skall finnas vid maskinhallen vid vår ankomst till den 7 
februari. Under hösten kommer avslutande aktivitet att genomföras som enbart fokuserar 
på entreprenörskapet, den lokala driften inom kooperativet och produktionsekonomi. 
 
 
Ann-Kristine Vinka    Bengt Norén 
Chef Tillväxtenheten    Chef Arbetsmarknadsenheten 
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744 Arbetsmarknadsenheten 
 
Tkr 2011     2010   

 Arbetsmarknads- 
enheten Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
Förändr   

i % 

Personal  14 171 14 445 -274 9 538 1 428 51

Verksamhet 5 482 7 352 -1 870 6 049 -399 22

Lokaler, kapkostn 1 166 1 270 -104 1 030 0 23

              

Summa kostnader 20 819 23 067 -2 248 16 617 1 029 39

              

Intäkter -16 652 -24 951 8 299 -16 846 2 406 48

              

Netto 4 167 -1 884 6 051 -229 3 435 723

 
Det ekonomiska flödet inom enheten har gått parallellt med verksamhetsutvecklingen. 
Den kraftiga inbromsning av mottagandet inom flyktingmottagandet för att kunna 
överblicka konsekvenserna, av den nya etableringsreformen med Arbetsförmedlingen som 
huvudman, har med stor tydlighet visat sig nödvändig. Kraftigt minskade ersättningsnivåer 
utgår numera till kommunerna och färdig konsekvens analys kan ligga färdig i slutet av 
2012 då sista mottagna flyktingen skrivs ut ur gamla reformen. Fördröjningen av analysen 
kan också till viss del tillskrivas Migrationsverkets eftersläpande utbetalningar. 
 
Kompletterande kommentarer lämnas på större avvikningar nedan fördelat/ovanstående 
post. 
 
Personal: 
- OSA: Ökad tjänstgöringsgrad -50´ 
- Instegsjobb: Lägre personalrekrytering än prognos. 90´ överskott. 
- Feriearbeten: Utnyttjar ej budgeterade medel pga. återbud och mindre årskullar. 

95´överskott. 
 
Verksamhet:  
- Strukturella insatser: Utredning/åtgärder ej färdigställda. 120´överskott. Överföres 

till 2012. 
- Integrations/Inflyttningssamordnare: Lägre verksamhetskostnader än budgeterat. 

170´överskott. 
- Ensamkommande flyktingbarn: Utökad verksamhet→ökade kostnader.  ca 800´ 
- Ungdomar /In: : Utökad verksamhet→ökade kostnader. 500´.  
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Intäkter 
- Idéum: Försäljning och statsbidrag högre än budgeterat. 90´överskott 
- Flyktingmottagning: Inkomna eftersläpande schablonersättningar 390´överskott. 
- Ensamkommande Flyktingbarn: Utökad verksamhet, 4 900´överskott. 
- Ungd/In: Ökat antal uppdrag. 45´överskott. 
- Ungd/Ut: Nytt projekt. Pengarna betalas ut för 2 år. 130´överskottet  
 
Verksamhets beskrivning  
 
Eu samordning: Samordning av Eu projekt, bla Projekt Norrsken (34 milj.) tillsammans 
med Piteå Kommun.  
 
Offentligt skyddade arbetet (OSA): Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning 
(Soc) och Arbetsförmedlingen (Af) samverkar, där personer med olika handikapp erbjuds 
anställning inom kommunen. För närvarande 8 tjänster. 
 
Feriearbetande ungdomar: Administration, utbildning och fördelning av 
kommunens/föreningars sommarjobb till ungdomar. 
 
Idéum: Centrum för enheten. Innehållande bla administration, verksamheter som snickeri, 
kök, cafeteria, konferens, projekt. Kaos styrka (samhällsnära tjänster), samt utb. Avtal med 
Af. Uppdrag mot näringsliv, föreningar, kommunala förvaltningar. 
 
Flyktingmottagning: Kommunens flyktingmottagning. Totalt finns 18 flyktingar 
inskrivna.(31/12). Avtal med Migrationsverket om ett mottagande av ca 10 personer. 
 
Ensamkommande barn: Kommunens mottagande av minderåriga flyktingbarn. 
Verksamheten är fördelad på olika boenden, Kråkan för asylsökande 5 platser, samt 
Korpen för de som erhållit asyl 15 platser. Under uppstart är Utslussen med 4 st 
boendeplaster samt 18+ verksamhet med lägenheter på samhället. Avtal med 
Migrationsverket om totalt 20 boendeplatser. 
 
Ungdomar/In: Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag från organisationer 
från Tyskland, England, Italien, Portugal och Ungern.  
    
Ungdomar/Ut: Sändande av ungdomar för praktik och utbildning ut i Europa. I samarbete 
med Sandbackaskolan. 
 
Integration/Inflyttningssammordning: Samordning av det totala inflyttningsansvaret 
inom Arvidsjaur kommun. 
 
Instegsjobb: Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar 
inskrivna vid SFI; ns slutfas erbjuds anställning inom kommunen, 4 helårs tjänster. 
 Verkar studie och yrkesvägledande bl.a. 
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Händelser av betydelse 
 
Arbetsmarknadsenheten  
- Arbetsmarknadsenheten tecknar avtal om fas 3 med Arbetsförmedlingen. 
 
Norrsken  
- Socialfondsprojektet Norrsken tillsammans med Piteå kommun tar ordentlig form, 

mycket bra resultat hittills, 63 % till jobb och studier. Den snabba utskrivningstakten 
drabbar dock medfinansieringen i projektet. (Moment 22). Åtgärder vidtas med bl.a. 
tjänsteförstärkning inom Socialförvaltning (remitant) 50%.  

 
Ungdomar/Ut 
- Projektet ” beviljas 380´ från Internationella programkontoret i Sverige.  
- Projektet pågår under 2011-2012, i samarbete med Sandbackaskolan.  
- Elever på 3-6 veckors praktik i Tyskland under året. 
 
Ungdomar/In  
- Att erbjuda ungdomar från Europa möjlighet att förlägga sin praktik i Arvidsjaur får 

sitt stora genomslag. Antalet ungdomar har aldrig varit större och enhetens arbete 
uppmärksammas Internationellt.  

- Vid stora Eu-konferensen i Berlin benämns arbetet som ” Sveriges bästa, kanske 
Europas bästa” projekt mottagare part.  

 

Flyktingmottagningen  
- Behåller sin nivå på mottagandet för inväntan av konsekvenserna av nya 

Etableringsreformen, där Af övertar ansvaret för Introduktionsersättningen och 
Introduktionsplan.  

- Kommunerna ansvarar för SFI, samhällsinformation, boende och integration samt 
samordnar med Af.  

- De ekonomiska villkoren ändras och det är ännu för tidigt att dra slutsatser om 
framtiden. 

 
Ensamkommande flyktingbarn 
- Ökar antalet boendeplatser från 15 till 20.  
- Utsluss samt 18+ boende har startats med avsikt att överbrygga mot ett eget boende.  

Mycket stort jobb läggs vid att skapa färdiga arbetsmallar, checklistor, handlingsplaner 
och styrdokument.  

- Kompetenshöjning av boendepersonal, god man och övriga personalgrupper som har 
beröring av målgruppen, genom projektet KIN (6,5 milj.) med Akademi Norr som 
paraplyorganisation. 

- Integrationsarbetet med målgruppen prioriteras högt och samarbete med övriga 
kommunala enheter, föreningar tillsammans med Inflyttningssamordnare målstyrs och 
får tydligare struktur.  
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Vittjåkksprojektet  
- Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arvidsjaurs Orienteringsklubb startar med 

bl.a. spångning 1500 meter och uppdatering av orienteringskarta på Vittjåkk.  
 

Strukturella Insatser 
- Utredning färdigställd. Förslag och inriktningar diskuteras.  
- Samhällsorientering på hemspråk läggs ut på extern aktör och utvärderas under 1 år. 

 

Instegsjobb.  
- De 3 som anställs under våren går alla till sommarvikarierat och startar sin utbildning 

som Undersköterskor under hösten. 
 

Offentligt skyddade arbetet (OSA): 
- 3 personer lämnar en långvarig OSA anställning och övergår till en tillsvidare 

anställning inom kommunen. 
 

Integrationssamordnare/Inflyttningsamordnare 
- Funktionen som inrättades under en försöksperiod om 1 år har startats upp.  
- Alla välkomstmappar sen aug.2008 är utskickade och arbetet har tillsammans med 

Svensk Handel och Arvidsjaur Föreningssamverkan inletts om att skapa en attraktiv 
mapp till alla Inflyttade till vår kommun. Integrationsarbetet där huvudtemat är att 
radera ut ”tillhörighetsklassningen” och behandla alla grupper lika och i behov av 
samordnade integreringsinsatser in mot vårt samhälle. (Utlandsfödda, nyinflyttade, 
bygdens egna ungdomar).    

 
Tillväxtenheten 
- Ann-Kristin Vinka tillträder som Tillväxtchef 
- Arbetet med sammanslagningen till en enhet, Tillväxtenheten tar fastare former. 

Struktur och verksamhetsplanering 
 
Personal 
 
ANTALET ANSTÄLLDA/VERKSAMHET 
OSA  8,0 
Instegsjobb 4,0 
Feriearbeten (korttids) 98,0  
Eu samordning (Norrsken)  1,5 
Ungd/In   2,0  
Integrationssamordnare  1,0 
Idéum   4,5  
Flyktingmottagning  1.4  
Ensamkommande    16  
      Totalt            25,4 st.         110 st. 
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Arbetsmiljön på enheten betecknas som mycket god, sjukfrånvaron låg. 
Arbetsbelastningen är väldigt hög pga av det ökade antal/mängd uppdrag, åtgärder 
planerade. Personalen upplever dock väldigt stor arbetsglädje. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
 
Arbetsmarknadsenheten             
  2011  2010   2009   

Verksamhet Årsarb Personer Årsarb Personer Årsarb Personer
Af 48    40 4 12
Flykt (praktik)  15    21 7 23
Soc (praktik)  11    20 6 12
Ensamkomm  18,75   16,05     
Flyktingmott  17    53     
Ung/In  104   66   52
Ferie arb  97   98   178
Övriga  61   52 5 11
Summa  371,71   374 22 288

 
Framtiden 
- Sammanslagningen av enheten till en Tillväxtenhet, med fullt kompetens- och 

resursutnyttjande och med tydlig struktur och mål, är och kommer att vara högst 
prioriterat i det framtida arbetet.   

- Fysisk flytt av verksamheterna, både Idéum och Humlan huset in under samma tak 
planläggs. Inflyttningsdatum ej klart. 

- Integration/ Inflyttningssamordningen får en tydligare struktur och skall verka på ett 
tydligare och genomgripande sätt för målgruppen. 

- Analys om åtgärden in till politiken för beslut om framtid. 
- Konsekvensanalys nya etableringsreformen inom Flyktingmottagandet, kommer att 

ligga klar under senare delen av 2012 
- Bemanningsförstärkning inom Ensamkommande flyktingbarn efter behovsanalys. 
- Resultatet av det nedlagda arbetet med integrations, handlings, verksamhetsplaner 

kommer tillsammans med verksamheten Utsluss och +18 boende göra att vi når målet 
med våra ambitioner, att alla som skrivs ut från verksamheten skall vara 
självförsörjande och gå mot jobb eller studier och därigenom vara en resurs i den 
framtida kommunen.  

- Byggande av person/varuhiss vid Kråkan, under utredning, trolig kostnad ≈ 500´ 
- Kompetensprojektet KIN avslutas under 2012. 
- Ungdomar/In. Fulltecknad under hela året. 
- Ungdomar/Ut. Tillsammans med Sandbackaskolan slutför det internationella 

utbytesprojektet. 
- Projekt Norrsken når sin absoluta kulmen under året. (25-30 inskrivna) 
 
Ann-Kristine Vinka    Bengt Norén 
Chef Tillväxtenheten    Chef Arbetsmarknadsenheten 
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77 KOSTENHETEN 
 
Tkr   2011 2010   

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

  

Personal  8 561 8 549 12 8 706 -2

Verksamhet 10 326 10 818 -492 10 225 6

Internhyra och kapitalkostnader 972 1 004 -32 969 2

            

Summa kostnader 19 859 20 372 -514 19 900 2

            

Intäkter -6 894 -7 310 416 -7 042 4

            

Netto 12 965 13 063 -98 12 858 1

 
Verksamhet 
Klockarbackeskolans Restaurang i Moskosel: Har behov underhåll på lokal och utrustning.  
Parkskolans Restaurang i Glommersträsk: Hemtjänsten i Glommersträsk saknade 
matleverantör under några dagar under hösten och då fixade Parkskolans restaurang maten. 
Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan: En AC har installerats och förbättrar förhållandena i 
disken väsentligt.  
Restaurang Gläntan, Sandbackaskolan: Underlag till ny serveringslinje på Sandbacka 
håller på att utarbetas. Ökat antal ätande då 9orna från Fridhem kom och åt på 
Sandbackaskolan 2ggr/v samt att A-Service åt på Restaurang Gläntan under de veckor då 
den nya serveringslinjen byggdes på Ringelsta. 
Ringelstas Restaurang: Den nya diskinlämningen och serveringslinjen är på plats och det 
blev bra. Några kompletteringar till anbudet måste till.  
 
Händelser av betydelse 
Inspektion av arbetsmiljöverket; Man har hittat en lösning för sophanteringen på 
Ringelskolans Restaurang Ringelbiten och den beräknas bli klar våren 2012. På Ringelstas 
restaurang så blev ny lastkaj, sophantering, serveringslinje och diskinlämning klart just 
innan jul, ventilationen och färdigställande av lastkaj beräknas bli klart våren 2012. 
 
Ekonomi 
Löner: När det gäller Kostenhetens behov av vaktmästare så står frågan olöst än idag. Det 
fördes inte över några pengar för den delen och vi använder oss idag, precis som tidigare 
av verksamheternas och fastighetssidans vaktmästare utan att detta särredovisas. Det borde 
synas i budgeten för att kunna bedöma och synliggöra behovet.  
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Verksamhet 
Vi har en gammal maskinpark på sina ställen och det har varit extra tillkommande utgifter 
för underhåll av inventarier samt bekostande av arbetsmiljöfrämjande insatser utöver det 
vanliga på verksamhet, för komplettering och underhåll av gammal utrustning ex; nya 
värmeboxar för ca 160tkr, AC ca 40tkr, lyft/ösur ca 40tkr, m.m. Totalt antal portioner 
minskar mest i byarna och på Sandbacka. Ringelsta har tappat många ätande gäster utifrån 
då vi i perioder haft stängt för gäster utifrån och allt fler får maten levererad via 
hemtjänsten. Man kan se att underlaget sviktar på sina ställen. Livsmedelskostnaderna har 
ökat med 3% för kostenheten och med 9% för kommunen i sin helhet. Andelen ekologiska 
produkter 2011 har ökat från 2 % till 9 %.  
 
Intäkter: Intäkterna har på hela enheten ökat med totalt 4 %. Försäljningen i 
Glommersträsk har ökat med 50 %, i Moskosel med 39 %, på Ringelskolan med 10 %, på 
Sandbacka med 47 % och på Ringelsta med 2 %. Ökningen beror på ökat antal betalande 
gäster och ökat antal interna beställningar. De externa arrangemangen minskar och det allt 
enligt planen, då det inte är vårt område. 
 
Personal 
Vi är idag 21 anställda (varav 1 trygghetsanställning) på 19,75 tjänster. Vi har 19 % män i 
organisationen och 10 % av personalen är 29år eller yngre, 34 % är mellan 30-49 år och 
resterande 58 % är 50 år eller äldre. 4st är 63 år och äldre och vi har en planerad  
pensionsavgång 2012.  
Ökade lönekostnader då några ekonomibiträden fått anställning som kokerskor. Detta gör 
vi för att bygga upp kompetensen i organisationen och för att skapa omväxling samt en 
bättre arbetsmiljö genom rotation på enheten.  
Sjukfrånvaron låg på 14 % för 2009 och 2010, 2011 minskade den till 12 %. 
Långtidssjukfrånvaron står för ca 70 % av sjukfrånvaron och det är då framförallt 
kvinnorna som har den långa sjukfrånvaron. Enheter med den tyngsta belastningen har 
mest sjukfrånvaro. Det har dock varit en skonsam höst då influensa och magsjukor lyst 
med sin frånvaro. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inkl nyckeltal 
 Säker, god och näringsriktig 

o Goda rutiner, säkra rutiner, kunnig personal och en handlingsplan samt goda rutiner 
vid avvikelser och 100 % åtgärd av dessa avvikelser. 

o Lyhördhet för vad gästerna gillar, anpassa råvaror och utveckla tillagningsmetoder.  
o Här behöver man informera politiker, personal och anhöriga i vad som är det 

näringsriktigt, kartlägga nuläget och sätta upp mål för att åstadkomma detta.  
 Lokal matkultur och årstider ska återspeglas 

o Hade in älgfärsen under hösten, palt och viltskav är återkommande.  
 Öka andelen elever som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med maten 

o Positiv respons från elever och personal 
o Upplever att andelen ätande elever har ökat på Sandbacka. 

 10% ekologiska produkter av våra livsmedelsinköp 
o 2011 kom vi upp i 9 % ekologiska produkter av våra livsmedelsinköp 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 49 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Framtid 
Planera organisationen framåt, jobba för samverkan med andra 
Fylla på med information på hemsidan från de olika enheterna 
Näringsberäkning av matsedlar, Matilda (kostprogram) 
 
Kostpolicy,  

o Kartlägga hur det ser ut idag 
o Hur ser vår målbild ut, Svenska Närings Rekommendationer och gällande 

lagstiftning 
o Ansvarsfördelning, strategi och information; politik, personal, gästen och anhöriga 
o Information om nuläge och målet samt sätta upp delmål för 2013 
o Ett fortsatt levande dokument som revideras löpande för att nå målen 

 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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Tekniska exkl VA och Avfall 
 
Tkr  2011   

Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget 

Redovisat 2010 

 
Personal  10 152 9 529 623 9 517 
Verksamhet 12 404 13 692 -1 288 15 613

 
Summa kostnader          22 556 23 221 -665 25 130

 
Intäkter -11 111 -11 561 450 -13 608

 
 

Netto 11 445 11 660 -215 11 522
 

 
Kronor per invånare 1 785  1 764

 
Verksamheten 
Arbetet med en ny översiktsplan  pågår.  
Vår GIS-utveckling är god och vi har hög kompetens för att vara en liten kommun.  
Vi har mot ersättning hjälpt Arjeplogs kommun med både GIS-konvertering och GIS-
kartor för deras översiktsplanearbete. 
 
Camp Gielas hade de största stugbokningarna hittills för skidläger i höstas. Men på grund 
av snöbristen kom nästan ingen av klubbarna. Avsaknaden av snö under november och 
december kostade Gielas bortemot en halv miljon. Totala antalet övernattningar har trots 
det ökat för sjätte året i rad även om det nu var en högst marginell ökning. 
Stugövernattningar minskade medan husbilar och husvagnar ökade. Sedan 2005 har 
övernattningarna totalt ökat med över 100 %. 
Totalt hade Camp Gielas drygt 58.000 gästnätter.  
 
Badplatsen och båthamnen med sina fina grillplatser förbättras något varje år och har blivit 
ett populärt utflyktsmål.  
 
Vi har byggt en ny mycket uppskattad GC-väg efter del av Järnvägsgatan. Vi fick 50 % 
finansiering av Trafikverket. 
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Vi har en pågående skräpjuridisk tvist med Sveaskog. De har skrivit till oss och bett oss att, 
på kommunens bekostnad, städa upp efter nedskräpningar på ett flertal platser på deras 
marker. De har hänvisat till lagstiftning på området. Vår tolkning av samma lagstiftning är 
att vi inte behöver städa upp åt dem. Saken kommer sannolikt att avgöras i någon rättslig 
instans under 2012. Förlorar vi tvisten kan det bli kostsamt om vi på Sveaskogs anmaning 
tvingas städa upp all nedskräpning på deras mycket omfattande marker. 
 
Fastighets-, VA- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. 
 
Händelser av betydelse 
Konstgräsplanen som vi byggt invigdes under försommaren. 
Vindkraftplanen som vi arbetat med under flera år antogs av fullmäktige under hösten. 
  
 
Ekonomi 
Ledningsfunktionen går 100 tkr bättre än budget tack vara synergieffekter med 
vindkraftplanen. 
Gatuenheten går närmare 200 tkr bättre än budget tack vare mindre överskott på personal, 
verksamhet och intäkter. 
Parkenheten backar 300 tkr mot budget beroende på ökade verksamhetskostnader samt 
ökade driftskostnader på föreningsdrivna anläggningar, framförallt ridstallet. 
Gielas backar drygt 600 tkr främst beroende på avsaknaden av snö under november och 
december när vi brukar ha väldigt många skidläger. 
Badet går nästan en halv miljon bättre än budget huvudsakligen beroende på att man 
minskat personalkostnaderna och att driften blivit mycket billigare än ett normalår. 
Totalt överskrider tekniska alltså budget med 200 tkr. 
 
Personal 
Tekniska chefen har i början av året tjänstgjort som teknisk chef i Arjeplog. 
Vår personal har, mot ersättning, utfört en del GIS-tjänster åt Arjeplog. 
Vi har under året sålt 25 % gatuingenjör till Arjeplogs kommun. 
Sjuktalen på hela tekniska var 2,07 % vilket var en kraftig sänkning mot fjolåret. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,3  (4,5 året innan). 
Sommarenkäten bland turisterna gav betyget 4,4 (4,4 året innan). 
Badet lyckades med sin målsättning på 100 % simkunnighet i årskurs tre (100 % året 
innan). 
Fastighetsenhetens brukarenkät gav 4,0 (3,9 året innan). 
Badets sommarenkät gav 4,3 (4,5 året innan). 
Det har gjorts anonyma enkäter om den psykosociala arbetsmiljön på de flesta av 
enheterna. Enkäterna visar i allmänhet att goda förhållanden råder på de flesta områden 
och att personalen trivs med sina arbeten. 
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Framtiden 
Den juridiska utvecklingen har gått mot att ge allt större tyngd åt kommunens 
viljeinriktning i översiktsplanen vid tvister mellan olika intressen om mark- och 
vattenanvändning. 
Översiktsplanen kommer därför att ha en än viktigare roll i den framtida 
samhällsplaneringen. 
 
EU:s vattendirektiv som i Sverige utmynnat i den så kallade ”Vattenförvaltningsplanen” 
tar en allt större plats i vårt dagliga arbete inom samhällsbyggnadsområdet. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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60 Ledningsfunktion 
 
Tkr 2011    

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget 

Redovisat 
2010

  
Personal  1 178            1 299  -121             1 374  
Verksamhet 638             1 111 -473                 640 
Internhyror, 
kapitalkostnader 

52                  52  0                   53  

  
Summa kostnader 1 868            2 462  -594             2 067  

  
Intäkter -210               -897 687               -713
  

  
Netto              1 658             1 565 93              1 354 

  

  

Kronor per invånare 239  204
 
Verksamhet 
Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter och dylikt har 
vi arbetat med översiktsplanen, vindkraftplanering samt kart- och GIS-utveckling. 
Vi genomför också de flesta av kommunens investeringsobjekt. 
Vi har mot ersättning hjälpt Arjeplog med GIS-konvertering och GIS-kartor till deras 
översiktsplanearbete. 
 
Händelser av betydelse 
Vindkraftplanen som vi arbetat med under flera år antogs av fullmäktige under hösten. 
Konstgräsplanen invigdes i maj månad till stor glädje för fotbollspelande ungdomar. 
 
Ekonomi 
Obalans råder mellan budget och utfall då ju vindkraftprojektet gjort att vi ökat både 
budget och intäkter. 
 
Personal 
Vår gamle trotjänare Kjell Sundström gick i pension och efterträdare rekryterades, Erika 
Resin. 
Vår tidigare GIS- och planingenjör Cecilia Reinestam flyttade söderut och en ny har 
rekryterats, Britta Lundgren. 
 
Framtiden 
Översiktsplanearbetet med dess olika tillägg är ett viktigt projekt. 
 
Heikki Kairento  
Teknisk chef 
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61 Fastigheter 
 
Tkr  2011   

 Budget Redovisat Avvikelse mot 
budget 

Redovisat 
2010

  
Personal  8 500 7 666 834 7 914
Verksamhet 14 576 13 076 1 500 13 587
Internhyror, kap kostn    10 500 10 502 -2 11 121 
  
Summa kostnader 33 576 31 244 2 332 32 622

  
Intäkter -3 556 -3 483                 -73 -3 376
Internhyror -27 964 -27 647                 -317 -27 235
    

  
Summa Intäkter -31 521 -31 131 -390 -30 611

  
Netto 2 055 -113 1 942 2011

  
Varav extra UH enl tidigare 
KS-beslut 

 

Kronor per invånare -17  304
 
Verksamhet 
 
Allmänt 
Fastighetsförvaltningens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. 
Tyvärr ökar antalet outhyrda lokaler förutom Brittgården och 100 m2 vid Bofinken (f.d . 
förskola) är även Lundströms els lokaler på industrihus 4 hyresledig f o m 1/7-2011 
Energirådgivningsinsatser och deltagande i nätverksträffar har pågått under året. 
Snittpris för el år 2010 var 65,9 öre/kwh 
Snittpriset för el år 2011 var ca 68,44 öre/kwh. 
Genom zonindelning av landet blev elenergin för november och december 1,74 öre/kwh 
billigare alltså 66,7 öre/kwh.  
Ändå över året blev kostnaden högre/kwh för elenergi 2011 jämfört med 2010. 
För elpriserna tillkommer avgift för säkringsabonnemang och nätavgift. 
År 2011 blev 12 % varmare än ett normalår vilket var glädjande för fastighetsavdelningens 
energibudget vad gäller värmekostnader. Samtidigt som energibesparingseffekter på sim- 
och sporthallen och Medborgarhuset börjar ge resultat samt årets låga kostnader för 
uppvärmning av utomhusbassängen tack vare sommarvärmen. 
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Händelser av betydelse 
 
 Planerade underhållsåtgärder enligt prioriteringslista är utförda för ca en miljon kronor. 

Enskilt största åtgärden var nytt låssystem kommunalhus samt låsbyten 
utrymningsvägar. Nämner nedan ytterligare några större underhållsåtgärder. 

 Ny golvmatta matsal Sandbackaskolan 
 Ny golvmatta elevtorg Fridhemsskolan 
 Ny skridskotålig golvmatta i omklädningsrum Ringelhallen 
 Byte entrépartier torggrillen, taxi, Sandbacka hus B, Ringelskolan samt Tallbacka 
 Demontering oljetankar Kullen, brittgården, Malmesgården, Kråkan 3 samt Sandbacka 
 Ny golvbeläggning Ringelskolans matsalsingång 
 Rep tre toaletter, montering skärmväggar dusch samt målning fyra omklädningsrum 
 Ny gavelvägg syd Polishuset 
 Nytt skärmtak vid hus C, Sandbacka 
 Ny värmeväxlare/återvinningsaggregat simhallen 
 Året blev ca12 % varmare än ett normalår enligt SMHI:s statistik över graddagar, 

vilket påverkar uppvärmningskostnaderna positivt i samma omfattning. 
Fjärrvärmeinköpet minskade i år med 1150000 kwh jämfört med år 2010 beroende på 
att år 2011 var 11,8 % varmare och år 2010 6,7 % kallare än ett normalår. Efter 
normalårskorrigering blir ca 250000 kwh över, vilket kan hänvisas till 
energibesparingar som börjar slå igenom samt den varma sommaren som sparade ca 
70000 kwh i uppvärmning för utomhusbassängen. Ovanstående beskrivning gjorde att 
fjärrvärmeinköpet minskade med ca750,0 tkr år 2011 jämfört med år 2010. 
Elvärmeinköpen minskade med ca 100,0 tkr.     

 Beslut om placering av ny brandstation har tagits politiskt och detaljplan är upprättad. 
Upphandling av konsulter för projektering av nybyggnad ska påbörjas.  

 Åtgärder i kommunens fastigheter gällande Enkelt Avhjälpta Hinder har pågått under 
hela 2011 och ska utmynna i förbättrad tillgänglighet.  

 Ombyggnation av hissar på kommunalhuset och sporthall Camp Gielas är utfört då ett 
nytt lagkrav tillkommit med krav på ökad personsäkerhet.  

 Städenheten har tilldelats städobjekt genom internhyran, utbytesstudenternas boende på 
Kråkan 3, Matsalen i Moskosel, Ringelhallens omklädningsutrymmen, samt matsalen 
på Sandbackaskolan och på Idéum där vi tidigare haft en intäkt. 

 Inventering av kommunens fastigheter angående energieffektivisering är utförd och har 
prioriterats för åtgärder i tre år. 

 Stormen som drog fram i början på juni orsakade skador i yttertaket på Parkskolan i 
Glommersträsk och har hittills i år kostat 128,0 tkr i reparationskostnader, vilket också 
överskrider underhållsbudgeten med motsvarande belopp. 

 Tjänsten som fastighetschef och tjänsten som underhållsingenjör har under hösten 
slagits ihop till en tjänst, sedan fastighetschefen slutade den 1/8-11   
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Ekonomi 
Budgeten för år 2011 gav ett rejält överskott tack vare ovanstående beskrivning om det 
varma året och energibesparingar, med bland annat minskat fjärrvärmeinköp.  
Fastighetscheftjänsten och underhållsingenjörstjänsten som slagits ihop under andra 
halvåret har gett ett överskott i personalbudgeten. 
Ingen takskottning behövde utföras under år 2011. 
Bidrag för energirådgivning år 2011 på 280 tkr har erhållits. 
Ytterligare bidrag på 280 tkr har beviljats av Statens Energimyndighet för arbete med 
energieffektivisering av offentliga lokaler. Som motprestation ska fastighet framgent 
årligen visa en nulägesanalys, handlingsplan och åtgärder som ger väsentliga 
energibesparingar. 
Städenheten har minskat budgeterade intäkter med 110 tkr varav 48 tkr när städningen 
uteblev i de fastigheter som såldes till A-hem undantaget är Humlan samt 62 tkr med 
anledning av internhyran. Kostnaderna för det sistnämnda finns kvar. 
 
Fastighet har för 2011 erhållit och upparbetat 1000 tkr i planerat underhåll enligt 
prioriteringslista. 
Personalkostnader på städenheten har hållits inom ramen tack vare att ordinarie personal 
har ställt upp för varandra vid kortare frånvaro. 
Två-sidig fönsterputs är gjord på entreprenad och det blev billigare än budgeterat därav 
överskottet på städenhetens verksamhet. 
 
Personal 
Två pensionsavgångar inom fastighetsskötseln har skett i slutet av år 2012, Sven-Olov 
Granlund och Bernt Wikström. Sven-Olovs tjänst är tillsatt av en ny medarbetare Anders 
Wikberg, Bernt Wikströms tjänst kommer inte att tillsättas, hans tjänst bestod i stort med 
fastighetsskötsel åt Arvidsjaurs Energi AB som sagt upp avtalet med kommunen. 
Fastighetschef Joachim Blomberg slutade sin tjänst till midsommar 2011.  
Fastighetschefstjänsten och underhållsingenjörstjänsten har slagits ihop under resterande 
del av året.  
 
På städenheten har en utökad sysselsättningsgrad skett med 12,5% i och med merstäd av 
matsalen i Moskosel som nu ingår i internhyran. 
Sjukfrånvaron har sjunkit från 10,3% till 2,83% fördelat på 15 kvinnor omräknat till 13,3 
heltider. 
Personalen har gått en golvvårdsutbildning där syftet var att lära oss underhålla golven 
långsiktigt på ett ekonomiskt och ergonomiskt sätt samt att ta del av metoder som utesluter 
kemanvändning vilket är bra för miljön och ekonomin. 
 
Framtiden 
Översyn av fastighetsbestånd och kommunens behov av lokaler pågår ständigt i syfte att 
möjliggöra en förbättring av den totala ekonomin och ett effektivare lokalutnyttjande inom 
kommunen. Ett stort behov finns av planerat underhåll så som allmänt underhåll, nya 
belysningssystem mm. Positivt är att fastighet i långsiktig plan kommer erhålla en ökning 
av medel för planerat underhåll samt investeringspengar för energieffektivisering.  
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Städenheten underhåller ytor för att skapa hygien, trivsel, säkerhet och ekonomi. Vi 
kommer att fortsätta arbetet med att höja avverkningsgrader vilket bidrar till minskade 
personalkostnader. 
 
 
Gunder Hägg 
Fastighetskontoret 
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62 Gator och vägar 
 
Tkr  2011   

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 
2010 

   
Personal  1 187          1 118 69           1 082 
Verksamhet 5 995           5 934 61           7 271 
Internhyror, kapitalkostnader 1 749           1 749 0           1 785 
Administration  
  
Summa kostnader 8 931          8 801 130         10 138 
  
Intäkter -1 811 -1 852 42 -2 466 

  
Netto 7 120 6 949 171 7 672 

  
  
Kronor per invånare 1 064 1 158 
 
Vedgård 
Vi har röjt bort en del ris ut mot industrivägen. 
 
Barmarksunderhåll 
I Sommar har vi asfalttoppat ett antal delsträckor. Byggandet av första etappen av GC-vägen 
efter järnvägsgatan är nästan klart. Plantering av björkar och insådd av gräsytor kommer att 
göras under våren 2012.  
 
Vinterväghållning 
Under våren var det mycket packad och fasttrampad snö i gatorna, Detta medförde en 
besvärligare isrivning. Första plogsväng i höst var 5 december medan det året innan plogades 
för första gången 14 oktober. Däremot har vi plogat 10 ggr i december. Vår 
väghyvelentreprenör har investerat i en helt ny väghyvel. Och det har även vår 
lastbilsentreprenör gjort. 
 
Offentlig renhållning. 
Vi har fått flera ålägganden från Sveaskog att vi skall städa på deras marker. Nu har vi nekat 
och hänvisar till ”Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning” att det inte finns skäliga anspråk med tanke på platsens lokalisering som är efter en 
skogsbilväg. Detta har medfört en del skrivväxlingar med Sveaskog och kan eventuellt att 
leda till en rättsprocess. 
 
Offentlig belysning 
Vi har byggt en ny belysningsanläggning i Deppis södra del, samt tagit bort belysningen i 
Serrejaur. Orsaken till att det blev i dessa byar beror på att Vattenfall har markförlagt sin 
kabel. Vi har vår belysning i Vattenfalls stolpar och Vattenfall underhåller och sköter dessa. 
Men när de markförlägger sin kabel så går ägandet av deras stolpar över till kommunen om vi 
skall ha kvar belysningen i dem. Därför har vi gjort åtgärder i dessa anläggningar. I Serrejaur 
bor det så få personer så att de faller under regelverket att den anläggningen skall tas bort. 
Vi har även haft en hel del problem med belysningen i höst med kabelbrott och trasiga 
ljuskällor. 
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Händelser av betydelse 
Vi har byggt en ny GC-väg efter delar av Järnvägsgatan där vi fått 50 % i medfinansiering av 
Trafikverket. 
 
Externslam har nu övergått till avfallsenheten och redovisas där.  
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna är något lägre mot föregående år och mot budget .  
 
Verksamhet 
Vi ligger i något bättre än budget. Vi gör ett negativt resultat på sommarunderhållet på ca 100 
tkr men på övriga ligger vi i fas med budget eller gör ett positivt resultat.  
 
Kapitalkostnader 
Något lägre än föregående år  
 
Intäkter 
+ 40 tkr 
 
Personal 
Inom gatuverksamheten finns två traktorförare. 
 
Framtiden 
Förhoppningsvis får vi ytterligare medfinansiering av Trafikverket så att vi kan bygga klart 
GC-vägen utefter Järnvägsgatan ända fram till RV 95, norra utfarten. Vi kommer att inkräkta 
lite på kyrkans mark, men det skall inte medföra några hinder enligt dem. 
 
Vi kommer även i sommar att göra asfalttoppningar. Tankar på att nyttja GIS i våra 
hjullastare finns. Vi avser fortsätta att utveckla drift- och underhållssystemen för att 
effektivisera verksamheterna där GIS är ett verktyg. 
 
 
Mårten Enoksson  
Gatuchef 
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63 Parker och anläggningar 
 
Tkr  2011   

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 
2010 

   
Personal  1 605 1 625 -20 1 770 
Verksamhet 1 272 1 626 -354 2 251 
Internhyror, kap kostn 921 921 0 566 

  
Summa kostnader 3 798           4 172 - 374           4 587 

  
Intäkter -1 362 -1 423 61 -2 064 

  

Netto 2 436 2 749 -313 2 523 
  
  

Kronor per invånare 421 386 
 
Verksamhet 
 
Park 
Verksamhetens bedrivs ej fullt ut under årets första del. Det är från och med maj till oktober 
som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställdes 
under denna period. Under året är årets föreningsbidrag till föreningarna utbetalda. Året 
2011 består av löpande skötsel för drift av verksamheten som innefattas av enheten samt 
planering för kommande månader.  
 
De största intäkterna inkasseras månadsvis bland annat försäljning av skötsel och underhåll av 
grönytor till Arvidsjaurshem och kommunens fastigheter. Även ersättning från Arjeplogs 
kommun för tjänsteköp av en 25%  tjänstgöring av Arvidsjaurs kommun, parkenheten 
inkasseras månadsvis.  
Under 2011 har endast sommarblommor planterats i anslutning till Storgatan. Fortsatt ökning 
av perenner har planterats under 2011 med ca30 m2. 
 
Händelser av betydelse  
Det togs beslut att ta ca 8 m av Johannaparken för att flytta torgplatserna som låg på torgytan 
för att ej inskränka på logistiken, dessa torgplatser är påbörjade. 
Enheten planerar en avverkning i Renudden, den utförs under 2012. 
Det har röjts och gallrats underhösten i samhället ca 5-6 ha. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Nya konstgräsplanen färdigställdes och funktionstestet uppfyllde alla krav enligt Svenska 
fotbollsförbundet. 
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Ekonomi 
Personalkostnaderna följer budget. 
Verksamhetskostnaderna har överskridits. Orsaken är främst för att driftkostnaderna på 
föreningsdrivna anläggningar har ökat. I ridstallet har kostnaderna ökat markant beroende på 
nya utbyggnaden. Det har även varit en hel del oförutsedda utgifter. 
 
Personal  
Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till september 
och under denna period anställdes åtta säsongsarbetare i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. 
Enhetschefen arbetar 25% åt Arjeplogs kommun via tjänsteförsäljning .  
 
Framtiden 
Vi har ambitionen att när vi i fortsättningen ska förnya utemiljön så ska brukarna, det vill säga 
barnen, få vara med och påverka utformningen. 
Arvidsjaurhem AB har förlängt befintligt skötselavtal för 2012 angående skötsel av deras 
utemiljö. 
En förhoppning om fortsatt utveckling av småbåtshamnsområdet då detta är ett uppskattat 
projekt hos medborgarna.  
 
 
Leif Ståhl 
Parkenheten 
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651 Camp Gielas 
 
Tkr  2011   

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 
2010 

   
Personal  3 398          3 051 347          2 943 
Verksamhet 3 804         4 550  -745          4 950  
Internhyror, 
kapitalkostnader 

1 737          1 737 0          1 349 

  
Summa kostnader 8 939           9 338 -399           9 242 

  
Intäkter -6 828          -6 588 -240          -7 476 
Internhyror -747            -761 14            -747  
   
Summa intäkter -7 575 -7 349 -226 -8 223 
Netto 1 365           1 989 -625           1 019 

 
  
  

Kronor per invånare 304 154 
 
Verksamhet  
 
Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i 
kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid 
campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största 
aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Prästberget, Vittjåkk och 
Skoterleder.  
 
Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. 
Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska 
sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord 
norska marknaden.  
 
I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan 
var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och 
tillbringa några dagar i Arvidsjaur. 
 
Årets sista tertial har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsföreningar. 
Träningsläger inom vitt skilda idrotter har vistats vid Camp Gielas. Under hösten när 
stugbyn har haft låg beläggning har olika weekendpaket med billigare boendepris 
erbjudits.  
 
Camp Gielas har under året haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs 
Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB.  
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Händelser av betydelse  
De totala intäkterna vid Camp Gielas är 12 % lägre jämfört med år 2010. Detta beror bland 
annat på den stora holländska marininfanteribataljonens vinterövning som genomfördes i 
Arvidsjaur under januari till mars förra året. De holländska befälen valde då att förlägga sitt 
boende vid Camp Gielas. Detta medförde att det blev helt fullsatt i Gielas stuglägenheter och 
att intäkterna ökade med 1,1 miljon kronor. År 2011 har den holländska 
marininfanteribataljonens vinterövning genomförts i Norge.  
 
Intäktsbortfallet beror också på den extremt sena vintern. Camp Gielas hade rekordmånga 
skidläger inbokade under hösten. Mycket tragiskt var att det rådde snöbrist och i stort sett 
avbokade samtliga läger. Det fanns även en inplanerad alpin skidtävling, som också ställdes in 
på grund av utebliven snö och kyla.  
 
Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som 
arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Det totala antalet 
gästnätter vid campingplatsen har ökat under året. Detta beror främst på att säsongs-platserna 
för vintercamping har ökat för sjunde året i rad.  
 
Sommaren har erbjudigt fina turistströmmar framför allt med norska besökare. Detta har 
inneburit att Camp Gielas husvagnsparkering har haft många besökare.  
 
Liftkort 
Den totala försäljningen av liftkort har under 2010/2011 års säsong minskat med cirka 54 % 
jämfört med föregående säsong.  
 
Fria liftkort 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 
7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 68 stycken fria kort har nyttjats. 
Detta ger Camp Gielas ett intäktsbortfall med cirka 7 260 kronor. Det är 35 % färre ungdomar 
som har nyttjat frikorten år 2011 jämfört med föregående år. 
 
Statistik från Camp Gielas  
Årligen besöks Camp Gielas av uppskattningsvis 58 000 övernattande gäster, 70 000 besökare 
i sporthallen, samt 7 000 övriga gäster, som exempelvis gym, dusch och bastu. Totalt har 
Camp Gielas anläggning mer än 135 000 besökare per år. 
 
Camp Gielas har under vinter och sommar år 2011 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: 
kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
Sommar 2006:   4,4      Vinter 2006:   4,1 

Sommar 2007:   4,4                     Vinter 2007:   4,4 

Sommar 2008:   4,4      Vinter 2008:   4,4 

Sommar 2009:   4,4      Vinter 2009:   4,5 

Sommar 2010:   4,4      Vinter 2010:   4,3 

Sommar 2011:   4,4       Vinter 2011:  4,3 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 64 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits 
det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på 
boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror 
troligen på att campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 26 år 
gamla. Vissa av stuglägenheterna har nya möbler till gästernas förtjusning. Det är dock 
hälften av stugorna som har kvar sin gamla inredning. 
 
 År 2011 År 2010 
 
Antal gästnätter i stugor:  21 165  24 124 
 
Antal gästnätter i camping:  36 953  33 935 
 
Antal totala gästnätter:  58 118  58 059 
 
Camp Gielas utveckling av gästnätter sedan år 2004 
 

 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är likande som föregående år. Personalkostnaderna har givit ett överskott 
gentemot personalbudget. Detta beror på att Gielas skulle anställa en lokalvårdare. Den 
rekryteringen blev under år 2011 en bidragsanställning som var helt gratis för verksamheten. 
Lönekostnaden kommer dock att belasta 2012 års budget istället. 
 
Verksamhet 
Verksamhetskostnaderna har minskat med cirka 400 tkr jämfört med föregående år. Detta 
beror främst på lägre driftskostnader. Trots detta, precis som de senaste 7 åren överskrids 
verksamhetsbudget. Detta beror på att Gielas får bekosta reparationer och underhåll för 
Vittjåkk, Prästberg, skidspår, sporthall och stugby. 
 
Det har varit haverier i kommunens båda skidbackar som har belastat Gielas 
verksamhetsbudget med bland annat lifthaverier till en kostnad av 100 tkr. 
Servicehuset vid Camp Gielas har akutrenoverats på grund av svartmögel i väggarna 
till en kostnad av 150 tkr.  



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 65 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Vid Vittjåkk har ett läckage i rörledningen mellan liftstugan och serveringsstugan renoverats 
till en kostnad av 150 tkr. Mark- och anläggningsarbeten, främst asfaltering har utförts på 
området för cirka 100 tkr. 
 
Intäkter 
Camp Gielas intäkter har som ovan förklarats minskat. Intäkterna har givit ett underskott 
gentemot intäktsbudget. 
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare 
och en verksamhetschef 60 %. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under 
högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2011 varit 0,55 %.  
 
Gielas vaktmästare har genomfört en utbildning inom fastighetsskötsel. All personal vid 
Camp Gielas har genomfört en utbildning i hantering av en hjärtstartare. Delar av 
receptionspersonalen har varit på utbildning i bokningsprogrammet DL-Bookit. All personal 
har varit på studiebesök vid Ansia camping i Lycksele. 
 
Framtiden 
Scania lastbilar som är Camp Gielas största kund inom biltestindustrin, kommer under 
år 2012 att genomföra betydligt större tester än tidigare. Detta innebär att gruppen 
förlägger mer boende än vanligt vid stugbyn. 
 
Glädjande är att Camp Gielas har fått ytterligare en hyresgäst i huvudbyggnaden. Det 
är Arvidsjaurs Föreningssamverkan som har flyttat in den enda kontorslokal som var 
ledig.  
 
Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas 
bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar.  
 
De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras 
invändigt. Detta är aldrig gjort sedan anläggningen var ny för 26 år sedan. Det blir aldrig 
pengar över till renovering i stugbyn, eftersom skidanläggningarnas kostnader med 
pistmaskiner, liftar och annat underhåll spräcker Gielas budget. Farhågor finns att 
besökssiffrorna går ner vid Gielas, eftersom den egna anläggningen, där gästerna ska bringa 
intäkter, aldrig kan underhållas.  
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 
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671 Bad 
 
Tkr  2011   

 Budget Redovisat Avvikelse 
mot budget

Redovisat 
2010 

   
Personal  2 784 2 436 348 2 348 
Verksamhet 695 470 225 501 
Internhyror, kap kostn 154 154 0 190 

  
Summa kostnader 3 633 3 060 573 3 039 

  
Intäkter -900             -800  -100             -889  

  
Netto 2 733 2 260 473 2 150 

  
  

Kronor per invånare 346 325 
 
Verksamhet 
I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. 
Sommartid finns det en 50 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och 
lekaktiviteter. Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att 
klara underhåll och förbereda sommar respektive vintersäsong. 
 
Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. 
Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till 
allmänheten. Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga 
anläggningar. 
 
Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 27 000 allmänbad, 19 000 skolbad samt 
71 000 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 117 000 besökare 
per år. 
 
Händelser av betydelse  
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 
3 under år 2011 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. 
År 2010 var simkunnigheten 100 %. 
 
Statistik från Centrumbadet 
 År 2011  År 2010 
 
Allmänhetens bad:  26 500 besökare  28 499  besökare 
 
Centrumbadet besöksantal har minskat något jämfört med föregående år. Detta beror 
på att det har varit färre besökare vid verksamheten. 
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Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under juli månad år 2011. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, 
service, bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
April 2000 4.34 Juli 2000 4.25 
April 2001 4.34 Juli 2001 4.27 
April 2002 4.45 Juli 2002 4.09 
April 2003 4.37 Juli 2005 4.39 
April 2004 4.49               Juli 2007 4,29 
April 2006 4,23 Juli 2009       4,51 
April 2008 4,54 Juli 2011 4,31 
April 2010  4,42 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det 
högsta betyget. Det lägsta betyget har omklädningsrummen på baksidan fått. Detta beror 
troligen på att omklädningsrummen är mycket slitna och i behov av renovering. 
 
Övrig verksamhet samt händelser under 2011 
 
Centrumbadet har 
- under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 14 tal barn i varje grupp. 
- under vår och höst bedrivit vattengympa med 1 pass per vecka med ett 20 tal deltagare. 
- under augusti månad anordnat ett simläger för norska ungdomar. 
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem 
fri bad under vårterminen. 382 stycken fria bad har nyttjats. Detta motsvarar ett intäktsbortfall 
med 14 200 kronor. Det är i stort sett lika många elever som nyttjat fribaden som föregående 
år.   
 
Ekonomi  
Personalbudget ger ett överskott gentemot budget. Detta beror på budget har varit oförändrad 
under året och att det tidigare betalades ut dubbla löner till en före detta anställd och dennes 
vikarie.   
 
Drift och underhåll har minskade kostnader. Det har varit få haverier och reparationer 
under året. Verksamhetskostnaderna ger ett överskott gentemot verksamhetsbudget 
med cirka 250 tkr. 
 
Centrumbadets intäkter ger ett underskott med 100 tkr gentemot intäktsbudget. Detta beror på 
att antalet badgäster har minskat. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas 
med Camp Gielas. All personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
Den totala sjukdomsfrånvaron vid Centrumbadet har under år 2011 varit 0,54 procent. En av 
badpersonalen har varit på specialutbildning i vattenrening. Samtliga från personalen har 
genomfört en utbildning i hantering av en hjärtstartare.  
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Framtiden 
 
Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till 
Centrumbadet. 
 
 
Katarina Landstedt 
Centrumbadet 
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Verksamhetsmål 2011-12-31 
Nämnd – Kommunstyrelsen. Utvärdering av tekniska kontorets 
verksamhetsmål. 
 
Område Mål Utvärdering Målet 

upp- 
fyllt 

Tekniska  
Va - enheten 
 
 

Leverera dricksvatten 
med 0 fel vad gäller 
överskridande av 
gränsvärden vid 
bakteriologiska och 
kemiska analyser. 

Vi har haft ett antal prov som varit 
tjänligt med anmärkning ute i 
byarna. Det betyder att vattnet är 
tjänligt men det finns förhöjda 
värden av någonting och vi måste 
agera. Vi har haft otjänligt vatten i 
Hålberg vid ett brukarprov. Efter 
undersökning så visade det sig att 
problemet var i fastigheten och 
inte på kommunens vatten. 

Nej 

Tekniska 
Park och  
anläggningar 
 
 
 
 

Inte minska antalet 
träd i Arvidsjaurs 
samhälle då träden 
bidrar starkt till 
samhällets skönhet. 

 På grund av att vi har många 
gamla ruttnande björkar har 
resurserna åtgått till att hugga ner 
dessa och fräsa stubbarna. 
Plantering under 2011 har skett 
med liten omfattning. Nästa år 
avser vi dock plantera nya. 
I och med Storgatans ombyggnad 
planterade Vägverket  många träd 
och bidrog starkt till en ytterligare 
försköning av samhället. 

Nej 

Tekniska  
Gielas 
 
 
 
 
 

Erbjuda ett attraktivt 
boende med bra 
service vid Camp 
Gielas samt erbjuda 
högkvalitativa 
attraktioner såsom 
äventyrsbad, golf, 
skidåkning och annat 

Camp Gielas har genomfört en 
anonym enkätundersökning under 
sommaren år 2011. Medelvärdet 
för enkäten blev 4,4. En 
utvärdering av 
enkätundersökningen finns nedan: 
 

Ja 
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Uppföljning internkontrollplan 2011 -  Tekniska 
 
Rutin/system Kontroll-

moment 
Utvärdering 

Redovisning 
av intäkter – 
tekniska 

Kontroll att 
rekvisition 
sker och 
vid rätt 
tidpunkt 

1. Konsumtionsavgifterna för VA 
och avfall faktureras 3 ggr per år i 
förskott månad jan, maj, sep enligt 
beslut. Förfaller till betalning en 
månad efter fakturering. Genomgång 
görs några ggr per år för att se att alla 
blir fakturerade. Intäkterna redovisas 
på resultatet vid samma tidpunkt som 
faktureringen sker. 
 

1. Fungerar bra. 
 

  2. Vid Camp Gielas betalar de flesta 
gäster direkt vid ankomst eller 
avresa. Betalning sker oftast med 
kort. Om något företag vill betala 
boendet med en räkning, faktureras 
detta direkt vid gästens avresa. 
Fakturan förfaller till betalning en 
månad efter fakturerat datum. 
 

2. Camp Gielas 
skickade fakturor 
följs upp 
kontinuerligt. 
Intäkterna redovisas 
på resultatet dagen 
efter det att 
fakturering har skett. 
Dagskassor med 
kontanter förs 
dagligen till banken. 
 

  3. Vid Centrumbadet betalar 
badgäster oftast en kontant 
entréavgift. Det finns numer även 
möjlighet att betala med kort. 
 

3. Dagskassor med 
kontanter förs 
dagligen till banken. 
 

  4. För Park och anläggningar utförs 
arbetet under sommarperioden och 
volymen beror på 
växtförutsättningarna. Därefter 
debiteras kunderna efter avslutad 
säsong. Övriga interna intäkter 
periodiseras månadsvis.  
 

4. Fungerar bra.  
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3 Fritids- och kulturutskottet hela verksamheten 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr    
i % 

  

Personal  6 190 5 803 387 6 096 -5

Verksamhet 2 395 2 509 -114 2 093 20

Internhyror 7 351 7 332 19 7 008   

            

Summa kostnader 15 936 15 644 292 15 197 3

  0         

Intäkter -1 600 -1 526 -74 -1 521 0

            

Netto 14 336 14 118 218 13 676 3

 
Verksamhet 
Kultur- och idrottsutbudet för barn och ungdomar är ett prioriterat område och har under hösten 
utvecklats och i viss mån utökats. Fritidsgården Galaxen hålls öppen två kvällar per vecka för år 
5-7, två kvällar för högstadiet och gymnasiet samt en kväll för alla från år 5 tom gymnasiet. 
Besökarna i de lägre åldrarna är flest och totalt har man ca 20 besökare per kväll. 
 
Deltagandet i kulturskolan har ökat markant under hösten, från 190 elever under våren till 328 
barn och ungdomar i åldern 5 – 20 år. Av dessa elever dansar 69, 55 deltar i de nystartade 
körerna, 67 elever i år 2 får förberedande instrument- och sångundervisning, 64 spelar i 
ensembler och 137 deltar i den enskilda instrumentalundervisningen. Ett skapande skola projekt 
med dans har drivits genom kulturskolan med 57 elever i byarna (ingår ej i statistiken) så totalt 
har 385 elever deltagit i kulturskolan. Kulturskolan har medverkat vid ca 30 offentliga och 
interna arrangemang. 
 
Biblioteksverksamheten fokuserar på barn och ungdomar, på det samarbete som bedrivs för att 
skapa ett bibliotek 2013 samt på de gemensamma kampanjer som är beslutade. Biblioteket i 
Arvidsjaur är öppet måndag – lördag och i byarna onsdagar och fungerar som ett offentligt 
vardagsrum och en viktig mötesplats för många. Biblioteken är en viktig del i det livslånga 
lärandet, en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle och lagstyrd sedan många år. 
Skolbiblioteken har fått högre status i och den skarpare skrivning om skolbiblioteken som gjorts 
i den nya skollagen. Diskussionerna fortgår om hur vi kan öka nyttjandet och dialogen förs om 
att på sikt även öka bemanningen av skolbiblioteken. 
 
Medborgarhuset är en resurs för föreningslivet i kommunen och har ett fortsatt högt nyttjande av 
sina lokaler, en ökning med 14% under 2011. Utökningen med föreningslokaler för mindre 
sammankomster i nedre plan är ett bra komplement. Biografbesökarna har blivit något färre 
under våren, bl a beroende på övergången till nytt format för digital film och färre kopior av 35 
mm film men tack vare filmen Jägarna 2, som hade premiär under hösten, gick besökandet upp 
igen eftersom den ensam stod för 30% av samtliga besök. Dagbion går fortsatt bra och där har 
besökandet fördubblats. Totalt har snittet per föreställning ökat från 39 till 50.  
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Ansökningen för att kunna uppgradera den digitala utrustningen till behövlig nivå har beviljats 
från Svenska filminstitutet och medel finns anslagna i investeringsbudget 2012. Kommunen 
deltar i samordnad upphandling via Sveriges Kommuner och landsting och beräknas vara klart 
under första kvartalet 2012. 
 
Kultur i vården, i samarbete med socialnämnden, fortgår och efter ansökan har kommunen 
beviljats 500.0 tkr från Kulturrådet för en utökad satsning på kultur för äldre där berättandet skall 
stå i fokus. 
 
Föreningarna med verksamhet för barn och ungdom 0-20 år har tilldelats bidrag enligt 
bestämmelserna och kommunen tillhandahåller fria lokaler för alla föreningars verksamhet. 
Arvidsjaurs föreningar i samverkan, AFS, som bildats kommer att få stor betydelse för stora 
delar av föreningslivet. Ett tvåårigt projekt skall skapa en stödfunktion för att föreningslivet skall 
kunna fungera bra, bli avlastade inom vissa områden och kunna samordna och initiera större 
föreningsarrangemang av olika slag. 
 
Händelser av betydelse 
Militären har börjat ta betalt för ”K4”- hallen och en överenskommelse har gjorts. Tack vare 
föreningarnas hjälp blev det en lägre nyttjandegrad för perioden genom att hallen används endast 
oktober till och med mars samt en förtätning av tiderna övriga sporthallar i tätorten. 
Diskussionerna om anläggningar fortgår och en grupp för utredning av sporthallens framtid är 
bildad. Fritids- och kulturutskottet har även begärt en översyn av internhyrornas utformning, 
fördelning och efterlevnad. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet beror till stor del på vakanser med anledning av sjukdom och till viss 
del föräldraledighet som ej har ej kunnat ersättas med vikarier fullt ut samt lägre intäkter på vissa 
verksamheter. Högre kostnad på verksamheten beror till stor del på projektkostnader som täcks 
av externa projektstöd från tex Kulturrådet och Riksteatern.  
 
Personal 
Vissa förändringar i personalstaben skedde under hösten pga flyttning och pensionsavgång. En 
omorganisation gjordes genom att slå ihop två 50% tjänster till en heltid barn- och 
ungdomskulturchef med ansvar för kulturskolan, barn- och ungdomskulturarrangemang samt 
fritidsgården Galaxen.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet om att öka användningen av biblioteket resurser är inte uppnått. 
 
Folkbiblioteken 2011 2010 2009
Utlån totalt 47 688 51 665 61 047
Besök HB 33 805 42 682** 42 061*
Utlån i snitt/inv 7,4 7,8 9,2
Besök i snitt/inv 5,2 6,5 6,3

*EU-val 2009, **Riksdagsval 2010 vi tog emot ca 2400 förtidsröster. 
 
Kommentar: biblioteksservicen görs mer och mer tillgänglig digitalt vilket innebär att man kan 
sköta många ärenden och tom låna och läsa böcker digitalt, utan att besöka biblioteket. 
Nyttjandet av de digitala resurserna ökar och under 2011 har te x utlåningen av e-böcker ökat 
med 32 %.  
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Målet om att öka det kulturella utbudet på den digitala scenen är omöjligt att uppnå eftersom 
resurser saknas, både på Medborgarhuset och hos de föreningar som skulle kunna vara 
arrangörer. 
 
Biografverksamhet 2011 2010 2009
Antal filmer 112 114 134
Antal besökare 5583 4 463 6 736
Snitt per film 50 39 50

 
Kommentar: under 2010 och 2011 har filmutbudet för 35 mm film begränsats i och med det 
teknikskifte som pågår men filmen Jägarna 2 hösten 2011 samt ökningen på dagbio drog upp 
snittet med 11 personer per föreställning. Inga digitala sändningar har erbjudits. 
 
Fritidsutbudet för barn och ungdomar är fortsatt bra, och kulturskolan är en populär del av barn- 
och ungdomars fritidsutbud, 29 % av kommunens 5-16 åringar deltog under våren och vid 
höstterminens start är det 42% av åldersgruppen. Målet är minst 15% av åldersgruppen 5-16 
åringar. Dessutom deltar ett 20-tal gymnasielever. 
 
Kulturskolan 2011 2010 2009 
 Höst 

avgift 
400:- 

Vår 
avgift 
400:- 

Vår  
avgift 
600:- 

Höst  
avgift 
400:- 

Vår   
ingen 
avgift  

Höst  
avgift 
600:- 

Instrumentalelever  
( 64 i olika 
ensembleformer, 
samma elever) 

137 91 86 113 112 105

Blockflöjt (ej 
avgift)/förberedande 
instrumental och 
sång fr ht -11 

67 46 48 46 59 48

Dans 69 36 + 17 32 + 10 36 + 8 ---- 10
Körer 55 -- -- -- -- --
Totalt 328 190 177 203 171 163
%  av alla 5-16 år 42% 29 % Räknat på helår  

25%
Målet om 15% nyttjande 

fanns ej
Från läsåret 10/11 sänktes terminsavgiften. 
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Både det offentliga utbudet och skolans utbud är varierat och av hög kvalitet.  
 
Kulturarrangemang 
barn och ungdom 

2011 2010 2009

Antal förest, skol 25 26 29
Antal besök, skol 2580 2605 2 865
Snitt per förest  103 100 98
Antal förest, off 12 32 20
Antal besök, off 1019 1143 927
Snitt per förest  85 35 46
 
Kultur i vården 
Aktivitet Antal Antal delt/gång 
Samvarostunder 25 15 – 18 
Öppen verkstad 30 5 - 8
Hattmakeri 9 4
Taltidning 2ggr/

vecka
Mäts ej

Målarstund 12 5
Trio med Bumba, konsert 1 Ca 70
 
Föreningsbidrag, verksamhetsstöd 0-20 år 

 2011 2010* 2009**
Idrott 253 497 253 500 354 400
Övriga 49 000 34 200 22 800
Totalt 302 497 287 700 377 200

 *nya regler började gälla, stöd endast till barn- och ungdomar 0-20 år 
**endast det som gick till barn- och ungdom 
Fria lokaler ej beräknat. 
 
Framtiden 
Om neddragningen av resurser för kultur- och fritid fortsätter kommer kommunen i ett sämre 
konkurrensläge gentemot andra kommuner. En stimulerande fritid är viktigt för alla och har stor 
betydelse för folkhälsan. Det kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort. 
Ungdomsstyrelsen har nyligen redovisat en enkät om ungdomars eget kulturutövande som visar 
att 98 % av ungdomar i åldern 13-25 år håller på med kultur av något slag och flest håller på med 
bild och bildskapande. Däremot så går de största resurserna från samhället till musik. 
Den kartläggning som påbörjats av fritidsanläggningarna i kommunen måste fortsätta. Detta för 
att få ett underlag för fortsatta diskussioner om vilka anläggningar kommunen kan driva och hur 
de skall underhållas, användas och vilka driftsformer som är lämpligast. Eftersom 45 % av 
fritids- och kulturs budget är internhyror så finns det mycket att vinna på att sänka kostnaderna. 
Många av anläggningarna byggdes för de behov medborgarnas hade för 20-30 års sedan och 
detta har troligen förändrats och är något annat idag. Det bör man också kartlägga så att 
kommunen erbjuder det som efterfrågas.  
 
Den digitala upprustningen av biografen kommer att påverka utbudet positivt och Arvidsjaur kan 
erbjuda det man idag åker till kusten för att uppleva.  

Utbudet och storlek på 
föreställningen styrs av 
producenterna och kan 
variera från år till år. Detta 
påverkar snittet för besök  
per föreställning. 
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En diskussion om utveckling av kulturskolan pågår. En utökning skulle vara möjlig med ett 
tätare samarbete med skolan, sociala, tillväxtenheten och eventuellt församlingen. Ett stort 
intresse finns och förhoppningen är att kunna genomföra något hösten 2012. Lokalfrågan är ännu 
ej löst och mycket hänger på vad som beslutas om kvarteret Skogen. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  0 0 0 91 -100 

Verksamhet 544 544 100 347 57 

Internhyror, kap kostn           

            

Summa kostnader 544 544 0 438 24 

            

Intäkter 0 0   0   

            

Netto 544 544 0 438 24 
 
Verksamhet 
Utskottet har haft fem sammanträden och har deltagit i en tvådagars utbildning med Axel 
Danielsson om det politiska uppdraget. Två av utskottets politiker är med i det kommunala 
hälso- och säkerhetsrådet. Två politiker samt ett flertal kulturarbetare och tjänstemän deltog vid 
den årliga kommunträffen med NLL:s division kultur och utbildning. Genomgång av 
kulturplanen och allmänna diskussioner om kulturarbetet i kommunen. Ordförande har deltagit i 
en konferens om drift av anläggningar och kulturkonferens för Norrbotten. 
 
I slutet av januari delades utskottets stipendier och priser ut vid kultur- och näringslivsgalan på 
Laponia. Kulturpriset mottogs av Per Erik Öhman för sitt musicerande och ungdomskulturpriset 
fick Jens Marklund, även han musiker. Ungdomsidrottspriset delades av två hockeyspelare från 
Glommersträsk, Rasmus Edström och Mattias Granlund. Linda Stenvall, fotbollstränare blev 
mottagare av ungdomsledarstipendiet. 
 
Fördelningen av bidrag till föreningarna har gjort enligt antagna regler, 65% av budgetsumman 
till idrottsföreningar och 35% till övriga med barn- och ungdomsverksamhet. Idrottsföreningarna 
delade på 253,5 tkr. Det var 16 som inkommit med ansökan men två av dessa hade inget 
redovisat LOK-stöd och kunde inte beviljas stöd. Övriga föreningar fick dela på 49.0 tkr och var 
nio till antalet. 
 
Händelser av betydelse 
Ett nytt utskott med fyra nya politiker behöver tid och utbildning för att kunna ha den överblick 
som behövs vid prioriteringar och annat beslutsfattande. Detta görs i samband med ordinarie 
sammanträden. 
Anläggningsfrågan diskuteras ofta och kommer att vara aktuell länge. 
 
Ekonomi 
I budgetsumman på 540.0 tkr ingår 150.0 tkr från kommunstyrelsen bl a för stöd till utebaden i 
Abborrträsk och Glommersträsk. 
 
Personal 
Fritids- och kulturutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare och är en del av 
kommunstyrelsen. 
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Framtiden 
Den påbörjade kartläggningen av fritidsanläggningarna i kommunen är svår att få totalt grepp om 
men måste fortsätta. Den är absolut nödvändig för att få ett underlag för fortsatta diskussioner 
om vilka anläggningar kommunen kan driva och hur de skall underhållas, användas och vilka 
driftsformer som är lämpligast. Eftersom 45 % av fritids- och kulturs budget är internhyror så det 
finns mycket att vinna på att sänka kostnaderna. Många av anläggningarna byggdes för de behov 
medborgarnas hade för 20-30 års sedan och detta har troligen förändrats och är något annat idag. 
Det bör man också kartlägga så att kommunen erbjuder det som efterfrågas.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 

Tkr   2011   2010 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  1 144 1 228 -84 1 363 -10

Verksamhet 558 476 82 431 10

Internhyror, kap kostn 4 659 4 589 70 4 319 6

            

Summa kostnader 6 361 6 293 68 6 113 3

            

Intäkter -143 -308 165 -563 -45

            

Netto 6 218 5 985 233 5 550 8
 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten riktar sig till barn och ungdomar samt äldre. Kultur i vården 
forsätter med olika typer av samlingar, både inom de olika boenden som finns och för de som 
fortfarande bor hemma och nyttjar hemtjänsten. Efter gemensam ansökan från sociala och kultur 
- fritid har kommunen beviljats 500.0 tkr från Kulturrådet för en utökad satsning på kultur för 
äldre där berättandet skall stå i fokus, start 2012. 
 
För barn- och ungdomar finns ett varierat utbud, både inom skolan och offentligt. Det offentliga 
utbudet för de yngre är mer välbesökt än det som erbjuds ungdomar trots att ungdomarna själva 
är med i planering och genomförande. Under hösten har en förändring av tjänster gjorts så att all 
kultur för barn- och ungdomar leds av samma person, en barn- och ungdomskulturchef med 
ansvar för kulturskolan, fritidsgården och allmänkulturella utbudet. Här finns en tydlig 
förändring med målet att öka utbudet för ungdomarna och få dem mer engagerade själva och 
samarbetet med andra aktörer har utökats och breddats. 
Eftersom det finns få föreningar som arrangerar kulturaktiviteter för barn och ungdomar är 
tillgången till detta beroende av att det arrangeras av kommunen. 
 
Det allmänkulturella utbudet för vuxna tillhandahålls av föreningar och organisationer och finns 
fortfarande men i något begränsad omfattning pga indragningen av det ekonomiska stödet från 
kommunen. Tillgången till fria lokaler är viktig för dessa föreningar. 
Folkhälsoarbetet fortgår med vissa insatser och en vecka med särskild uppmärksamhet på 
matvanor och fysisk aktivitet, som regeringen påbjöd, genomfördes med ”prova-på”-aktiviteter 
som visade upp det som erbjuds i vår kommun. Kultur- och fritidschefen är numer ordförande 
för hälso- och säkerhetsrådet och under vintern genomfördes en dag om säkerhet och trygghet i 
vardagen. 
 
En internationell grupp har bildats utifrån ett behov av att fler aktörer är verksamma i arbetet 
med integration. En internationell vecka med fokus på ungdomar med ett program som innehöll 
workshops, föreläsningar, filmvisning och ungdomsfest med konsert genomfördes i anslutning 
till FN-dagen. 
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Kultur- och fritidschef och ungdomskulturchef har ingått i arbetsgruppen för medborgardialog 
om kvarteret Skogen. Kultur- och fritidschefen deltar i arbetet med översiktsplanen. 
Idrottsanläggningarna är föremål för diskussioner och investeringsbehovet är stort. Den stora 
investering som konstgräsplanen innebar är uppskattad och invigning gick av stapeln i maj.  
AFS, Arvidsjaurs föreningar i samverkan har bildats, pengar för ett tvåårigt projekt är beviljade 
och en samordnare är anställd. Projektet startade den 1 oktober och kommer att ha stor betydelse 
för föreningarnas möjlighet till utveckling av sin verksamhet samt resurser för större 
arrangemang av olika slag. 
Arbetet med att skapa nya mötesplatser pågår och upphandling gjordes i slutet av året. 
 
Händelser av betydelse 
Kulturplanen för Norrbotten är antagen och implementeringen har påbörjats. Musik, dans och 
konst är prioriterade områden för Norrbotten. 
Militären har börjat ta betalt för ”K4”- hallen och en överenskommelse har gjorts. Tack vare 
föreningarnas hjälp blev det en lägre nyttjandegrad än tidigare genom att hallen används endast 
oktober till och med mars samt en förtätning av tiderna i övriga sporthallar i tätorten. 
Diskussionerna om anläggningar fortgår och en grupp för utredning av sporthallens framtid är 
bildad. 
 
Ekonomi 
Högre intäkter tack vara projektmedel för kultur i vården och barn- och ungdomsprojekt. Vissa 
verksamhetskostnader överförs till personalkostnader beroende på om de som engageras har F-
skattsedel eller ej.  
 
Personal 
Kultur- och fritidschef på heltid som även fungerar som bibliotekschef samt under våren 
ansvarig för fritidsgården, kultursamordnare för barn och ungdom 50% och samordnare för 
kultur i vården på heltid. 
Personalbyte skedde from hösten och en barn- och ungdomskulturchef med ansvar för 
kulturskolan, allmänkultur för barn och ungdomar samt fritidsgården har anställts på 100%. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för föreningarnas 
verksamhet har mätts genom enkät och uppnåtts med vissa undantag.  
Målet att folkhälsan skall bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning har 
delvis kunnat mätas genom KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, där man kan se att 
sjukpenningtalet i Arvidsjaur ligger lägre än genomsnittet av de som deltar i KKiK. Detta är ett 
nytt mätetal för 2011 så inget jämförelsetal finns. 
Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka har delvis uppnåtts eftersom 
nyttjandet av vissa delar av utbudet har ökat. Någon regelrätt mätning har ej gjorts men en 
sammanvägning av olika uppgifter visar detta. 
Målet att ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidig är delvis uppnått. 
Mångsidigheten garanteras genom noggrann planering och samordning av det offentliga utbudet 
och skolans, stödet till både idrotts- och kulturföreningar, kulturskolans och bibliotekets 
verksamhet samt biografen. Hur stimulerande ungdomar tycker att det är har inte mätts men 
många uttrycker sig i positiva ordalag och det finns ett visst engagemang bland de unga. 
Föreställningarna för de yngre barnen är mycket välbesökta. 
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Framtiden 
Om neddragningen av resurser för kultur- och fritid fortsätter kommer kommunen i ett sämre 
konkurrensläge gentemot andra kommuner. En stimulerande fritid är viktig för alla och har stor 
betydelse för folkhälsan. Det kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort.  
Kulturplanen för Norrbotten har antagits av kommunförbundet och landstingsstyrelsen och skall 
ligga till grund för kulturell verksamhet i länet, även lokala satsningar. Musik, konst och bild är 
prioriterade områden i kulturplanen. Dessa prioriteringar bör även märkas av i kommunen. 
 
 
Kristina Grubbström 
Fritids- och kulturchef 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2011 2010 

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr 
i % 

  

Personal  2 178 1 873 305 2 141 -13

Verksamhet 620 708 -88 611 16

Internhyror, kap 
kostn 

1 066 1 085 -19 1 069 1

            

Summa kostnader 3 864 3 666 198 3 821 -4

            

Intäkter -35 -88 53 -102 -14

            

Netto 3 829 3 578 251 3 719 -4

 
Verksamheten 
Bibliotekslagen och den kommunala biblioteksplanen ligger till grund för hur verksamheten 
planeras. Barn- och ungdomar är prioriterade genom politiska beslut men biblioteket är 
tillgängligt för alla och medier för allas behov tillhandahålls.  
 
Vi har ett huvudbibliotek och två filialer. Filialerna är integrerade folk- och skolbibliotek. Vi 
ansvarar också för de tre skolbiblioteken och ett förskolebibliotek i tätorten. Huvudbiblioteket 
fungerar som central för all biblioteksverksamhet. Huvudbiblioteket hålls öppet måndag – 
lördag, totalt 34 timmar, och filialerna håller öppet onsdagar dag och kväll, totalt sex timmar. 
Lägre öppethållande under semesterperioden för att klara verksamheten utan vikarier och denna 
sommar hölls biblioteket i Moskosel stängt under fem veckor medan Arvidsjaur och 
Glommersträsk hade något begränsat öppethållande. 
 
Kommunens folkbibliotek har haft en utlåning på 51 665 under perioden och på skolorna har 10 
378 utlån registrerats. På huvudbiblioteket har antalet besökare uppgått till 46 682 plus utanför 
ordinarie öppethållande 735, Glommersträsk har haft 2 555 besök och Moskosel 671. Totalt har 
våra bibliotek haft 50 643 fysiska besök. Noterbart är att utlåningen av digitala medier forsätter 
att öka, e-boklånen har gått upp med 32%. Varje e-bokslån kostar 20:- enligt det avtal som gäller 
men vi är ännu inte uppe i en nivå som gör att vi måste strypa utlåningen, vilket har inträffat på 
många större orter. Statistiken kan studeras i detalj i bilaga 1. 
Biblioteken genomför olika typer av arrangemang och aktiviteter för att öka intresset för 
biblioteket och dess utbud och samverkan med många olika aktörer eftersträvas. 
 
För barnen finns en särskild plan för hur man skall arbeta för att nå alla, från de minsta som får 
information om språkutveckling och inbjudan att komma till biblioteket för att erhålla ”Barnens 
första bok”. Personalen besöker församlingens föräldragrupper, genomför boklek i samverkan 
med skolan samt många andra aktiviteter i och utanför biblioteket. På alla sätt förs information 
om bibliotekets resurser ut, t ex i anslutning till barn- och ungdomsarrangemang och under 
internationella veckan. På förmiddagarna har kommunbiblioteket tagit emot 49 förskolegrupper 
och skolklasser, totalt ca 735 barn och ungdomar. 
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 Som tidigare har boklådor sammanställts till klasserna enligt önskemål. Utöver inköp till 
skolbiblioteken på grundskolan och gymnasiet, som sköts från biblioteket, bemannas dessa några 
timmar per vecka av bibliotekets personal. Även Nyborgsskolans ”förskolebibliotek” ligger i 
bibliotekets ansvar med inköp och skötsel men ej i samma nivå som de ordinarie skolbiblioteken. 
 
Bibliotekens roll som det ”offentliga vardagsrummet” kan inte nog betonas och är för många i 
vårt samhälle en fast punkt som besöks både en och två gånger per dag. 
 
Samarbetet i Norrbotten för ett gemensamt bibliotek 2013 har pågått under året och många 
samarbetsgrupper har varit igång för de olika delarna av arbetet. De gemensamma kampanjer 
som genomförts är uppskattade och uppmärksammade, särskilt barnboksveckan rönte stor 
uppmärksamhet och uppskattning. 
 
Händelser av betydelse 
Under våren öppnade Tal- och punktskriftsbiblioteket (TPB) möjligheten för den enskilde 
låntagaren att själv ladda ner sina filer direkt, sk ”egen nedladdning”. Vid en utbildningsträff i 
Luleå lärdes tekniken ut av TPB, och under året spreds informationen till alla behöriga 
talbokslåntagare både i skolorna och bland allmänheten.  
Även etta år har folkbiblioteket tillsammans med skolan sökt bidrag från Statens Kulturråd. För 
små kommuner är summan 50 000:-. Pengarna får endast gå till inköp av media till folk- och 
skolbibliotek. Under våren gjordes inköp av lättläst litteratur; enkla lästräningsböcker, 
ljudböcker och DAISY inom projekt ”Lättläst” som därmed avslutats. 
Ytterligare 50 000 kr beviljades från Kulturrådet för inköp av litteratur till förskole- och 
lågstadiebarn för 2011/12. Pengarna ska användas till uppfräschning av förskolans ”bokpåsar”, 
fortsatta inköp till Nyborgs förskolebibliotek, inköp av lätta faktaböcker till olika teman för 
förskolebarn både till kommunbiblioteket och till Tallbackaskolans skolbibliotek. Även 
bilderböcker som ”lässtimulanspaket” ska köpas in till förskoleavdelningarna utan skolbibliotek. 
För att få detta stöd krävs att ingen neddragning av medieanslaget görs. Pengarna har förts över 
till 2012 eftersom projektet ej hunnit genomföras fullt ut. 
 
Ekonomi 
Lägre förbrukning på personal pga långtidssjukskrivning och föräldraledighet som ej ersatts av 
vikarier fullt ut samt i viss mån lägre kostnader för de vikarier som anställts. De högre 
kostnaderna under verksamhet beror till största delen på inköpen för kulturrådspengar men den 
delen vägs upp av ökade intäkter.  
 
Personal 
Tre bibliotekarier, en på 85 % och en på 75 %, en på 50 % (den andra halvan betalas av skolan) 
samt fyra assistenter med total tjänstgöringsgrad på 3,25 tjänst finns för all biblioteksverksamhet 
i kommunen, även skolbibliotek och filialer. From september 2010 har barn- och 
skolbibliotekarien varit tjänstledig för att prova en tjänst i en annan kommun och vikarie har 
hittades inom personalgruppen. Omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts och utökning av 
arbetstid så att de som vill har kunnat få heltid.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 

Folkbiblioteken 2011 2010 2009
Utlån totalt 47 688 51 665 61 047
Besök HB 33 805 42 682** 42 061*
Utlån i snitt/inv 7,4 7,8 9,2
Besök i snitt/inv 5,2 6,5 6,3

*EU-val 2009, **Riksdagsval 2010 vi tog emot ca 2400 förtidsröster. 
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Folkbiblioteken Arvidsjaurs 

kommun 
Norrbottens 
Län 

Riket 

Antal invånare 6529  
Total utlåning per invånare 7,4 7,7 7,3
Boklån per invånare 6,1 6,7 6,1
AV-utlån per invånare 1,3 1 1,2
Antal barnbokslån per barn 0-14 år 22,2 24,9 18
Antal fysiska besök per invånare 5,6 6,8 7,2
Aktiva låntagare per invånare 0,3 0,3 0,3

 
Nyttjandet av bibliotekens digitala resurser ökar vilket i sin tur innebär att man inte behöver 
besöka biblioteket eftersom mycket är tillgängligt via internet där man kan göra omlån, 
reservationer, kolla vilka böcker som finns och låna e-böcker. Det ser ut på ungefär samma sätt i 
hela landet och eftersom man bara har två mått som mäts blir det konstig statistik. 
Kungliga biblioteket har numer ansvar för biblioteksstatistiken och man kommer att arbeta fram 
ny mätmetoder som svarar upp för en modern biblioteksverksamhet. 
 
Framtiden 
Samarbetet i länet har intensifierats under 2011 för att 2013 ha allt klart med ”Ett bibliotek”. 
Upphandlingar, beslut om regler, transporter, gemensamt datasystem osv upptar en stor del av 
vårt arbete. 
 
En gemensam barnwebb för länet är under uppbyggnad.  
 
Projektet ”Lättläst” som vi beviljats bidrag till hoppas vi mynnar ut i ett större och mer 
mångsidigt utbud av medier, så att biblioteken i Arvidsjaur i ännu högre grad kan tillhandahålla 
medier för alla våra barn och ungdomar.  
 
De nya pengarna från kulturrådet har ytterligare förbättrat utbudet för barn och ungdomar. 
 
Lokaliseringen av biblioteket i Moskosel har diskuterats och eftersom det ligger längts bort i den 
del av skolan som skall stängas och uppmanades vi att flytta biblioteksverksamheten för att 
möjliggöra skolans besparing. Många alternativ prövades men inget var nog bra eller 
accepterades av byn. I slutet av året togs beslut att skolan får göra sin besparing utan att halva 
skolan stängs av och biblioteksfrågan har ej diskuterats vidare. I byn pågår ett arbete med att 
fylla skolan med föreningsverksamhet men den behandlas av kommunstyrelsen och har inte 
avgjorts. 
 
Utvecklandet av Medborgarhusets foajé till en mötesplats för alla åldrar kommer att ge 
biblioteket möjligheter att göra omflyttningar som gör att viss del av utbudet blir ännu mer 
tillgängligt. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2011   2010 
  Budget Redovisat Utfall 

mot 
budget 

Redovisat Förändr 
i % 

      

Personal  1 567 1 466 101 1 358 8

Verksamhet 99 163 -64 170 -4

Internhyror, kap kostn 191 195 -4 191 2

            

Summa kostnader 1 857 1 824 33 1 719 6

            

Intäkter -159 -100 -59 -86 16

            

Netto 1 698 1 724 -26 1 633 6

 
Verksamhet 
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder både dans- och musikundervisning, generellt från åk 3 till och 
med gymnasiet.  
Det kostar 400 kr per termin att få enskild undervisning och 300 kr att få gruppundervisning. 
Syskon två betalar halva priset och för resterande syskon är det gratis. Att låna sitt instrument är 
kostnadsfritt. 
Danspedagogens tjänst erhålls via Dans i Nord, Piteå och undervisningen sker på torsdagar i 
Galaxens lokaler med fritidselever, mellanstadieelever samt högstadie- och gymnasieelever. 
På Malmesgården har kulturskolan sin musikundervisning dag- och kvällstid. Fyra 
tillsvidareanställda musiklärare erbjuder både sång, många olika instrument samt ensemble och 
kör.  
På tisdagar undervisar Kulturskolans lärare i Moskosel och på torsdagar i Glommersträsk. 
Kulturskolan samverkar detta läsår med förskolan, grundskolan och gymnasiet. Förutom dans för 
fritidselever, erbjuder vi sångstund på förskolan, körverksamhet på alla stadier samt instrument- 
och sångundervisning för alla elever i åk 2. Detta gäller på huvudorten och är kostnadsfritt. 
Undervisningen sker på skolan och under skoltid. 
Som enda kommunen i Norrbotten erbjuder kulturskolan i Arvidsjaur fiolundervisning enligt 
Suzukimetoden från fem år och uppåt. Den innebär att man lär sig genom att lyssna och härma. 
Inga förkunskaper krävs, men föräldrarna deltar aktivt i undervisningen. 
Kulturskolans elever genomförde ca 30 konserter under året tillsammans med sina lärare, både i 
mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, 
Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen. 
 
Arvidsjaurs elever erbjuds möjlighet att minst en gång per år delta i ett musikläger (MUST) där 
eleverna får träffa elever från andra kulturskolor i Norrbotten. I länet finns också möjlighet för 
kulturskolans ungdomar att söka till kören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och 
AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).  
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Alla kulturskolor i Norrbotten samverkar genom ett nätverk. Kulturskolecheferna har 
regelbundna träffar minst två gånger per år och lärarna ingår i olika grupper inom nätverket där 
de utbyter erfarenheter och genomför gemensamma utbildningar. Nätverket har en hemsida via 
den centrala intresseorganisationen Sveriges musik och kulturskolor, SMoK, www.smok.se för 
att underlätta kommunikationen. SMoK arbetar både på regional och nationell nivå bl.a. med 
opinionsbildning, mediakontakter och faktainsamlande. Man anordnar också kurser, konferenser 
och utbildningar. Vartannat år har nätverket i Norrbotten en sammankomst där samtliga 
medlemmar i nätverket träffas under två dagar och där kommunerna delar på kostnaden för 
föreläsningar och workshops. 
Kulturskolan i Arvidsjaur har också tagit initiativ till ett nätverk för yrkesverksamma musiker 
inom kommunen. Detta för att främja kunskapsutbyte och samverkan i olika former. I år har det 
lett till bland annat flera gemensamma konserter.  
Norrbottens kulturplan 2011-2013 har de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt och 
har tagits fram i samverkan mellan staten, regionerna/landstingen och kommunerna. Ett 
av utvecklingsmålen är att säkerställa att musik- och kulturskolor finns i alla kommuner. Det 
betonas att skolorna är en viktig plattform för unga som vill lära sig de estetiska 
uttrycksformerna och upptäcka de traditionella musikinstrumenten. 
 
Vårterminen 2011 
Under vårterminen deltog 190 elever i kulturskolans verksamheter. Av dessa var 53 elever 
dansare och övriga musikelever; 46 blockflöjtselever och 91 individuella instrumentalelever. 
Fyra fasta ensembler och några tillfälliga grupper tränade ihop.  
Två musiklärare deltog kontinuerligt i verksamhet för äldre genom kultur i vården. Tre grupper 
fick delta i sång, musik och rörelse för att förbättra det sociala innehållet i vården och ge 
stimulans och lite fysisk aktivitet till den som normalt inte är så aktiv. 
 
Höstterminen 2011 
Under hösten informerades alla skolor om kulturskolans verksamhet 2011/12, för att få ett större 
åldersspektra bland eleverna i både enskild undervisning men också i ensemble och dans. Första 
skolveckan presenterade sig kulturskolans personal för alla högstadie- och gymnasieelever samt 
för Ringelskolans personal. Åk 8 fick under vecka 34 och 35 undervisning av musiklärarna från 
kulturskolan vid tre tillfällen. Alla vårdnadshavare på Ringelskolan fick information hemskickat 
via eleverna. På hemsidan är informationen lättillgänglig för alla. 
Under hösten deltog 137 instrument-/sångelever, 126 dansare varav 57 ingick i dansprojektet 
Skapande skola, 67 elever åk2 förberedande instrument och sång, ca 55 körelever låg-, mellan- 
och högstadiet samt ca 64 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med 
skolan, tränade tio fasta ensembler och några tillfälliga grupper. 
 
Händelser av betydelse 
Ett dansprojekt genomfördes mellan kulturskolan och grundskolan med statsbidrag, 125.0 tkr, 
från Kulturrådet Skapande skola. Elever från Glommersträsk och Moskosel fick under 
höstterminen dansundervisning en förmiddag per vecka tillsammans med Josefine Carlsson, 
danspedagog från Dans i Nord tillika medarbetare på kulturskolan. Projektet utmynnade dels i en 
föreställning med barnen men också med en inköpt dansföreställning, Blåställ, som låg- och 
mellanstadiet i Arvidsjaurs kommun fick bevista under december månad. 
 
Ekonomi 
Sjukskrivning och föräldraledighet under våren gör att kostnaderna för personal ligger lägre än 
budgeterat. Vikarie är tillsatt för den som är föräldraledig. Terminsavgifterna för året uppgår till 
89.915 tkr, ett underskott jämförbart med att betydligt färre elever var inskrivna under våren.  
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Personal 
Under våren arbetade en ledare för kulturskolan 50% samt sex lärare som delade på 308 % tjänst 
och som undervisade på de allra flesta instrument.  
 
Sedan den 15 augusti är barn- och ungdomskulturchefen ansvarig för kulturskolan. Utöver detta 
arbetar en sångpedagog 50%, tre instrumentlärare på sammanlagt 313% samt, under 
höstterminen, en danspedagog på 45% varav 40% inom projektet Skapande skola.  
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Enligt målen skall minst 15 % av barn och ungdomar i åldern 5-16 år vara inskrivna i 
kulturskolan och vid senaste avstämningen var det 190 elever vilket är 29% .  
 
Under höstterminens början finns 769 barn- och ungdomar i åldern 5-16 år i kommunen. I 
kulturskolan finns totalt 329 elever, 138 instrument-/sångelever, 69 dansare, 67 åk 2 elever, 55 
körelever på låg/mellan/hög. Detta innebär att 43% är inskrivna i kulturskolan hösten 2011. 
 
Framtiden 
Kulturskolan vill bredda utbudet mot både förskolan och fritidsverksamheten samt främja 
samverkan skola/kulturskola generellt. Vi skulle gärna inleda samverkan med skolan kring 
kulturfritids för mellanstadieelever. 
Under februari månad framöver vill vi färga in den samiska kulturen i all vår verksamhet. 
Dessutom vill vi se över nya undervisningsformer och t.ex. ge kortkurser inom ljudteknik, 
komposition och musikteori samt ge fortbildning till personal inom t.ex. förskola. 
Vår långsiktiga vision är att fler kulturyttringar ska rymmas inom kulturskolan i Arvidsjaur i ett 
ungdomskulturhus; där barn kan ha verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. Detta 
bör ske i samverkan med Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla t.ex. 
kurator och socialsekreterare till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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Statistik kulturskolan hösten 2011 
 
 Tjej Kille 
Låg   
Trumpet  1 
Trombon 1 2 
Klarinett 2  
Elbas 2 2 
Slagverk 4 1 
Gitarr 2  4  
Piano 2 1 
Fiol 12, 2st 6år 2 
   
Mellan   
Trumpet 2 1 
Valthorn  1 
Saxofon 2 2 
Klarinett 1  
Elbas  4 
Slagverk  11 
Sång  1 
Piano 9 1 
Fiol 10  
Gitarr 9  12  
Piano 3  
Tvärflöjt 2   
   
Hög   
Trumpet 1  
Saxofon 1  
Piano 1  
Sång 6 1 
Gitarr 1  1  
Trummor  2  
   
Gymnasiet   
Saxofon  1 
sång 7 3 
Gitarr (gitarrgrupp)  3  
   
TOTALT: 80 57 
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Ensemble    
Blandad Moskosel lågst. 2 2 
Blås Glommersträsk  3? 
Blås nybörj. 3:or 4:or 4 3 
Komp nybörj. 3:or 4:or 3 3 
Blås+komp mellan, högst.  6 5 
Kör mellan 15 1 
Kör lågst. 15 5 
Blockflöjt/instr. 3 ensembler 39 28 
Suzuki yngre 5  
Suzuki äldre 4 3 
Fiolensemble lågstadium 8  
Fiolensemble mellanstadium 4  
Högstadiekör ? ? 
Ensemble 1 (Gitarrensemble)  Tjejer och killar från låg- och mellanstadiet. 
   
Dans   
Lågstadiet/fritids 25 20 
Mellanstadiet 18 3 
Högstdiet/gymnasiet 3  
Dansprojekt byarna 57 totalt  
   
TOTALT:   
   
 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 89 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 

33 Medborgarhuset  
 

Tkr   2011 2010 

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

  

Personal  1 025 905 120 834 9

Verksamhet 528 564 -36 471 0

Internhyror, kap kostn 1 200 1 222 -22 1 210 1

            

Summa kostnader 2 753 2 691 62 2 515 7

            

Intäkter -1 218 -994 -224 -744 34

            

Netto 1 535 1 697 -162 1 771 -4
 

 
Verksamhet 
 
Biografen: 
Biografverksamheten har erbjudit två kvällar per vecka samt dagbio varannan vecka under 
vinterhalvåret. Besökandet har ökat med1120 besök. Snittet på kvällsfilmerna har ökat från 42 
besökare till 47. Noteras bör att Jägarna 2 ensam dragit 1084 besökare på sju föreställningar eller 
30 % av samtliga besök på kvällsfilmerna, vilket visar vilken oerhörd skillnad en storfilm gör på 
ett år. Matinéer har minskat från 98 till ett snitt av 60 personer per föreställning mot 2010. 
Intresset för dagbion har ökat markant och snittet har fördubblats till 46 besökare per 
föreställning. Många uppskattar dagbiovisningarna och personalen får mycket beröm. Det verkar 
vara en uppskattad aktivitet som framför allt äldre ser fram emot. 
Snittet för bion totalt har ökat med 11 besökare till 50. 
Resultat mot budget -14,3 tkr. 
 
Besök biograf  
 2011   2010   
 Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest

Kvällsfilm 76 3601 47 87 3166 42 
Matiné 24 1429 60 9 885 98 
Dagbio 12 553 46 18 412 23 
TOTALT 112 5583 50 114 4463 39 
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Cafeterian: 
Ett relativt bra år för cafeterian med några stora extra beställningar, bl.a Handelsbanken  som 
haft två kundvårdskvällar med mat och dryck och i juli fick man hjälpa till att arrangera årets 
hemvändarfest. Färre småbeställningar sedan möjligheten öppnades för att ta med eget fika.  
 
Dansen: 
På prov har man anordnat knattediscon för barn i ålder 6-10 år tillsammans med fritidsgården 
Galaxen. Detta har varit mycket uppskattat av både barn och föräldrar. 
Ca 40 barn i snitt har varit på de sju knattediscon som ordnats. Även sju mellanstadiediscon samt 
två disco med 15 årsgräns har arrangerats men med betydligt sämre resultat.  
 
Föreningsservice: 
Föreningarna är nöjda med lokalerna som har nyttjats 470 gånger. Mest använd är den större 
lokalen Vernerrummet. Förbättringar har gjorts genom inköp av bänkspis med tillhörande fläkt 
för att tillgodose behovet att tillreda enklare mat vid vissa sammankomster. Under 2012 skall det 
även kompletteras med en diskmaskin under. 
 
Ekonomi 
Alla verksamheter utom dans har givit ett negativt nettoresultat än budgeterat. Överskottet på 
personal kan delvis förklaras med den budgetering som legat kvar för den person som varit 
tjänstledig under större delen av 2011. Lägre intäkter pga uteblivit, budgeterat lönebidrag för den 
tjänstlediga. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid, en assistent på 45%. Timanställd personal vid olika arrangemang samt 
för biografverksamheten. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
Bion erbjuder ett varierat utbud med filmer som ska tilltala olika grupper med matinéer för de 
mindre och dagbio för de äldre samt den vanliga repertoaren. Personalens största uppgift är att 
ansvara för att Medborgarhuset fungerar som en resurs för föreningar och andra aktörer och som 
man hjälper att genomföra sina aktiviteter och evenemang. 
Målet med utökning av det digitala utbudet har ej uppnåtts eftersom både Medborgarhuset och 
de presumtiva föreningarna saknar ekonomisk resurser för att arrangera. 
Totalt har Medborgarhuset nyttjats 384 gånger, en ökning med 14% mot förra året. 

 
Föreningsservice 470 nyttjandetillfällen ingår ej i denna redovisning 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 91 (93) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Framtiden 
Ansökan om stöd till digitalbio har beviljats och ny utrustning kommer att installeras under 
första kvartalet 2012. Den digitala upprustningen av biografen kommer att påverka utbudet 
positivt och Arvidsjaur kommer att kunna erbjuda det man idag åker till kusten för att uppleva.  
 
Man fortsätter att arbeta mycket med arrangemang riktade till barn- och ungdomar, discon samt 
ungdomshelgerna All in i samarbete med barn- och ungdomskulturen och Galaxen. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Galaxen 
 

Tkr   2011 2010 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  276 329 -53 310 6

Verksamhet 50 56 -6 62 0

Internhyror, kap kostn 413 421 -8 413 2

            

Summa kostnader 739 806 -67 785 3

            

Intäkter -45 -36 -9 -26 38

            

Netto 694 770 -76 759 1
 
Verksamhet 
Efter förändringar håller fritidsgården öppet måndagar och onsdagar för åk 5 – 7, tisdagar och 
torsdagar för högstadiet och gymnasiet samt fredagar för alla ungdomar från åk 5 tom gymnasiet, 
med ca 20 besökare per kväll. I och med denna satsning har även gymnasieelever börjat 
återvända till Galaxen. 
Satsningen på tjejkvällar har ökat andelen tjejer på ordinarie öppethållandet. En särskild killkväll 
har också arrangerats. Dessa satsningar görs i samarbete med IOGT-NTO. Discon i samarbete 
med Medborgarhuset har arrangerats. Internationella kvällar där volontärer från två olika länder 
berättat och visat bilder om sitt hemland, bjudit på typisk mat och lekt lekar från sina länder har 
varit uppskattade inslag. En ALL IN-helg har genomförts – ett helgkoncept för ungdomar under 
helger där olika förvaltningar samverkar för att skapa en mötesplats med kultur och aktiviteter 
för ungdomar. 
Ungdomarna får vara delaktiga genom det gårdsråd, Klanen, som inrättats. De hjälper till med 
olika praktiska göromål samt är delaktiga i viss planering. I våras genomfördes en uppskattad 
resa med gårdsrådet. 
Under sommaren och höstlovet har fritidsgården hållit stängt eftersom ingen efterfrågan finns 
under skolloven. 
From hösten ligger fritidsgården organisatoriskt under den nya barn- och ungdomskulturchefen.  
 
Personal 
Två halvtidstjänster under ledning av barn- och ungdomskulturchefen. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är större än beräknad på grund av ungdomssatsningar på helgerna. Även 
materialkostnaden har varit större än beräknat kopplat till de nya satsningarna. Intäkterna ligger 
under beräknad nivå. 
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Framtiden 
För att få fler ungdomar till ungdomsgården krävs en nysatsning med mer kreativ verksamhet. 
Visionen är att skapa ett ungdomskulturhus där kulturskolan ska få utöka utbudet till att även 
innehålla drama, bild, foto, film, webdesign vid sidan av musik och dans. 
Tanken är att barn kan ha verksamhet på dagtid och ungdomarna på kvällstid. Detta bör ske i 
samverkan med Barn- och ungdom, Sociala och Tillväxtenheten för att koppla t.ex. kurator och 
socialsekreterare till ungdomskulturhusets kvällsverksamhet där det kommer att finnas ungdomar 
som bara vill ”hänga”, spela spel etc. och inte jobba med den konstnärliga verksamheten. 
Ungdomskulturhusen ska rymma även denna målgrupp.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
 


