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10 Kommunfullmäktige inkl partistöd 
 
Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Utfall mot 

budget 

Personal  435 455 -20 392 58

Verksamhet 99 61 38 54 46

Partistöd 712 711 1 712 -1

         

Summa kostnader 1 246 1 227 19 1 158 103

         

Intäkter 0 0

         

Netto 1 246 1 227 19 1 158 103
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett 
politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten.  
Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommun-
fullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksam-
heterna skall bedrivas. Detta sker 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 utser även styrelse i bolagen.  
 
Verksamhet 2013 
 
Kommunfullmäktige har haft fem sammanträden under 2012. Vid fullmäktigesammanträdet i 
april redovisades kommunens och bolagens årsbokslut. Vid sammanträdet i november 
fastställdes årsbudget och ramar för 2014, där också beslut togs om höjning av skatten med 50 
öre. 
Kommunfullmäktige har beslutat om och utbetalar partistöd till de sex politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har utsett en beredning för mandatperioden, mål- och 
utvärderingsberedningen. Beredningens uppdrag består i att utforma övergripande mål för 
kommande treårsperioder.  
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Ekonomi 
Utfall mot budget visar på ett överskott på 19 tkr. 
 
Mandatfördelning 2011-2014 
 
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: Ulf Isaksson (s) 
2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 
 
Nyckeltal kommunfullmäktige 

 
  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 

   
 Sammanträden  5 5 5 6 6 5  
 Ärenden 180 179 212 193 139 162  
 Motioner 11 8 8 15 6 8  
 Medborgarförslag 13 19 22 19 9 21  
 Frågor o 
interpellationer 

1 4 6 4 0 5  

    
 Partistöd tkr 712 712 712 662 662 662  
 Kr/mandat 22 951 22 951 22 951 21 360 21 360 21 360  
 Kr/invånare 110 110 107 101 99 99  

        	
2013-02-27 Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten  -  Martin Nilsson (c) 
 
2013-04-15  Pensionsbestämmelse för heltidsarvoderad förtroendevald  - Social demokraternas  

fullmäktigegrupp 
 
2013-04-15 Reivo som nationalpark  -  Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
 
2013-07-01 Satsning på nyttjande av avfall till lokal produktion av drivmedel  -   

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
 
2013-07-01 Igångsättning av tvärbanan Arvidsjaur  -  Jörn – Socialdemokraternas 

fullmäktigegrupp 
 
2013-07-01 Enklare medborgardialoger  -  Leif Enberg (v) 
 
2013-07-01  Politiska möten på kvällstid  -  Leif Enberg (v) 
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2013-07-01 Ändring av plan för utveckling av Nyborgstjärn  -  Leif Enberg (v) 
 
2013-11-25 Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt  större andläkarbehandlingar - 

Annika Öberg (m) 
 

2013-11-25 Uppmuntran till körkortstagande genom körkortsstöd  -  Stina Johansson (s) 
 
2013-11-25 Separat redovisning av kommunala bolag vid delårsbokslut  -  Leif Andersson (c) 
 
____ 
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18 Valnämnd 
 
Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändring 

i % 

Personal  10 2 8 6 -67

Verksamhet 0 3 -3 3 0

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 

          

Summa kostnader 10 5 5 9 -44

          

Intäkter 0 0 0 0 0

          

Netto 10 5 5 9 -44

 
Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet.  
Under 2013 har ordförande, och sekreterare varit på utbildning i Umeå. Utbildningen 
handlade om uppstart inför super valåret 2014 (EU-valet och riksdags, landstings och 
kommunvalen). 
 
 
Lotta Åman 
Ordförande 
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17 Revision 
 

Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr   i 

% 

Personal  184 119 65 125 -5

Verksamhet 496 553 -57 525 5

            

Summa kostnader 680 672 8 650 3

            

Intäkter -70 -70 0 -95 0

            

Netto 610 602 8 555 8
 
Verksamhet 
 
Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar; 
 
1. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
2. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
3. Är den interna kontrollen tillräcklig. 
4. Är räkenskaperna rättvisande. 
 
Granskningar redovisade för 2013: 
 
 Kommunstyrelse och nämnder - Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser. 
 Målstyrning inom socialtjänsten 
 Kommunens ledning, samordning och ansvar för tillväxtfrågor. 
 Kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01—2013-08-31 
 Kommunens donationsfonder 
 Lekmanna revision av kommunens bolag – Mål och måluppfyllelse samt intern kontroll 
 
 
Roger Lundberg 
Lekmannarevisor 
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117 Överförmyndare 
 
Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr   

i % 

Personal  820 782 38 818 -4

Verksamhet 130 86 44 128 -33

            

Summa kostnader 950 868 82 946 -8

            

Intäkter -495 -357 -138 -493 -28

            

Netto 455 511 -56 453 13
 
Verksamhet 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under 
Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade 
för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten 
om nya 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 ca 25 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 12 har fått 
permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 70 
flyktingbarn.  
 

Personal 
Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF § 24) för att motsvara 
ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. 
 

Ekonomi 
Under de senare år har överförmyndaren fått flera ”tunga” godmans- och förvaltarärenden 
att hantera. För att få goda män/förvaltare att ställa upp har arvoden höjts. Kostnader för 
goda män ensamkommande barn är återsökningsbara i sin helhet. 
 
Framtid 
Möjlig ändring i Föräldrabalken där överförmyndaren kommer att få en utökat roll (och 
arbetsbörda) i samband med anordnande av godmanskap. 
 
 
Nina Ask 
Överförmyndare 
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11 Kommunstyrelsen – politisk verksamhet 
 
Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr. i 

% 

Personal  1 385 1 494 -109 1 648 -3

Verksamhet 6 572 7 403 -831 7 562 35

Bidrag till koncernen 332 5 303 -4 971 168 

Reaförlust 2 558  -2 558     

Nedskrivning fastighet 1 000 -1 000  

Summa kostnader 8 289 17 669 -9 380 9 378 28

Intäkter -550 -818 268 -644  -39

 Intäkt från AFA  -8 877 8 877    

Netto 7 739 8 063 -324 8 734 40
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär 
att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter: 
Ekonomisk förvaltning 
Personalförvaltning 
Teknisk förvaltning 
Fritids- och kulturförvaltning 
Samiskt förvaltningsområde 
 
Kommunstyrelsen har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att 

främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen 
 Byggnads och anläggningsverksamhet 
 Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och 

parkmark/grönområden. 
 Kommunens centrala informationsverksamhet 
 Upphandling 
 Konsumentfrågor 
 Måltidsverksamhet 
 IT-verksamheten 
 Högskoleverksamhet 
 Flyktingmottagning 
 Bostadsanpassning 
 Samisk förvaltning 
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Verksamhet  
 

 
Kommunstyrelsen 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

 

 Sammanträden 10 8 9 9 9 9  
 Ärenden § 252 284 290 294 279 311  

 
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 
hemsida.  
 
Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens Kvalité i 
Korthet (KKiK) via Sveriges Kommuner och Landsting. 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 politiker och 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.  
 
Trafikförsörjning 
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft. Norrbottens län har 
inrättat en kollektivtrafikansvarig myndighet, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. 
Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får en tydligare strategisk roll jämfört med 
tidigare.  
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 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 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.  
 
Samiskt förvaltningsområde 
I januari 2010 infördes 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 nämnder 
 
Samverkan med andra myndigheter 
Arvidsjaurs kommun samverkar med Skellefteå kommun i en gemensam nämnd för drift av 
personalsystem. Kommunen delar, köper/säljer också tjänster med Arjeplog, Malå och 
Sorsele kommuner, som t ex växelfunktion, gemensam server för VA-debitering, 
räddningschef och konsumentverksamhet.  Kommunen har också sålt tillfälliga tjänster inom 
social verksamhet. 
 
Kommunalförbund 
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr. 
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, 
Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Norsjö 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 2013 är ett underskott på – 5 554 tkr före jämförelsestörande poster. Dessa 
avser realisationsförlust vid försäljning av fastighet med 2 558 tkr samt nedskrivning av 
fastighet med 1 000 tkr. Vidare intäkt från AFA försäkringen om 8 877 tkr. Tillhopa medför 
detta en negativ avvikelse mot budget om 324 tkr för 2013.  Bostadsanpassning uppvisar ett 
större underskott än budgeterat med 362 tkr. Detta är en följd av omformning av äldreomsorg 
som i större utsträckning skall ske i hemmen med hjälp av hemtjänst.  
Den största avvikelsen uppvisar Stöd till bolagen där budget tog upp förlusttäckningsgaranti 
för Trafikskolan med 332 tkr som kom att bli 532 tkr  Till detta kommer ersättning till 
flygplatsbolaget för icke uthyrda ytor efter flygskolans nedläggning 771 tkr. Sist men inte 
minst har Flygplatsbolaget beviljats medfinansiering i ett EU projekt under 2010. Beloppet 
bokfördes vid utbetalningen 2011 som fordran att avbetalas inom 5 år. Med hänsyn till 
flygplatsbolaget svaga finansiella ställning har beloppet 4 Mkr nedskrivits i sin helhet. 
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  Årsbudget 

2013
Redovisning 2013 Utfall mot budget

    

Kommunstyrelsen 1 879 2 309 -430
Föreningsbidrag 0 239 -239
Förl pens.förm förtr.valda 25 10 15
Allmänna utredningar 75 188 -113
Strukturåtgärder 690 818 -128
Fysisk planering 300 349 -49
Nenet Stadsnät/luminora 101 127 -26
Industrimark 5 5 0
Allmän markreserv -106 -106 0
Strukturella insatser 0 0 0
Näringslivsstöd 78 78 -78
Stöd till koncernen 332 5 303 -4 971
Exploateringsverksamhet 0 -245 245
Bostadsmark 55 46 9
Bostadsanpassning 775 1 137 -362
Bidrag till vägar 715 799 -84
Bidrag till gårdsbelysning 15 0 15
Lokal landsbygdstrafik 2 800 2 612 188
Bidrag till enskilt va 100 32 68
Civilt försvar -100 -408 308

Totaler 7 739 13 293 -5 554
    

 
Kommunstyrelsearvoden 
Kostnaden har ökat för två extra sammanträden. 
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Föreningar och organisationer kommunstyrelsen medfinansierar 
 
  2013 2012

Kommunförbundet Norrbotten 324 560 252 562
Lantbrukarnas Ekonomi 2 050 2 050
Svenska kommunförbundet 151 000 153 000
Georange ideella förening  5 000
Pite älv ekonomisk förening 91 937 91 127
Akademi Norr 80 000
Norrbottens Läns Landsting 95 010
Regional Kollektivmyndighet 115 360
Norrbottens energikontor 12 932 12 988
Marielund 13 000
LTU 50 000 50 000
Lappland United 186 250 186 250
Destination Arctic Circle 300 000 300 000
Moskosels rallarmuseum 35 000
Glommersträsk Hembygdsförening 10 000 20 000
Arvidsjaurs Hembygdsföring 15 000
SERN 4 717
It Norrbotten 108 816 100 780
SUMMA 1 482 905 1 286 484

 
Föreningsbidrag 
Bidrag har gått till Folkrörelsernas arkiv, samt till kostnader runt AA:s lokal.  
( inkl Utskottet) 
 

Utbetalda föreningsbidrag  2013 2012

Hyra lokal Skolgatan 43 612 53 527
Elström mm 4 232
Arvidsjaurs Snöskoterförening 12 477
Abborrträsk skötsel av bad 50 000 50 000
Glommersträsk skötsel av bad 50 000 50 000
Folkrörelsernas arkiv 6 500
Ung företagsamhet 50 000
SUMMA 204 344 166 004
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Strukturåtgärder 
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.  
 
Luminora IT 
Kommunstyrelsen har beslutat att medverka i IT Norrbottens projekt Luminora i ett antal år. 
Dessa projekt ska inte belasta stadsnätets kunder.  
 
Fysisk planering 
I fysisk planering ingår kostnader för stadsplaner.  
 
Bostadsmark 
Inga tomter har sålts under 2013.  
 
Bidrag till vägar belysning mm 
De kommunala bidragen som kan ansökas till enskilda vägar var 2012, 40 tkr dyrare än 
2013. Dessa 40 tkr är utbetalning till iståndsättning av statsbidragsberättigade vägar, som 
kan sökas när en statsberättigad väg rustas upp. 2013 betalades inga sådana pengar ut.  
Underhållet av Moskosels och Glommersträsk enskilda vägar hamnade 2012 på 170 tkr 
jämfört med 260 tkr 2013. Detta beror på att Glommersträsk inkommit med alla sina 
fakturor för 2013. I vanliga fall brukar Moskosel och Glommersträsk fakturor släpa efter så 
att höstens underhåll inkommer först våren efter. Kommunen har även rustat i 
Glommersträsk för 25 tkr 2013.  
 
Bidrag till enskilt VA 
2012 togs nya regler för bidrag vid utförande av enskilda vatten-och avloppsanläggningar 
inom Arvidsjaur kommun. Mot att det tidigare har betalats ut 50 % av anläggnings-
kostnaden i bidrag både för spill- respektive vattenbrunn så ger de nya reglerna ett bidrag 
om max 5000 kr för avloppsbrunn och bidraget för vattenbrunn togs bort. Detta har 
resulterat i att kommunen godkände bidrag för 390 tkr 2012 jämfört med 32 tkr 2013.  
 
Lokal landsbygdstrafik 
Bruttokostnaden från Länstrafiken för 2013 var 2 300 tkr.  
 
 
Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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284 Bostadsanpassningsbidrag 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljade år 2013 
78st, till en kostnad av 843688: - 
 
Bokförd kostnad för 2013 
Den bokförda kostnaden för 2013 är 1 137 000: - 
 
Redogörelse för år 2013 
Utfallet överskred budget med cirka ca 47 % (362000kr). Prognosen från 2013-09-13, tydde 
på att budgeten skulle överskridas med ca 425000kr. 
 
Totalt inkom 81st ansökningar av bostadsanpassningsbidrag under år 2013.  
 
Vanligaste anpassningsåtgärden i bostäder under 2013 var tröskelbyte, montering av 
spistimer samt sanitetsåtgärder. 
 
Fördelningen av de beviljade bidragen under år 2013, på belopp av olika storlek ser ut enligt 
tabell nedan (Tabell 1). Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2013 
baserat på bidragsmottagarens ålder redogörs i tabell 2.  
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2013 på belopp av olika storlek. 
Mindre än 1 000 kr 0 st 20 000 - 49 999 kr 13 st 
1 000 - 4 999 kr 18 st 50 000 - 99 999 kr 1 st 
5 000 - 19 999 kr 45 st 100 000 kr eller mer 1 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bostadsanpassningsbidrag under år 2013 baserat på 
bidragsmottagarens ålder. Tabellen visar endast de bidrag som beviljats under 2013, ej de 
eftersläpande projekten från 2012. 
Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal 
bidrag: 22 st 

Antal 
bidrag: 31 st 

Antal 
bidrag: 24 st 

Belopp: 300 588 kr Belopp: 348 500 kr Belopp: 194 600 kr 
 
Händelser av betydelse 
På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att 
flertalet större anpassningar från år 2012 har blivit slutförda år 2013 har budgeten 
överskridits. Två trappstolshissar har monterats under 2013 samt att det utförts flera 
anpassningar i toaletter och badrum. Hissar, badrum och kök är i regel kostsamma 
anpassningar. 
 
I snitt beslutar kommunen om ca 69st bostadsanpassningsbidrag per år om man utgår ifrån 
de senaste 16 åren. År 2012 blev 101 beslut tagna. Detta år inkom totalt 81st ärende som 
resulterade i 76 helt beviljade beslut, 2st delvis beviljade samt 3st helt avslagna beslut. 
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Framtiden 
84 500kr är uppbokade på 2014 års budget, för beviljade bostadsanpassningar från år 2013 
som ännu inte har blivit slutförda. Summan kan komma att ändras uppåt eller nedåt. 
 
Enligt Boverket gåt utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och 
längre tid än tidigare. Detta sparar samhället stora pengar på, då vårdplatser och andra 
boenden är dyra. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den 
funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, få ökad självständighet, kunna 
använda sina hjälpmedel och få en bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. 
Denna målsättning gör det dock svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. 
Kostnaderna blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. 
 
Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hemrehabilitering  
- möjlighet till hemsjukvård   
- barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma 
- ökad självständighet och minskat hjälpbehov  
 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. 
 
2013 års ärende hantering följer lag(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare bostadsanpassningsbidrag 
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Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år 2013. 
 

 
Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1998 och framåt. 
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Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1998 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 
 Borttagning 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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700 Ledningsfunktionen 
 

Tkr   2013 2012   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget 
(tkr) Redovisat Förändr   i %

Personal  1 084 1 202 -118 1 097 80

Personalkostnader i projekt 770 -770 

Verksamhet 309 264 45 447 120

 Projektverksamhet    732 -732     

Summa kostnader 1 393 2 968 -1 560 1 544 91

Intäkter -50 -232 182 -203 606

Projektintäkter -1 212  

Netto 1 343 1 516 -173 1 341 13

  

Årets resultat -173  30
 
Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2013 är positivt med 117 tkr  exklusive projektverksamhet. 
Resultatet, i förhållande till 2012, har påverkats genom att en extern projektverksamhet 
gentemot SIDA flyttats till Ledningsfunktionens ansvarsområde. 
 
I verksamheten ingående projekt mot ICLD- organisationen inom SIDA finns intäkter 
motsvarande 1 212 tkr. Motsvarande personalkostnader är 770 tkr och verksamhetskostnader 
732. 
Således är utfall en nettokostnad för 2013 om 290 tkr för projektverksamheten. 
 
Verksamheten 
Verksamheten har under året bestått av kommunchefens ledningsarbete samt ovan nämnda 
externa SIDA-projekt.  
 
Händelser av betydelse 
Som ett resultat av 2012 års bokslut har under 2013 pågått ett arbete med att hitta 
kostnadssänkande åtgärder. SKL:s analysgrupp har engagerats och presenterade under 
hösten en rapport om kommunens ekonomiska läge jämfört med andra kommuner.  
 
Kommunchef Johnny Högberg avslutade sin anställning i kommunen under sommaren och 
Kerstin Olla tillträdde som ny kommunchef i oktober. 
 
Under året har arbetet med att skapa en gemensam koncernledningsgrupp påbörjats. Här 
deltar förvaltningschefer, ekonomi- och personalchefer samt bolagschefer.  
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Personal 
Kommunchef Johnny Högberg slutade sommaren 2013 och Kerstin Olla anställdes som ny 
kommunchef i oktober 2013. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Redovisas under respektive enhets verksamhetsansvar. 
 
Framtiden 
Under 2014 kommer arbetet med kostnadssänkande åtgärder att fortsätta. Dessutom kommer 
en större organisationsöversyn att göras. Detta arbete kommer med stor sannolikhet att leda 
till flera övergripande förändringar i kommunens förvaltningsorganisation. 
Näringslivsfrågorna kommer att ges en större prioritet liksom frågan om att utveckla det 
koncernövergripande arbetet där begreppet koncernnytta står i fokus. 
 
Kerstin Olla 
Kommunchef 
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701 Personalenheten 
 
Tkr 2013 2012   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  2 477 2 618 -141 2 313 13

Verksamhet 2 388 2 201 187 2 330 -6

            

Summa kostnader 4 865 4 819 46 4 643 4

            

Intäkter -2 969 -3 506 537 -2 844 23

            

Netto 1 896 1 313 583 1 799 -27

            

Årets resultat 583 96 
 
Ekonomi 
Personalenhetens resultat påverkas av många oförutsedda och icke påverkbara händelser 
inom de ekonomiska verksamheterna för personalvård, fackliga organisationer, 
företagshälsovård samt rehabilitering. Känt är dock det plusresultat på drygt 200´kr som till 
största delen beror på att skyddsombudsutbildningen kunde planeras och genomföras 
tillsammans med vår företagshälsovård, inom ramen för vårt redan upphandlade avtal, 
istället för att köpa in tjänst från annan konsult. Dessutom fick annan planerad utbildning för 
våra chefer prioriteras bort till förmån för den tidsomfattande skyddsombudsutbildningen. I 
övrigt har personalenheten sett över behovet av tidskrifter och arbetsrättsstöd via internet 
och avslutat alla former av prenumerationer som vi ej är i behov av i dagsläget. 
 
Verksamheten 
Följande verksamhetsområden ingår under Personalenheten: 
 
Personalplanering och förhandling 
Huvudsakligen arbetar personalenheten med att ge stöd till cheferna i vår organisation inom 
alla områden för personalfrågor, behovet av vårt stöd har de senaste två åren ökat. 
Förmodligen pga. att vi rekryterat en del nya chefer de senaste åren. Löneöversyn 2013 
genomfördes enligt tidplan. Utfallen blev mellan 2,29 – 2,6 % för de olika 
arbetstagarorganisationerna.  
 
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. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 22 (87) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
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 
minskar något. Under 2013 har 183 medarbetare (27 %) ansökt om ersättning för friskvård, 
målet för 2013 var 30%. Vi kommer att fortsätta uppmuntra våra medarbetare att använda 
sig av friskvårdsstödet. Uppsatt mål för 2014 är att 35% av våra medarbetare ansöker om 
friskvårdsersättning.  
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovården, A-Hälsan, har under 2013 utgjort en opartisk rådgivande expertresurs i 
det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs har i år till största delen 
användas till all form av rehabiliteringsarbete, men tillgång till akuta insatser har också 
funnits. Dessutom har företagshälsovården tillsammans med vår personalkonsulent 
genomfört en omfattande grundutbildning i arbetsmiljö för koncernens samtliga chefer, 
skyddsombud och arbetsmiljöansvariga politiker. Företagshälsovården ska årligen beakta 
medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. A-Hälsan har 
anpassat sin kompetens till våra behov. Samarbetet med A-hälsan fungerar mycket bra och 
med utgångspunkt av vårt upphandlade avtal mellan parterna. 
 
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. 
 
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 den egen förvaltning fortlöper. Under 2013 har 
alltså intern arbetsmiljöutbildning för både chefer, politiker och skyddsombud genomförts.  
 
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 2013 har det förebyggande arbetet fortsatt att öka mot 
tidigare år, av de aktuella rehabiliteringsärendena är drygt 60% förebyggande och knappt 
40% sjukfall. Den totala sjukfrånvaron har under 2013 varit 5,06 %. Jämförelsetal med länet 
och riket i övrigt är i skrivande stund inte levererade av SKL för år 2013. 
 
Personalutveckling/Chefsutbildning 
Personalutbildning bedrivs i form av extern eller intern utbildning. 
Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Vi har fortsatt på den inslagna vägen 
med att sammankalla alla koncernens chefer till tematräffar i syfte att säkerställa 
kompetensen hos våra chefer, under 2013 genomfördes två tematräffar. 
Tematräffarna innehåller information från personal- och löneenheten samt en kortare 
föreläsning med tema efter behov och önskemål. Den årligen återkommande interna 
chefsutbildning för nya chefer är också genomförd. Någon ytterligare utbildningsinsats har 
vi inte lyckats klämma in, den ovan nämnda arbetsmiljöutbildningen tog all utbildningstid i 
anspråk under 2013. 
 
Händelser av betydelse 
Ny ekonomichef och ny kommunchef har rekryterats under 2013, vilket påverkar 
personalenhetens verksamhetsområden i allra högsta grad. 
Personalenhetens uppbyggda kompertens är sårbar då endast två personer finns i 
organisationen för att ge stöd ut till våra drygt 50 chefer i ovanstående rubricerade 
verksamhetsområden. I ett försök till att motverka sårbarheten jobbar vi fortsatt med att 
utveckla ett närmare samarbete med vår lönechef. 
 
Personal 
Två personer har arbetat vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och 
personalchef Ulrica Lundgren. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Se separat målredovisning på övergripande ks-nivå. 
 
Framtiden 
Prioriterade områden för Personalenheten 2014: 

 Se över arbetsvärderingen tillsammans med konsult inför 2015 års lönekartläggning. 
 Fortsatt arbete med kompetensutveckling för våra chefer (ca 50 st.) 
 Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla 

de förhållandevis låga sjuktalen. 
 Jobba för att modernisera och därigenom minska den administrativa delen i det 

dagliga arbetet med vad marknaden har att erbjuda i anpassade IT-verktyg. 
 
 
Ulrica Lundgren 
Personalchef 
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71 Serviceenheten 
 

Tkr 2013 2012   

  Budget Redovisat

Utfall mot 
budget 
(tkr) Redovisat 

Förändr  
i % 

            

Personal  3 086 2 933 153 3 056 -4 

Verksamhet 2 570 1 946 624 2 061 14 

            

Summa kostnader 5 656 4 879 777 5 117 3 

            

Intäkter -2 009 -1 174 -835 -1 285 7 

            

Netto 3 647 3 705 -58 3 832 2 

   

Årets resultat -58 22 
 
Verksamheten 
Serviceenheten består av kansliet med två nämndsekreterare och en utredare (tjänstledig 
from 1 oktober). Reception/växel har 1,75 årsarbetare. Vidare ligger även information och 
samisk koordination med 1,0 tjänster vardera under enheten. Enheten ansvarar också för 
bland annat varuhemsändning och konsumentrådgivning som köps som tjänst av Arjeplog. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har växeln uppgraderats men flygplatsen är ännu inne under kommunens växel. 
Arbetet försenades på grund av undermålig projektledning hos leverantörerna men nu är allt 
klart och det sista steget ligger hos flygplatsen själv som skall ordna med Telia så att 
överflyttningarna görs..  
SAMSA-kommunerna har enats om att ha en koordinator för det övergripande arbetet med 
växeln och detta kommer att avlasta berörda kommuner avsevärt.  
Utvärdering av verktyg för intranät har inletts och i slutet av året provades verktyget av alla 
olika förvaltningar och funktioner. Alla var överens om att det är möjligt att använda sig av 
detta system och en projektgrupp har bildats för att driva arbetet framåt. Fritids- och 
kulturchefen är sammankallande. 
From oktober har vissa arbetsuppgifter från utredartjänsten fördelats på andra och fritids- 
och kulturchefen har varit enhetsledare. 
 
Ekonomi 
Enhetens ekonomi ligger i stort enligt budget men intäkterna har ej kommit upp i budgeterad 
nivå. Detta beror på att kostnader för bilpoolen (verksamhet 087; 110,4 tkr) och 
telefonkostnader inte har fördelats ut vilket påverkar enhetens resultat negativt men inte har 
någon inverkan på kommunens totala utfall. 
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Kostnaden för bilpoolen har reducerats genom att gradvis övergå till korttidshyrda bilar. Det 
ska inte påverka enhetens budget eftersom det är ett nollsummespel. Det kommer antagligen 
inte att påverka kommunens budget som helhet heller, eftersom vi har ett så bra avtal 
numera. 
 
Personal 
Totalt jobbar 8 personer med 6,75 helårsarbeten på enheten, tack vare ett samarbete med 
kultur och fritid som täcker upp 0,25 % i växeln. Från början av oktober har tjänsten som 
utredare varit vakant, vilket föranlett en del omfördelningar av uppgifter inom enheten och 
mellan andra enheter. Sjukfrånvaron har uppgått till 3,5 %.  
 
Framtiden 
Ett nytt service- och supportavtal för växeln och ett nytt tjänsteavtal för varuhemsändning 
har slutits under hösten.  
 
 
Kristina Grubbström 
Chef, Serviceenheten 
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72 Ekonomi 
 

Tkr   2013   2012 

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget 
(tkr) Redovisat 

Förändr 
i % 

Personal  4 160 3 861 299 3 613 7

Verksamhet 2 410 2 396 10 2 228 8

            

Summa kostnader 6 570 6 257 309 5 841 7

            

Intäkter -1 435 -1 455 20 -1 429 2

            

Netto 5 135 4 802 329 4 412 9

   

Årets resultat 333 212 
 
Ekonomi 
Verksamheten visar ett positivt utfall gentemot budget där enheten har förbrukat 333 tkr 
mindre än budgeterat.  Största positiva avvikelsen härrör från vakanser bland personalen. 
Enheten har inte kunnat besätta en tjänst fr o m oktober som redovisningsekonom då vi inte 
hittade lämplig person till tjänsten. I stället har en pensionerad medarbetare anlitats, dock ej 
på heltid. 
Att detta har kunnat fungera beror i stor utsträckning på att förvaltningsekonomernas arbete 
avlastar just denna tjänst. 
En upphandlare har varit tjänstledig fram till maj månad utan att ha ersättare. 
 
Verksamheten 
Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen 
och i enlighet med god redovisningssed samt bevaka att kommunen bedriver en god 
ekonomisk hushållning.  Enheten skall förse förvaltningar och allmänhet med aktuell 
statistik avseende befolkningsförändringar, näringsliv mm.  
Rapporteringen skall utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för 
politiker och verksamhetsansvariga.  
 
Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglementen 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. 
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Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens 
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)  
samt Lappland Aviation Academy AB (LAA) 
 
Händelser av betydelse 
Ulrika Hallnor som t f ekonomichef lett enhetens arbete t o m mitten av augusti när ny 
ekonomichef Sara Eklund tillträdde. 
Ulrikas insatser har varit stora för att kunna åstadkomma resultat av arbetet trots ett mycket 
tungrott system med många manuella rutiner.  
 
Personal 
Enheten består av 7 årsarbetare inklusive två tjänster som upphandlare. Utöver detta finns 
den tidigare inlejda ekonomen på c:a 75 % t o m mars 2014. 
 
T o m oktober har denna upphandlare varit visstidsanställd, men övergått i en 
tillsvidareanställning därefter. 
Det reformarbete som påbörjats kräver mera resurser varför den andre upphandlaren har 
övergått till att vara utvecklare i projektet att införa elektroniska fakturor, förändra kodplan, 
se över ekonomisystem och program för budget och prognos. En mindre del c:a 10 % ägnar 
han åt stöd till den nya upphandlaren. 
 
Personalsammansättningen på ekonomienheten har i stort sett bestått av samma personer 
sedan av 1970-talet. Sedan drygt tre år tillbaka har pensionsavgångar inneburit att nästan 
samtliga tjänster innehas av ny personal. Det kommer att ta ett tag innan den erfarenhet som 
har försvunnit har byggts upp igen. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Inga särskilda mål har satts upp för Ekonomienheten.  
Vi strävar efter att leverera i tid, vilket har varit knepigt under året med nya människor på 
nästan alla poster.  
 
Framtiden 
Fr o m 2014 startar utvecklingsarbetet, där digitalisering av leverantörsfakturor är första 
delmål med planerat ”skarpt läge ” till 1 juni 2014. För att åstadkomma detta görs  
uppdatering av befintligt system under mars 2014. Detta har inte gjorts sedan 2008 och har 
inneburit Java-lösningar som påverkat andra system negativt på senare tid. 
Fr o m hösten 2014 startar vi upphandling av ett nytt ekonomisystem för driftstart 1 januari 
2016. 
Ny kodplan planeras ha införts till 1 jan 2015. 
Under året ska vi titta på programvaror för budget och prognos, där vi ännu inte tidsatt 
igångssättning. 
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Arbetsrutinerna idag, som tidigare nämnts,  bygger mycket på manuell hantering som är 
tidödande och arbetskrävande.  
Vi ska därför se över behov av boksluts-och kalkylprogram i stället för att arbeta i Word och 
Excl. 
 
En pensionavgång fr o m februari (efter 39 års anställning) har ersatts av en 
visstidsanställning t o m 31 dec 2014 då det rör sig om arbete med leverantörsfakturor, men 
också en mindre del c:a 20 % med arbete på löneenheten. 
Vi beräknar därmed att minska antalet anställda med minst ½ tjänst fr o m 2015. 
Fr o m mitten 2017 pensioneras vår utvecklare varför ytterligare en person då lämnar laget. 
 
 
 
Sara Eklund 
Ekonomichef 
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731 Löner 
 
Tkr 2013   2012   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr  

i % 

Personal  2 288 2 241 47 2 109 6 

Verksamhet 932 951 -19 924 3 

            

Summa kostnader 3 220 3 192 28 3 033 5 

            

Intäkter -158 -152 -6 -243 -37 

            

Netto 3 062 3 040 22 2 790 9 

Årets resultat 22 113 
 
Ekonomi 
Vårt resultat ligger i linje med budget. 
Ser man på helheten så har vi gått plus i år.  
På personalsidan så har vi frånvaro där vi inte har satt in vikarie så där finns ett plus. När det 
gäller verksamheten så har vi ett minus p.g.a. att vi fick en oväntad utgift i samband med 
installation av ny skrivare. 
 
Verksamheten 
 
Lönebearbetning 
Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT 
samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning.  
De flesta av våra anställda har självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss 
frånvaro och extra tid.  
Vi har även ett system som heter WINLAS där vi håller reda på alla anställningsdagar som 
är kopplade till LAS (Lagen om anställningsskydd). Vi jobbar med att komplettera detta 
system med totala anställningsdagar för all personal. 
 
Pensionshantering 
Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med 
KPA, vilka genomför utbetalningarna.  
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. 
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Vi har systemansvaret för rekryteringsverktyg, HR-support, där våra chefer annonserar efter 
ny personal. Man kan här själv följa dag för dag vilka som söker tjänsten och även göra 
urval på ett enkelt sätt. Vi sköter även utbildningen av nya användare i detta system. 
 
Vi fortsätter samarbete mellan personalchef och lönechef med avtalstolkning, lönesättningar, 
vissa förhandlingar, lönekartläggning mm. Detta för att vi inte ska vara så sårbara om någon 
är borta. 
 
Händelser av betydelse 
Pensionsavgång 2013-01-01 av en löneassistent. Förslag ligger om att denna tjänst inte ska 
återbesättas. Finns tjänsteskrivelse angående detta. 
 
Personal 
En lönechef, tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning, en av löneassistenterna 
har gått ner i tjänst till 80 % from 2013-09-01. En person är löneassistent 50 % och 
systemansvarig 50. En av löneassistenterna är anställd med nystartsanställning. 
Vårt sjuktal för denna period är 2,76 %. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
”All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid”, är den målsättning som finns för 
löneavdelningens 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 
From 2013 är det taget ett beslut i Ledningsgruppen som trycker på den enskildes ansvar och 
att det innebär att vi inte kommer att gå in och rätta i lika stor utsträckning som tidigare. 
Detta kommer vi att fortsätta med även under 2014. 
Oro finns för framtiden vad gäller att inte återtillsätta en tjänst hos oss där vi har haft en 
pensionsavgång. From 2014 så har vi kvar 20 % av denna tjänst. Det gick att lösa på detta 
sätt för att den person som tidigare vikarierade hos oss nu finns på ekonomienheten. Jag har 
gjort en tjänsteskrivelse om möjliga åtgärder och konsekvenser om ett sådant beslut fattas. 
Vi har tex infört telefontid hos löneassistenterna. 
Dessutom har förfrågan kommit från A-hem om att vi ska ta över deras löneutbetalningar, de 
har i dagsläget 3 centrala avtal som vi inte har idag (Fastigo K, Fastigo F och Måleriavtalet). 
 
 
Åsa Fjällman 
Lönechef 
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761 IT-Enheten 
 

Tkr   2013 2012   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget 
(tkr) Redovisat 

Förändr 
i % 

Personal  3 533 3 061 472 3 044 1

Verksamhet 4 196 4 280 -84 3 777 13

      0     

Summa kostnader 7 729 7 341 388 6 821 8

            

Intäkter -2 957 -2 480 -477 - 1 508 61

            

Netto 4 772 4 860 -88 5 313 -7

Årets resultat -88 -347 
 
Verksamhet 
IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av 
kommunbolagens och andra närliggande kommuners behov av IT-tjänster. 
 
Händelser av betydelser 
- Övergången från Windows XP till Windows 7 på fortsätter. 
- Arvidsjaur kommun har beslutat att ingå i en gemensam nämnd för e-tjänster. Nämnden 

består av Norrbottens alla kommuner och får sitt säte i Luleå. Nämnden skall verka för 
gemensam utveckling av kommunernas e-tjänster. Detta får några viktiga konsekvenser 
för oss: 
- Det är kommunens förvaltningar/verksamheters data som skall göras tillgängliga 

elektroniskt. 
- Den gemensamma nämnden ”gör inte jobbet åt oss” – alla förvaltningar måste 

själva avsätta nödvändiga resurser för att ta del av den gemensamma nämndens 
arbete. 

- IT spelar en vital roll i genomförandet av detta, bl.a. säker identifiering av 
medborgare. IT avd. måste därför i ett tidigt skede vara delaktig i verksamheternas 
planering av e-tjänster. 

- Vi har infört IPV6 adresser på våra Internetresurser. (Enl. regeringens direktiv i Digitala 
agendan.) 

- Fortsatt samarbete med bland annat de kommunala bolagen. Bl.a. har Flygplatsen 
införlivats i kommunens växellösning. 

- Vi har införskaffat ny brandväggslösning för att kunna hantera kraven som ställts vi 
regeringens Digitala Agenda, höja prestandan samt möta en ökad efterfrågan på extern 
åtkomst till kommunens verksamhetssystem. 
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Ekonomi 
Ej budgeterade kostnader vi haft under året: 
- Ny brandvägg: 40KSEK 
- Kraven på vår datalagringskapacitet ökar ständigt. Vi har tvingats utöka det utrymmet  
- tidigare än beräknat. Kostnad ca 50KSEK 
- Vår test och backupmiljö havererade under året. Byte av utrustning och återställning av 

miljö kostade ca 30KSEK 
- Vårt passersystem till våra serverrum har bytts ut, och är nu en del av kommunens 

övriga passersystem. Kostnad ca: 45KSEK 
 
Personal 
IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Kundnöjdhet: Ingen undersökning genomförd. 
Arbetsbelastning: 123st datorer per årsarbetare på IT-enheten 
 
Framtiden 
- Under 2014 kommer att antal upphandlingar att genomföras, bl.a. skolans 1:1 satsning, 

det i sin tur kräver upphandling och utbyggnad av det trådlösa nätverket.  
- Avtalen gällande inköp av datorer, förutom elever, samt vår datalagringslösning löper ut 

under året och måste upphandlas.  
- Det regionala navet, som inryms i den gemensamma e-nämnden planeras kunna ersätta 

nuvarande KIR-system, till en lägre kostnad. Införandet kräver dock noggrann planering 
och test innan skarp drift. 

- Ett nytt ekonomisystem kommer att installeras under våren. 
 
Ovanstående kommer att nämnvärt öka arbetsbelastningen på IT avd under 2014. 
 
 
Glen Eriksson 
IT-chef 
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74 Tillväxtenheten totalt 
 
Tkr 2013   2012   

  Budget Redovisat

Utfall i 
%mot 
budget Redovisat 

Förändr i 
% 

Personal 3 664,9 3 172,3 87 3 520,0 90
Verksamhet 2 151,3 1 367,6 64 2 996,7 46
Kapitalkostnader 85,3 85,3 100 89,1 96
Interna hyreskostnader     0   0
Summa kostnader 5 901,5 4 625,2 78 6 605,8 70
Intäkter -1 870,1 -554,7 30 -2 838,9 20
Internhyror     0   0
Summa intäkter -1 870,1 -554,7 30 -2 838,9 20
Netto 4 031,4 4 068,3 101 3 766,9 108
 
Verksamhet 741 
 
Tillväxtenheten består av arbetsmarknadsenheten, näringsliv och Eu-samordning, turistbyrå, 
lärcentrum samt projektverksamheter där vi antingen är ägare av projektet eller partners. 
Chef för tillväxtenheten har det övergripande ansvaret för planering och ledning av enhetens 
verksamheter. Arbetsmarknadsenheten leds av chefen för arbetsmarknad, vilket omfattar 
Idéum, ensamkommande barn, offentligt skyddade arbeten, instegsjobb, feriearbeten, 
flyktingmottagning och inflyttning och integrationssamordning. Verksamheterna inom 
Idéum, flyktingmottagning, ensamkommande barn regleras via avtal med Migrationsverket 
och Arbetsförmedlingen. Även lokala överenskommelser finns mellan kommunens enheter 
som stödjer och reglerar arbetet.  Tillväxtenheten särredovisar arbetsmarknadsenheten, se 
separat redovisning.  
 
En stor del av årets arbetstid har lagts på lokalfrågor och flyttprocesser. En 
konsekvensanalys är gjord kring konceptet en dörr in d.v.s. nästan hela tillväxtenheten under 
ett och samma tak. Medarbetarna uttrycker sammanslagningen som positivt, dock ej i ABC 
husets befintliga lokaler. Via en extern konsult bekräftas att befintliga lokaler inte passar det 
tilltänkta konceptet ”en dörr in”. Under året har ytterligare en flytt av verksamhet 
undersökts, flytt av turistbyrån in i medborgarhuset.  
 
Händelser av betydelse  
 
Näringsliv och Turism 
 
Näringslivskontoret arbetar med nystartsärenden, utveckling av befintliga företag samt att få 
företag att investera och etablera sig i Arvidsjaur. Likaså att bilda, delta i och förmedla olika 
nätverk. Turism och besöksnäringen är en viktig del i näringslivet. Turistbyrån är öppet året 
runt och fungerar som en stödfunktion. Vad gäller EU-samordning har arbetet dominerats av 
att vi befinner oss mellan två programperioder.  
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Arbetet har framför allt kretsat kring att skapa sig en bild av hur utlysningarna kommer se ut 
framöver, så att arbetet redan nu kan börja anpassas. Kommunen har också varit delaktig i 
arbetet med framtagande av nytt strukturfondsprogram.  
 
 För att ytterligare öka servicegraden erbjuds företagen rådgivning kvällstid eller hos 

företaget själv samt ett nummer in. 15858 
 Framtagandet av ett nytt tillväxtprogram. Programmet skall vara vägledande inför 

kommande tre år med årlig avstämning. Den färdigställda destinationsplanen för 
Destination Arctic Cirkel är en de i tillväxtprogrammet. 

 Etablering och investeringsfrämjande arbete i samverkan med Invest in norrbotten tar 
ytterligare ett steg. 

 Förstudie Tågtest mellan Arvidsjaur och Jörn med tidsplan mot år 2017 pågår. En nära 
dialog och samverkan med samebyarna kring rennäringens utmaningar kopplat mot 
tågtest prioriteras. Initialt har ett antal lokala företag involverats. Om planer verkställs 
kommer än fler företag och aktörer att engageras. 

 Branschutvecklingen inom biltest och besöksnäringen har varit mycket betydelsefullt 
vad gäller investeringar. Nya företag har etablerats vilket har medfört att Arvidsjaur 
som besöksmål har tagit ytterligare ett stort kliv i internationell riktning. Tekniska 
kontorets agerande i tillståndsprocessen har varit och är mycket betydelsefull.  

 Arvidsjaur var den första kommunen i Norrbotten som gick med i Ungt Företagande 
och i år stod vi som värdar för den årliga UF-mässan.  

 EntreprenörCentrum och näringslivskontoret startade under hösten igång träffar för 
nystartade företag (yngre än 3 år). Syfte att förbättra förutsättningarna för längre 
överlevnad, dels genom att anordna föreläsningar/ workshops sam ge deltagarna nya 
nätverk och kontaktytor. Likaså arbetas det mot nya målgrupper exempelvis utländska 
företagare och pensionärer. 

 Iglootel i Abborrträsk gjorde sin första säsong 2012/2013 vilket gav en hel del 
uppmärksamhet, inte minst i media. Företaget beslutade att inte bygga upp ett nytt 
Igloo-hotell under säsongen 2013/2014. Dock har företaget fortsatta planer för 
verksamhet i Abborrträsk.  

 Turistbyrån har bl.a. arbetat med att säkra kvalitén på skoterlederna genom att medverka 
till samverkan mellan näringsliv och föreningsliv.  

 Under hösten 2013 har tillväxtenheten medverkat i Gold of Laplands (Malå, Norsjö, 
Lycksele och Sorsele) utvecklingsarbete inför EU:s nya strukturfondsperiod 2015-20. I 
praktiken fungerar Arvidsjaur som en brygga mellan destinationerna i Norr- och 
Västerbotten.  

 Samarbete med Skellefteåregionen. De insatsområden som diskuteras är att samordna 
och påverka gemensamma utvecklingsinsatser, infrastruktur, tillgänglighet samt 
möjliggörare för destinationsbolagens samverkan. 

 Arbetet med att skapa förutsättningar som ger rätt och relevant stöd till det lokala 
näringslivet pågår parallellt med pågående flyttprocesser. Samsyntmetoden, 
studentarbeten, undersökningar, intervjuer, kartläggningar, näringslivs och 
erfarenhetsträffar m.m. ligger till grund för det. 

 Medverkar i AKKA en förstudie som drivs av SSR Svenska samernas riksförbund, med 
syfte att ta fram ett genomförandeprojekt riktat mot utveckling av befintliga företag 
ägda av samer och skapande av nya företag ägda av samer, samt utveckla ett IT-
metodstöd. 
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 Medverkat i Regional samverkansforum. Stärka möjligheterna för en positiv utveckling 
för regionens militära utbildningsplattformar. Utveckla arbetsformer mellan militära och 
civila verksamheter som stärker den regionala utvecklingen, skapar tillväxt och 
mervärden för samhället och näringslivet i regionen.  

 
Lärcentrum 
Lärcentrum är den fysiska manifestationen av kommunens medlemskap i kommunal-
förbundet Akademi Norr, som har som mål att tillgängliggöra högre utbildning i norrlands 
inland. Lärcentrums verksamhet i Arvidsjaur är främst riktad till vuxna studerande, 
exklusive de som läser på gymnasienivå, och till näringslivet i kommunen. Det erbjuds en 
mindre studielokal och tillgång till dator och videokonferensutrustning för att underlätta 
vidareutbildning på distans. Även möjlighet att skriva tentamina ges. Medverkar även i olika 
offentliga arrangemang för att berätta om studiemöjligheter samt anordnade av egna 
informationsträffar. Finns även till hands för att stödja enskilda individer i frågor kring 
studier.  I och med tillgången till en modern videokonferensutrustning så har det genom åren 
blivit naturligt att Lärcentrum anlitas, av både interna och externa kunder, för att möjliggöra 
möten, konferenser och föreläsningar på distans. Under 2013 har Lärcentrums 
videokonferensutrustning även tagits i anspråk för samhällsinformation på hemspråk till 
nyanlända då gymnasieskolan, som i övrigt har ansvar för denna kundgrupp, saknar en 
fungerande teknisk lösning. Samhällsinformationen är en växande verksamhet som under 
hösten har blivit allt mer betungande ur både tids- och utrymmessynpunkt.  Nedan 
presenteras händelser av betydelse. 
 
 Värd för eventet Innovationsfabriken. En tävling arrangerad av Centek.  
 En ny videokonferensutrustning upphandlades och installerades på Lärcentrum  
 Genomförde en studieresa till Irland bästa stället att bo på  
 Koordinerat kommunens feriearbeten  
 Akademi Norr har inlett ett arbete kring dess ursprungliga kärnvärden för att säkra 

behov av akademiska utbildningar  
 Försvarsmakten har uttryckt behov av alternativa studielösningar för soldater och 

officerare som önskar skaffa sig civila utbildningar på sidan av sina ordinarie tjänster. 
Tittar på lösningar 

 Inom ramen för projekt ”Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar” följa upp de 
kompetensbehov som uttrycks. Två primärspår inom träförädling och svetsning har 
utkristalliserat sig, där en undersökning av konkreta behov och möjligheter har inletts.  

 Byarna har under året inbjudits att delta i kortare kurser i exempelvis marknadsföring 
och sociala medier  

 Från Arvidsjaur har ett trettiotal personer studerar på distans. De flesta inom 
samhällsvetenskap och vård. 

  God kontakt har skapats med rektor och studie- och yrkesvägledare vid 
gymnasieskolan, varifrån vuxenutbildningen på gymnasienivå överses. 

 Ett flertal personer som kompletterat gymnasiebetyg har valt att sitta på Lärcentrum och 
läsa tillsammans med studenter vid högre utbildning vilket ses som en lyckad lösning.  
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 Under året har en övergripande kompetensbehovskartläggning gjorts i syfte att belysa 
situationen samt ge riktning åt och förslag på förändringar i Lärcentrums framtida 
arbete.  

 
Ekonomi 
I delårsrapporten beräknades ett underskott på 600 tkr, vilket härrör till minskade 
vattenreglering/ bygdemedel. Trotts detta har enheten lyckats hålla ner underskottet genom 
minskade personal och verksamhetskostnader. Underskottet landade endast på -37 tkr. 
Under året har projekt fasats ut.  
 
Personal 
Enheten består av fem 100 % tjänster varav en som är tjänstledig 50% för projektanställning 
i polcirkelprojektet. Projekt Polcirkeln löper ut 20131231 vilket innebär att tjänstledighet om 
50% upphör och kommer tillbaka 2014. Två tjänstledigheter har beviljats för annat arbete. 
Någon vikarie för tjänstledig turistbyråassistent kommer inte att anställas. Fyra veckor under 
sommaren har personal från enhetens andra verksamheter bemannat turistinformationen. En 
sommarvikarie anställdes extra i huvudsak för att täcka upp under helgerna. Fram till 
oktober i år har EU-samordningen legat på projektledaren för projektet ”Tillväxt och 
utveckling i Arvidsjaurs byar”, då projektledaren besuttit spetskompetens inom området. 
Sedan i november ligger EU-samordning åter igen på Näringslivsutvecklaren.  
 
Sjuktalen för hela tillväxtenheten ligger under perioden januari till december 2013 endast på 
1,18.%, motsvarande siffra 2012 låg på 2,58 %. Kommungenomsnittet ligger på 5,04%.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
 
Företagsamhet och bolagsregistreringar 
 
Tillväxt av antal företagsamma människor i 
Arvidsjaur ligger på 2,5%  eller en fjärde plats i 
länet. Rikets snitt ligger på 1,4% och Norrbotten på 
1,6%. För att skapa långsiktig tillväxt är ungdomar 
och kvinnor särskilt viktiga. Ung företagsamhet har 
gjort ett rejält tapp. Viktigt att poängtera är att i 
mindre kommuner är den unga företagsamheten 
liten, vilket gör att en upp- eller nedgång med ett 
fåtal individer kan ge stora förändringar i 
procentuella tal, enligt Svenskt Näringsliv.  
 
Nyföretagsamheten var lägre än för 2012, som var 
ett extra starkt år. Nivåerna är på ungefär samma 
nivå som 2011.Totalt registrerades 46 nya företag 
(jmf 63 år 2012), varav 
 10 stycken AB (jmf 17 år 2012) 
 35 enskild näringsverksamhet (jmf 45 år 2012) 
 1 ekonomisk förening (jmf 0 år 2012) 
 0 handelsbolag (jmf 1 år 2012) 
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Av de 49 företag som registrerades 2011 har 49 % överlevt till februari 2013. Av 2012 års 
registrerade  har 75 % överlevt. Ett företag upphörde under 2013 (jmf 5 år 2012). 
Anledningen var konkurs.Majoriteten av de nya, registrerade företagen återfinns inom 
kategorin Jordbruk, skogsbruk, och fiske.  
 
Det skall dock noteras att det kan handla om ombildningar snarare än nystartade 
verksamheter. I jämförelse med näringsstrukturen överlag blir det tydligt att jordbruk, 
skogsbruk och fiske samt kultur, nöje och fritid står för den största tillväxten av företag. I 
den senare kategorin är det framför allt aktivitetsarrangörer inom besöksnäringen som startat 
upp.   
Turism och besöksnäring 
 
Antalet besökare på turistbyrån har minskat jämfört med föregående år: Drygt 5.000 
besökare jämfört med 5.659 under 2012. På helårsbasis var ca 50% av besökarna utländska. 
Besökarna önskar mer detaljerad information. Antalet besökare via internet ökar. SCB:s 
beläggningsstatistik visar att antalet gästnätter i kommersiella hotell, stugbyar och 
vandrarhem var 77.829 st under 2013, en ökning med hela 10.890 jämfört med föregående 
år. Mest ökade gästnätterna från Europa utom Norden. Omsättningsundersökningen TEM 
2012,men levereras under 2013, visar på en total omsättning i Arvidsjaur på 182,2  miljoner 
kronor och 147 (134) helårsarbetstillfällen inom besöksnäringen (motsvarar lite drygt 5% av 
arbetstillfällena). I tabell nedan ser vi en omsättningsökning i samtliga kategorier utom inom 
shopping, som minskar.  
 
Omsättning /Procent 
fördelning 

2007 2010 2011 2012 

Logi  24 % 42,5 34,8 38,4 43,7 
Livsmedel 10 % 16,0 17,9 18,8 18,4 
Restaurang  26 % 41,0 37,2 40,2 46,3 
Transport inkl bensin 25 % 31,5 34,1 36,5 45,4 
Shopping  9 % 20,4 23,6 19,7 17,0 
Aktiviteter 6 % 9,4 9,1 11,0 11,4 
Summa omsättning i 
miljoner per år: 

160,8  157,7 164,6 182,2 

 
För att uppnå det nationella och regionala målet om en fördubblad turismomsättning till 
2020 måste vi öka cirka 15 miljoner per år.  
 
Lärcentrum 
 
Kommunstyrelsen har utvecklat Kf’s mål med verksamhetsmålet ”Livslångt lärande” för 
vilket Personalenheten och Tillväxtenheten har särskilt ansvar. Tillväxtenheten har utifrån 
detta specificerat att vi ska erbjuda marknadsanpassade utbildningar på eftergymnasial nivå 
samt stöd till det lokala näringslivet över tid. Detta ska ske genom att vi arbetar med 
organisationsutveckling och bygger infrastruktur för utbildning.  
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Konkreta kvalitetsuppföljningsdirektiv, inklusive nyckeltal, saknas.  Under 2013 har 30-40 
förfrågningar bemötts. Omkring 30 % av dessa bedöms ha tagit steget vidare till att 
söka/inleda studier. Omkring 60 tentamina har skrivits under året. 
 
Framtiden 
Omvärlden 
 
Vi kan konstatera att konsumenterna står väl rustade för att driva den svenska ekonomin, 
bland annat tackvare ökade disponibla inkomster och det fortsatt låga ränteläget. Dessutom 
har de allra flesta svenska företag en hög kreditvärdighet och en god betalnings- och 
överlevnadsförmåga. Om konjunkturen i omvärlden stabiliseras och världshandeln tar fart 
bidrar det till att exportföretagen får luft under vingarna igen, samt att investeringarna ökar.  
Den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och 
byggindustrin. Inom detaljhandeln finns det en stark optimism vad gäller 
försäljningsutvecklingen 2014. Många hushåll har en stabil ekonomi och nu förväntas 
exempelvis handeln med kapitalvaror ta fart i takt med att konjunkturen förbättras, säger 
Roland Sigbladh UC. Den största delen av den ekonomiska tillväxten sker allt längre ifrån 
Norden och Europa. Detta innebär en större andel långväga besökare till Sverige, men 
samtidigt en mindre tillväxt av besökare från närliggande länder.  
 
Lokalt 
Åldersstrukturen blad befolkningen i Arvidsjaur är en utmaning som kommer att påverka 
företagens möjlighet till framtida rekrytering. Likaså generationsskiften inom vissa 
branscher, exempelvis företag inom renskötsel med en snittålder på 51 år (52 år i norr och 
västerbotten). Lagen om strandskydd är ytterligare en utmaning som hindrar ett flertal 
etableringar varje år. Svea skog äger stora markområden i kommunen och på grund av deras 
prisstrategi blir det svårt för en lokal entreprenör att köpa loss mark. Bristen av affärslokaler 
samtidigt som det fortfarande låga marknadsvärdet på lokaler försvårar att få låna pengar till 
nybyggnationer. Ändrade regler kring starta eget bidrag kan påverka nyföretagsamheten. 
Livsmedelsförordningen har ställt högre krav på de som driver restaurangverksamhet. EU:s 
vattendirektiv kan innebära skärpta krav på exploatörer av rinnande vatten. Arbetet med att 
få fram brun turistskyltning i länet går trögt samtidigt som infrastrukturfrågor för 
besöksnäringen lyfts upp regionalt och nationellt. Många utmaningar, men det finns också 
en rad med möjligheter. Vidarförädling av bär är ett exempel. 
 
Gruvetableringen i Laver inom Älvsbyns kommun kommer troligtvis att påverka även oss i 
Arvidsjaur. Med pågående investeringar inom biltest och besöksnäringen så kommer 
logiomsättningen med största sannolikhet att öka, likaså event-utveckling inom olika 
tematiska områden. Restaurangbesöken hänger mycket nära samman med test och event 
verksamheten. För att behålla attraktionskraften måste god fysisk planering och snabba 
hanläggningstider prioriteras. Handelsutvecklingen bygger bland annat på vår förmåga att få 
genomfartsresenärerna att konsumera samt få medborgarna att bli än mer köptrogna. Genom 
att skapa väderoberoende aktiviteter diversifierar vi utbudet och tillgängliggör Arvidsjaur 
för fler målgrupper. Likaså genom att paketera befintligt utbud kring se & göra så att fler 
stannar och konsumerar. Enligt samtal med byarna så riktas en stark oro att man flyttar mot 
kusten. Med en försämrad service (offentlig och kommersiell) tenderar yngre familjer med 
mindre barn att inte bosätta sig i byarna, inte heller att stanna kvar.  
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Arbete, närhet till förskolor och skolor gör att man hellre väljer en bostadsort där dessa 
behov kan uppfyllas. Nuvarande programperiod är i slutskedet vilket komplicerar 
tillväxtenhetens arbete. Vi ser idag att ett tydligt ”glapp” mellan programperioderna. Leader 
Lappland är helt intecknat sedan mars månad och även Landsbygdsprogrammet börjat ha 
slut resurser att fördela ut. Behov av strategisk marknadskommunikation ökar inom 
koncernen likväl som för platsen Arvidsjaur Kommun. Arvidsjaurs varumärke får allt större 
betydelse för attraktiviteten och ökad tillväxt. Den ökade individualiseringen och ökad 
kunskap inom teknik skapar nya förväntningar och behov hos våra medborgare, kunder och 
företag.   
 
Med utgångspunkt ifrån de resurser vi har i form av tid, ekonomi, teknik samt kompetenser 
ska vi göra fler medvetna val i form av att  
 Aktivt verka för ett bättre företagsklimat 
 Arbeta efter det nya tillväxtprogrammet 
 Arbeta efter den nya destinationsplanen 

 
Dessutom 
 Öka överlevnadsgraden på nystartade företag samt öka antalet företagsbesök i syfte att 

fånga upp enskilda företags behov.  
 Stärka upp företagsrådgivningen samt vara en lots i finansieringsdjungeln  
 Identifiera tillväxtföretag i Arvidsjaur med ambition att hitta internationellt 

partnerskap/investerare  
 Attrahera företagande bland fler samhällsgrupper, exempelvis pensionärer samt få 

européer att flytta till Arvidsjaur och starta företag.  
 Medvetet arbeta för attraktivitet och handelsutveckling. Medverkan i Designa 

Norrbotten är en viktig aktivitet.  
 Revideras Lärcentrums verksamhet utifrån resultatet av den 

kompetensbehovskartläggning som genomförts  
 Samverkan och förberedelser kring nya programperioden med strategiskt partnerskap 
 Flytt av verksamhet från Humlanhuset 

 
 
 
Ann-Kristine Vinka 
Tillväxtchef 
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744 Arbetsmarknadsenheten 
 
Tkr 2013   2012   

  Budget Redovisat

Utfall i 
% mot 
budget Redovisat 

Förändr   
i % 

Personal 16514,5 18583,6 113 16600,7 112 
Verksamhet 6837 8626,6 126 7398,2 117 
Kapitalkostnader 87,1 87,1 100 90,4 96 
Interna hyreskostnader 1309,9 1309,9 100 1309,9 100 
Summa kostnader 24748,5 28607,2 116 25399,2 113 
Intäkter -20762 -25808,5 124 -23273,5 111 
Internhyror     0   0 
Summa intäkter -20762 -25808,5 124 -23273,5 111 
Netto 3986,5 2798,7 70 2125,7 132 
            
Totaler 3986,5 2798,7 70 2125,7 132 

 
 
Verksamhet 
Arbetsmarknadsenheten är en del i Tillväxtenheten som består av näringsliv och Eu-
samordning, turistbyrå, lärcentrum samt projektverksamheter där vi antingen är ägare av 
projektet eller partners. Chef för tillväxtenheten har det övergripande ansvaret för planering 
och ledning av enhetens verksamheter. Arbetsmarknadsenheten leds av chefen för 
arbetsmarknad, vilket omfattar Idéum, ensamkommande barn, offentligt skyddade arbeten, 
instegsjobb, feriearbeten, flyktingmottagning och inflyttning och integrationssamordning. 
Verksamheterna inom Idéum, flyktingmottagning, ensamkommande barn regleras via avtal 
med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Även lokala överenskommelser finns 
mellan kommunens enheter som stödjer och reglerar arbetet.   
 
Följande verksamheter ingår i Arbetsmarknadsenheten med tillhörande 
huvuduppdrag/uppgifter: 
 
Verksamhet 038. Eu samordning: Samordning av Eu projekt, b.l.a Projekt Norrsken 
tillsammans med Piteå Kommun.  
 
Offentligt skyddat  arbete (OSA): Arbetsmarknadsåtgärd där AME, Socialförvaltning 
(Soc) och Arbetsförmedlingen (Af) samverkar, där personer med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av funktionsnedsättning erbjuds anställning inom kommunen.  8 heltidsanställningar. 
 
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 utbildning. 
Avtal med Af. Uppdrag mot näringsliv, föreningar, kommunala förvaltningar. 
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Flyktingmottagning: Kommunens flyktingmottagning. Avtal med Migrationsverket om ett 
mottagande av 10 personer/år. 
 
Ensamkommande barn: Kommunens mottagande av minderåriga flyktingbarn. 
Verksamheten är fördelad dels på 2 olika HVB hem (Kråkan, Korpen). Utsluss med 
träningsboende samt 18 + verksamhet (ungdomar 18-21 år) med lägenheter på samhället. 
Avtal med Migrationsverket om totalt 20 boendeplatser.  
  
Ungdomar/In: Mottagande av utbytesungdomar från Europa. Uppdrag bl.a. från 
organisationer i Tyskland, England, Italien, Portugal och Ungern.  
 
Ungdomar /Ut: Sändande av ungdomar för praktik och utbildning ut i Europa. I samarbete 
med Sandbackaskolan. 
 
Integaration/Inflyttningssammordning: Samordning av det totala Inflyttning/ Integration 
ansvaret 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. med inriktning mot kommunens omsorgssida med 
framtida pensionsavgångar som en av målindikatorerna.  
 
Händelser av betydelse 
Norrsken: Socialfondsprojektet tillsammans med Piteå kommun som projektägare, med 
förlängning fram till 20140831. Metoden att lotsa inskrivna deltagare att hitta sin egen 
individuella väg till studier och arbete utifrån särskilda behov och förutsättningar, vilket 
har resulterat i att 94 % av de som upprättat en handlingsplan gått till studier och arbete. 
Det har resulterat i en mycket stor inverkan på kommunens försörjningsstöd. Arbetet 
tillsammans med Socialförvaltning och Arbetsförmedling att hitta vägar till en permanent 
verksamhet fortgår under våren 2014. 
 
Ensamkommande flyktingbarn: Inrättandet av en tjänst som ekonomisk handläggare 
kopplat mot Migrationsverket har genomförts. Utvärderingen visar med stor tydlighet att 
åtgärden är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade (Socialförvaltning, Barn och 
ungdom samt Tillväxtenheten.) Uppstarten av  
18 + verksamheten är till fullo genomförd under året, beräkningen visar på att ca 13 
ungdomar/år kommer att finnas inskrivna i verksamheten, dessa ligger utanför avtalet och 
ersätts av Migrationsverket utifrån faktiska kostnaden.  
 
Flyktingmottagningen: Integrationsarbetet fortsatt lyckat. Andelen personer som går mot 
jobb och utbildning främst kopplat mot omsorg och det skogliga området fortfarande hög. 
Under 2013 startades en för Sverige unik utbildningssatsning i samarbete med Arvidsjaur 
kommun, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för de nyanlända som togs emot enligt 
avtal. Den s.k. vårdsatsningen går ut på att rusta våra nyanlända för arbetsmarknaden och 
inleds med SFI, yrkessvenska och till hösten 2014 en undersköterskeutbildning. Avtalet om 
10 platser uppfylldes under 2013 och ytterligare 13 personer anlände till vår kommun på 
egen hand s.k. EBO.  
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Undersökningar av orsak till tillströmningen gav, tillgången till bostäder och det goda rykte 
Arvidsjaur har bland målgruppen. Vilket innebär att för närvarande finns 32 personer 
inskrivna under verksamheten..  
 
Integration- / Inflyttningsamordnare: Arbetet med uppdraget har under året tagit ordentlig 
fart och resultaten hittills visar på att satsningen ligger väl i paritet med de intentioner som 
ligger som bakomliggande strategi. Händelser att speciellt lyfta fram: 
 Befolkningssiffrorna för 2013 gällande Arvidsjaur kommun har påverkats positivt. 
 Välkomstpaket till nyinflyttade utdelas kontinuerligt. 
 Webbsidan med formulär och länkar har utvecklats. 
 Gåva, information till de nyfödda och dess föräldrar.  
 Kontinuerliga träffar med Armens Jägarbataljon. 
 Upprättande av ett aktivt nätverk som verkar som resurs gentemot uppdraget  

 
Ekonomi 
 
Avvikelser på kostnadssidan/personal: 
 Förlängning av Norrskensprojektet 1år erhölls. +800´ 
 Rekrytering av personal, verksamhet 18 +. +850´ 
 Överinskrivning OSA. +300´ 
 
 
Avvikelser kostnadssidan/verksamhet: 
 Byggsanktionsavgift. +770´ 
 Förlängning av Norrskensprojektet 1år erhölls. +100 
 Uppstart 18 + verksamhet.  +200´ 
 Större andel uppdrag Idéum +200´ 
 
Avvikelser på intäktssidan: 
 Politiskt beslutad kostnadstäckning Instegsjobb uteblev -300´ 
 Schablonersättningsnivån för ensamkommande ungdomarna sänktes. -500´ 
 Lägre beläggningsgrad ensamkommande, bl.a. på grund av lokalproblem. -500´ 
 Eftersläpning av statsbidrag rekvirering/uppbokning från Arbetsförmedling -250´ 
 Förlängning av Norrskensprojektet 1år erhölls, +1 000´ 
 Ökad verksamhet Idéum + 400´ 
 Ökad verksamhet ungd/in + 350´ 
 Ersättning faktiska kostnader 18+, +1 000´  
 
Ovanstående noteringar avser större avvikelser. Noterbart är att den sanktionsavgift som 
lades på ungd/in (385´) kunde hanteras med en överinskrivning av antalet deltagare och ett 
fantastiskt arbete av personalen. 
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Personal 
 
Ensamkommande flyktingbarn / 18 +: Uppstart verksamhet, rekrytering 4 tjänster  
OSA: Högre personalrekrytering än prognos, (pga.förlängning Norrsken)  
Feriearbeten: Utnyttjar ej budgeterade medel pga. återbud och mindre årskullar. 
Projekt Norrsken: Projektet förlängt.(2 tjänster förlängs)  
 
Sjukfrånvaro 2013 2012 
AME % % 
Ansvar   744 2,97 2,32 
Ansvar 7441 6,80 8,42 
Ansvar 7443 3,45 1,04 
Tot. Summa 5,82 6,11 

 
Måluppfyllelse och kvalité inklusive nyckeltal 
 
En granskning av i vilken utsträckning enheten uppfyller sitt lagstadgade uppdrag kan vara 
något vanskligt, eftersom det fattas nyckeltal för att kunna göra denna typ av bedömning. 
Ett försök till bedömning utifrån de genomförda besiktningarna (anmälda och oanmälda) 
som genomförts av under året av Socialstyrelsen, så kan konstateras att de anmärkningar 
som framkommit varit av ringa karaktär och kunnat regleras/slutredovisats utan några 
större insatser ekonomist/strukturellt. Beslut från sista inspektionen var att verksamheten 
ensamkommande flyktingbarn i ” alla större väsentligheter uppfyllde för verksamheten 
nödvändiga lag och förordningskrav, varvid beslutande ej såg nödvändigt att infodra 
eventuellt förtydligande eller kompletteringar”.  
 
Måluppfyllelse 
 

2013 2012 Mål 
Beläggningsgrad ensamk. 16,4 st. 18,1 st. 20,0 st. 
Invånareantal kommun 6463 st. 6466 st. Positiv 
Mottagna flyktingmott. 10 st. 7 st. 10 st. 
Delt. till arbete och studier (44 pers) 94% 94% 50% 
Öppet arbetslösa kommun 186 st. 171 st. 0 st. 
 
Ersättning från försörjningsstöd tre månader efter avslut (110303 -130930) 
Baserat på 44 personer 
 

Avslutsorsak 3 månader senare   

  Arbete Studier  Annat Lön 
Försörj-
ningsst. 

Studie-
medel 

Aktivitets-
stöd 

Sjuk-
ers. 

A-
kassa 

Föräldra-
pen. 

Kvinna 11 3 6 11 4 3 1 0 0 1 

Man 17 2 5 11 4 4 3 1 1 0 

Totalt 28 5 11 22 8 7 4 1 1 1 
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Framtiden 
 Genomgång och förtydligande av enhetens uppdrag. 
 Flytt av HVB – hemmet Kråkan till Borgargården under hösten 2014. 
 Flytt av den skogliga utbildningen till Sandbackaskolan våren 2014. 
 Statsmakten startar upp stor genomlysning av Arbetsförmedlingen. 
 En ny arbetsmarknadsåtgärd kommer att införas i form av lärlingsjobb. 
 Implementeringsarbetet för ”Norrsken” till permanent verksamhet fortgår. 
  
 
 
Bengt Norén 
Chef Arbetsmarknadsenheten 
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Redovisning driftbudgetprojekt Lärcentrum 2013 
 
”Centrumutveckling i Arvidsjaur” 
Externa medel har beviljats av landsbygdsprogrammet och Sparbanken Nord. Kommunen 
medfinansierar med arbetstid. 
 
Projektet består av en utbildningsserie som möter identifierade kompetensbehov hos handeln i 
Arvidsjaur, där man genom en kombination av traditionella föreläsningar och coachning strävar efter 
att maximera effekten av den kompetenshöjande insatsen. Projektets mål och syfte är att stärka 
effektiv ledning, kommunikationsförmåga och konkurrenskraft i syfte att stödja näringslivets 
hållbarhet och främja dess tillväxt. 
 
Under 2013 har följande utbildningar genomförts: 
 Säljteknik och kundbemötande 
 Inredning och skyltning 
 Marknadsföring 
 Att sälja via webben 
 
Projektet avslutas med en baristautbildning i februari 2014. 
 
Projektbudget 
Kostnader Löner 20000 kr 
 Indirekta kostnader 5000 kr 
 Övriga kostnader 105000 kr 
 
Finansiering Projektstöd 60000 kr 
 Privat medfinansiering 25000 kr 
  
 Deltagaravgifter 20000 kr 
 Övrig offentlig medfinansiering 25000 kr 

  
Hittills upparbetad kostnad och intäkt 
 Kostnad 95539 kr 
 Intäkt 95570 kr 
 
Kvarstående kostnad och intäkt för kommande år 
 Kostnad (uppskattad) 33500 kr 
 Intäkt (uppskattad) 33500 kr 
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Tillväxtenheten/Arbetsmarknadsenheten 
 
Projektbeskrivning Innovativa servicelösningar - (Landsbygdsprojektet) 
 
Start – slutdatum: 2012-12-01 – 2014-10-01 
Totala intäkter: 1 474 600 Sek 
Totala kostnader: 1 474 600 Sek 
Kommunal medfinansiering tot: 0 Sek 
Kostnader till dags dato: 873 400 Sek 
Kvarstående intäkter: 601 200 Sek 
Kvarstående kostnader:    601 200 Sek 
 
Beskrivning av Innovativa Servicelösningar  
Projektets 3 fokusområden är 

 Samordning kommersiell och offentlig service. 
 Företagens behov av service. 
 Serviceglesa områden. 

 
Projektbeskrivning Transit 2 
 
Start och slutdatum: 20120601-20140531 
Totala intäkter:  108628 €uro (ca 956 000 Sek) 
Totala kostnader: 14 400 €uro administrativt bidrag 
 6 600 €uro för förberedelser 
 87 628 €uro boende, transport, mat, kostnader  
 mottagande organisation 
Kommunal medfinansiering totalt: 0 Sek. 
Kostnader till dags dato: 956 000 Sek 
Kvarstående intäkter: 191 000 Sek 
Kvarstående kostnader:   191 000 Sek  
 
Beskrivning av Transit 2  
Ett mobilitetsprojekt för gymnasieelever. Projektet ger eleverna möjlighet att kostnadsfritt bo, leva, 
studera eller praktisera i annat europeiskt land under en tid av 2-13 veckor. Efter projektperioden 
120601 – 140531 har vi totalt haft ute 36 gymnasieelever på praktik utomlands. 
    
 
Projektbeskrivning UMeUs 
 
Start – slutdatum:  20140201 - 20140731 
Totala intäkter:  450 000 Sek 
Totala kostnader: 450 000 Sek 
Kommunal medfinansiering tot:  0 Sek 
Kostnader till dags dato:  0 Sek 
Kommunal medfinansiering:  0 Sek 
Kvarstående intäkter: 450 000 Sek 
Kvarstående kostnader: 450 000 Sek 
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Beskrivning av UMeUs 
Undersöka hur vi ska hitta vägar att lotsa fram våra utsatta ungdomar till att bli en resurs i samhället 
via ett transnationellt tillvägagångsätt. Undersöka hur och om vi kan skapa en modell för att använda 
det transnationella verktyget till att bli en språngbräda, till innanförskap, för målgruppen. Förstudien 
kommer att fokusera på att säkerställa hur ett mottagande och ett ivägskickande av ungdomar kan bli 
så optimalt som möjligt, både på kort och lång sikt där begreppen före, under och efter är väsentliga. 

 

Projektbeskrivning Harsh Weather Testing Network (Harsh Net) 
 
Start – slutdatum:  20100501 – 20130501 (avslutat) 
Kvarstående intäkter: 117 400 Sek 
Kvarstående kostnader: 0 Sek 
 
Beskrivning av Harsh Net   
Syftet med projektet är att skapa ett fungerande gränsöverskridande nätverk för testverksamheten i 
Nordkalotten som kan leverera lösningar och tjänster för forskningsorganisationer, företag och till 
andra potentiella kunder från olika länder.Projektet för Arvidsjaurs del har mest handlat om 
kontaktskapande åtgärder och planering.  
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77 KOSTENHETEN 
 

Tkr 2013 2012   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget 
(tkr) Redovisat 

Förändr i 
% 

Personal  9 040 9 064 -24 9 162 -1

Verksamhet 10 288 9 741 547 9 996 -7

Internhyra 923 923 0 923 0

            

Summa kostnader 20 251 19 728 523 20 081 -4

            

Intäkter -7 707 -8 071 364 -7 728 4

            

Netto 12 544 11 657 887 12 353 -9

Årets resultat 887 -205 
 
 
Verksamhet 
Kostenheten är organiserad under kommunstyrelsen, under kommunchef och som en del i 
stödfunktionen. Enheten styrs övergripande av en kostchef och har 2 restaurangchefer på de 
2 större enheterna samt huvudansvariga kokerskor på de 2 resterande enheterna. 
Kostenheten består av 4 produktionskök: 
 Parkskolans Restaurang i Glommersträsk 
 Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan 
 Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan 
 Restaurang Spiskroken på Ringelsta servicehus 
Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorgen. Vår strävan är god, näringsriktig 
och säker mat, som speglar lokal matkultur och årstidernas växlingar. 
 
Händelser av betydelse 
Klockarbackeskolans restaurang stängdes till v 34 och kvar blir Tallkottens förskola. 
Tallkottens förskola kommer att ha ett mottagningskök som framöver ligger i förskolans 
egen regi.  
Parkskolans restaurang har utökat sin produktion med portioner till hemtjänsten. 
Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan har fått nytt golv i köket och 3 nya grytor står på 
plats samt utökat sin produktion genom att ta emot nya elever från Moskosel. 
Restaurang Gläntan har utökat produktionen med portioner till Tallkottens förskola i 
Moskosel. Restaurang Gläntan har också förlorat flygskolans elever. 
Restaurang Spiskroken på Ringelsta har utökat sin produktion med portioner till hemtjänsten 
i Moskosel samt portioner till hemtjänsten i Glommersträsk. 
En utökning av mattransport har skett och posten vann det avtalet. 
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Ekonomi 
Överskottet kommer dels från att vi inte behövt röra delar av budgeterade verksamhetsmedel 
på Klockarbackeskolans restaurang (ca 300tkr) i och med nedläggningen, att det saknas en 
transportkostnad på matleveranser (ca 400tkr) samt minskade verksamhetskostnader och då 
främst från Restaurang Spiskroken genom att vi idag har avtal på vissa produkter som legat 
avtalslösa och att man lagar mer mat från grunden, samt att man för första gången inventerat 
livsmedelslagren och att dessa är införda som en tillgång (ca 200tkr). 
Ökade intäkter genom ett ökat antal producerade portioner, ca 360tkr till bla hemtjänsten i 
Glommersträsk. 
 
Personal 
Vi är idag 21 anställda (inkl kostchef) på 20,0 tjänster.  19 % av medarbetarna är män och 
medelåldern är 49 år. 10 % av medarbetarna är 29 år eller yngre, 38 % är mellan 30 och 49 
år och 53 % är 50år eller äldre. 
Sjukfrånvaron ligger för året på 4,86 % vilket är en minskning mot fjolåret då vi låg på 7,24 
%.  
 
Måluppfyllelse, kvalitet och nyckeltal 
 
Kost- och måltidsenkät 
Enkäter har legat ute på samtliga enheter. Samarbetet med ES-maker är avslutat och därför 
finns inget att rapportera. Måste hitta nya lösningar på en enkät. 
 
Säker mat 
Det finns goda rutiner för avvikelsehantering och det sker en årlig revision av befintligt 
egenkontrollprogram. 
 
God mat 
Jobba vidare på inspiration, kreativitet och kundrelationer.  
 
Öka andelen matgäster som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med maten 
Kan ej redovisa något resultat på detta då vi inte kunnat mäta detta i de enkäter vi gjort. 
 
Näringsriktigmat 
Det finns ett lagkrav från 2011 på näringsriktiga måltider till elever med obligatorisk 
skolgång. 2013 tog jag fram ett förslag till systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa att 
maten är näringsriktig. Hur gör vi idag och vilka förändringar måste vi göra för att 
säkerställa för att maten ska vara näringsriktig. 
För att utvärdera matens näringsriktighet använder vi oss av en utvärderingsmall från 
livsmedelsverkets skolmatsverige. Skolmatsverige bedömer skollunchens näringsriktighet 
utifrån 4 näringskriterier; måltidens fettkvallitet, dess innehåll av fibrer och fullkorn, järn 
och vitamin D. 
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Den utvärderingen visar följande för 2013 
 Vitamin D; Kan ha problem att uppfylla svenska näringsrekommendationer (SNR) och 

/eller uppfyller sannolikt inte SNR. 
 Måltidens fettkvalitet; Vi uppfyller sannolikt inte SNR 
 Järn; Uppfyller sannolikt SNR 
 Fibrer; Uppfyller sannolikt SNR/Kan ha problem att uppfylla SNR 
Den sammanställda bedömningen blir, Uppfyller sannolikt inte SNR. 
 
Detta måste vi göra för att förbättra 
 Vitamin D; mer fet fisk (genererar ökade kostnader), smörgåsmargarin berikat med 

vitamin D 
 Måltidens fettkvalitet; mer fet fisk, nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin, Salladsdressing 

baserad på olja varje dag, magrare salladsdressingar, Nyckelhålsmärkt korv, minska 
mängden feta produkter i matlagningen och servera endast lättmjölk till maten. 
 

Lokal matkultur och årstider ska återspeglas 
 Samiska namn i matsedeln; ej genomfört 
 Älgfärs på hösten, enstaka dukning 
 Renköttsoppa 
 Uppmärksammar Samernas nationaldag den 6 februari. 

 
Andel ekologiska livsmedel: 9 %. 
 
Framtid 
Kostpolicy 
Kommer under 2014 informera och utbilda berörda parter om de lagar och 
rekommendationer som ligger till grund för vår verksamhet.  
 
Kost- och måltidsenkät 
Hitta nya lösningar för enkäter. 
 
Nya avtal 2014 
 Livsmedel, inkl potatis 
 Maskinpark för storkök, service och underhåll 
 Mejeriet 
 Restaurangutrustning 
 Näringsdrycker, sondnäringar m.m. 
 
 
Camilla Grahn 
Kostchef 
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Tekniska exkl VA, Avfall, Camp Gielas och Fastigheter 
 
Tkr  2013   

Budget Redovisat Förbrukat i 
% av budget 

Redovisat
2012

 
Personal  7 044 6 746 96 10 520 
Verksamhet 8 569 12 235 143 13 895
Internhyror,  
kapitalkostnader  

3 256 3 256 100 4 920

 
Summa kostnader 

 
18 869

 
22 237

 
118 

 
29 335

 
Intäkter -4 657 -8 815 189 -13 716 

 
 

Netto 14 212 13 422 94 15 619
 

  
Kronor per invånare 2 080  2 420 
 
Verksamhet 
Lidströms såg i Moskosel har sanerats med hjälp av statliga bidrag. 
Detaljplanerna för Köpmantorget  kvarteret Skogen har färdigställts. 
Den varma hösten med temperaturer runt noll och mycket regn som frös orsakade onormalt 
mycket sandning. 
 
Händelser av betydelse 
Detaljplanen för biltestanläggningen på Nordlundaheden gick till slut igenom efter 
underkännanden och överklagningar i olika instanser.  
Kommunförrådet såldes till en expanderande privat verksamhet och tekniskas verksamheter 
flyttade till egna lokaler i Industrihus 4. 
 
Ekonomi 
Det är inre obalanser mellan budget och utfall beroende på att vi efter budgetens 
fastställande fick besked om statliga bidrag till saneringen av Lidströms såg i Moskosel. 
Alla verksamheter utom Park gjorde ett positivt resultat mot budget. 
Utfallet för elkostnad blev lägre än budgeterat.  
Totalt sett går vi 0,9 miljoner bättre än budget. 
 
Personal  
Sjuktalen för tekniska var 1,2 % vilket är extremt lågt. 
Anonyma enkäter ute på enheterna visade på att den psykosociala arbetsmiljön, stimulansen 
och trivseln var överlag hög hos tekniskas personal. 
Kompetensutvecklingen för personalen har varit god på de allra flesta håll. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 52 (87) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Badets sommarenkät gav betyget 4,3 på en femgradig skala vilket är samma betyg som vid 
förra mätningen. 
Simkunnigheten för årskurs 3 blev liksom året innan 100 %. Målet är 100 %. 
 
Framtiden 
Vi är i den lyckosamma omständigheten att vi har mycket kompetent personal på alla poster. 
En utmaning för nutid och framtid är att behålla personalgrupper som är ytterst 
svårrekryterade. 
 
 
Heikki Kairento 
Teknisk chef 
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60 Ledningsfunktion 
 
Tkr 2013    

 Budget Redovisat Förbrukat i % 
av budget 

Redovisat 
2012

  
Personal  1 367 1 290 94    1 255 
Verksamhet 520 4 719 908       563 
Internhyror, 
kapitalkostnader 

48 48 100               50 

  
Summa kostnader 1 935 6 057 313       1 868 

  
Intäkter -120 -4 448 3707          -467
  

  
Netto 1 815 1 609 89     1 401 

  

  

Kronor per invånare 249          215 
 
Verksamhet 
Personalen har arbetat med etableringsutredningar för ett flertal stora biltestprojekt. 
Sex detaljplaner har upprättats. 
 
Händelser av betydelse 
Detaljplanen för biltestanläggningen på  Nordlundaheden vann till slut laga kraft i Mark- 
och Miljödomstolen efter en hel del turbulens. 
Lidströms såg i Moskosel har sanerats med hjälp av statliga bidrag. 
 
Ekonomi 
Obalansen mellan budget och utfall med avseende på verksamhet och intäkter beror på att vi 
under året sanerat Lidströms såg i Moskosel med hjälp av statliga medel vilka blev beviljade 
efter budgetens antagande. 
 
Personal  
En och en halv kvinnlig personal har varit mammalediga under större delen av året. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Vi har drivit sex egna detaljplaneärenden under året. 
 
Framtiden 
Vi ser ett allt större behov av samhällsplaneringsinsatser i olika sammanhang, främst vid 
etableringar av nya verksamheter. Planfrågorna tar stort utrymme. 
 
Heikki Kairento  
Teknisk chef 
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61 Fastigheter 
 
Tkr  2013   

 Budget Redovisat Avvikelse mot 
budget 

Redovisat 
2012

  
Personal  7 839 8 209 371 7 918
Verksamhet 12 672 11851 -821 13 477
kap kostn    10 493 10 430 -63 10 430
  
Summa kostnader 31 003 30 490 -514 31 825

  
Intäkter -4 375 -3 112 1 263 -2 952
Internhyror -28 087 -27 358 730 -28 087
  

  
Summa Intäkter -32 462 -30 470 1 992 -31 039

  
Netto -1 459 20                 786

  
  
Kronor per invånare 3  132
 
Verksamhet  
Fastighetsavdelningen svarar för att förvalta kommunens egna fastigheter, byggnader och 
tillhörande tomtmark. D.v.s. drift, underhåll, lokalvård. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, 
förskolor, fritidslokaler, förvaltningsbyggnader samt några lokaler för extern uthyrning t.ex. 
polishus, veterinärstation, torgkiosk, taxi. Totalt fastighetsbestånd som fastighet förvaltar är 
för närvarande ca 51 000 kvm bruttoarea. 
 
Fastighetsavdelningen svarar också för energieffektiviseringsprojektet. 
Ett årligt bidrag på 280 tkr har beviljats av Statens Energimyndighet t.o.m. år 2014 för 
arbete med energieffektivisering av bland annat kommunens fastigheter. En strategi och en 
handlingsplan har tagits fram.  En årlig rapport ska sedan visa hus stödet använts, vilka 
åtgärder som har genomförts och hur det har skett samt effekterna av dessa. Enligt strategin 
är sparkravet 20 % av 2009 års energiförbrukning inklusive transporter innan år 2020. 
 
Händelser av betydelse  
Fastigheterna på Kv Skogen (Kullen, Malmesgården, Brittgården samt bagarstuga) har sålts 
från 1 juli i år. Kommunförrådet, som VA-enheten förvaltade,  har sålts och har flyttat sin 
verksamhet till Industrihus 4 . Torggrillen har bjudits ut för försäljning.  
Tillbyggnaden av polisstationen med ny brandstation har utförts under året och tagits i bruk i 
december. 
Klockarbackeskolan och sporthallen i Moskosel står tom och har endast underhållsvärme 
sedan december. Ett hus förvärvades för att användas till förskoleavdelningen i Moskosel. 
Det togs i bruk under december. 
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Städning på Ringelsta, Länsmansgården och Borgargården har övertagits av 
fastighetskontoret från externt städ från och med mars i år. 
Det har varit en hel del reparationer av tekniska installationer på Sim – och sporthallen och 
på kommunhuset. En fuktskada i ett kontor på A-huset på Sandbacka har åtgärdats. 
Papptaket på del av Fridhemskolans tak, samt taket på A-huset på Sandbackaskolan har lagts 
om under sommaren eftersom det läkte in och inte längre kunde lagas.  
Malmesgården vandaliserades i juni och reparationerna kostade 50 tkr Total har ca 70 kr 
lagts ut på skadegörelser. 
 
Ekonomi  
Vid fördelningen av de ekonomiska ramarna blev det av misstag lagt en allt för stor 
besparing på fastighets budget (26%) Mellanskillnaden till en besparing på  2% mot 
föregående års budget  lades  i en budgetbalanspost (2 025 tkr) på intäkter. 
 
Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av den utökade städningen på 
Ringelsta, Länsmansgården och Borgargården samt en långtidssjukskrivning. Det blev en 
besparing på ca 50 tkr då fastighetsskötartjänsten i Moskosel ersatts med en timanställning.  
 
Verksamhetskostnaderna blev ca 800 tkr mindre än budget på grund av 440 tkr i mindre 
energikostnader pga. det varma året och minskningen av fastigheter  samt att egen personal 
användes till energieffektiviseringsprojektet istället för att anlita konsulter. (290 tkr), och att 
kostnaden för OVK-besiktningen inte fakturerats under året. (140 tkr) 
 
Budgetbalansen på 2025 tkr var lagd som en intäktspost. 
Verklig intäktsbudget exklusive internhyran var alltså 2350 tkr. Resultatet blev 692 tkr  mer 
än det, varav 655 tkr är intäkter för de utökade städområdena. 
Internhyran blev 730 tkr mindre än budgeterat på grund av försäljningen av Kv.skogen samt 
flytten från skolan i Moskosel. Internhyra för kommungaraget på Industrihus 4 samt lokalen 
på Bofinken (+18 verksamhet) har tillkommit 
 
Totalt sett blev resultatet 586 bättre än budgeterat om man exkluderar budgetbalansen på 
2025 tkr. 
 
Personal  
Fastighetsenheten har 19,35 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en städchef, en 
ekonom på 15%, två fastighetsskötare på heltid och en på 60 % samt 14,6 heltider (inklusive 
semestervikarier) på städ. Fastighetsskötaren i Moskosel har slutat i maj. Tjänsten har inte 
återsatts utan har lösts med en timanställning några timmar en dag i veckan. 
Sjukfrånvaro 1,52% varav 0,13% fler än 60 dagar 
 
Framtiden 
Stora underhållsbördor har skjutits på framtiden i många år och vi står även inför 
reinvesteringar av många tekniska installationer (t.ex. larm, ventilationssystem) eftersom 
dess livslängd för länge sedan löpt ut. Taken på förskolorna Haren och Bofinken samt 
resterande taken på Fridhemsskolan är i mycket dåligt skick och skulle behöva läggas om 
under nästa år. 
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Många fasader är i akut behov av målning och ev. ny panel om eftersom de är uppruttnade. 
Många fönster är också i behov av utbyte. 
Vi har två byggnader som ska rivas. Gamla vaktmästarbostaden vid Fridhemsskolan som är 
svårt mögelskadad, samt ett bostadshus med komplementbyggnader på Bernhardsborg där 
det detaljplanerats för handel. 
Mer pengar i budgeten behövs årligen till planerat underhåll för att undvika dyra akuta 
felavhjälpande åtgärder och ökade underhållskostnader.  
 
Arbetet med lokalutredningen som påbörjades i våras fortsätter, i syfte att möjliggöra ett 
effektivare och mer långsiktigt hållbart lokalutnyttjande inom kommunen och leda till en 
förbättring av kommunens totala ekonomi genom att kunna sälja kommunala fastigheter. 
Skolan och sporthallen i Moskosel har stängts och bör säljas eftersom skolverksamheten 
Brandstationen i Moskosel planeras att säljas om räddningstjänsten får hyra lokal. Det blir 
förmodligen ingen större besparing, men man slipper framtida underhållskostnader. 
Åkerbäret planeras också säljas om verksamheten flyttar ihop med A-service verksamhet i 
Arvidsjaur energis lokaler. 
F.d brandstationen planeras att säljas då boende för ensamkommande flyktingbarn flyttar till 
Arvidsjaur energis lokaler på Borgargården. 
 
Internhyresmodellen ska revideras och externa hyresavtal ska inventeras så nyckeltal och 
effektivitetsmått för all fastighetsförvaltning kan tas fram. 
 
Frågan om vad man ska göra med Centrumbadet kvarstår att lösa. Den kan drivas i ca 5-10 
år till med mindre renovering. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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62 Gator och vägar 
 
Tkr  2013   

 Budget Redovisat Förbrukat i 
% av budget 

Redovisat 
2012

  
Personal  1 261 1 276 101 1 184      
Verksamhet 5 925 5 487 93  6 089      
Internhyror,  
kapitalkostnader 

2 166 2 166 100  2 018      

  
Summa kostnader 9 351 8 929 95  9 292      

  
Intäkter -1 869 -1 879 101      -1 854 

 
 

 

Netto 7 483 7 050 94  7 438 
  

  
Kronor per invånare 1 090  1 144
 
Verksamhet 
 
Vedgård 
Inga förändringar. Enstaka förändringar av abonnenter. 
 
Barmarksunderhåll 
Skador, potthål och lös kantsten har åtgärdats samt visst målningsarbete av övergångsställen, 
hajtäder (väjningsplikt) mm. Vi har rivit ytterligare ca 50 m beläggning efter gång- och 
cykelvägen vid östra Ringlet, mot Stavgatan samt 15 m vid gångtunneln som går under Sten 
Laestadius väg. Anledningen till att vi rivit beläggningen är stora deformationer i 
överbyggnaden som inte kan åtgärdas av en toppning. Ingen toppning av gator har gjorts på 
grund av olyckliga omständigheter, bland annat problem med asfaltverk och högre 
prioriterade objekt.    
 
Vinterväghållning 
Denna vårvinter kan väl kallas en ”normalvinter” sett till snödjupet. Hösten däremot har inte 
varit normal. Höga temperaturer med nederbörd i form av regn som lett till halka. Vi har 
sandat väldigt mycket under hösten och förvintern. 
 
Offentlig renhållning 
Normala städinsatser har utförts. Vi har även överklagat Miljö & byggnämndens andra 
föreläggande om städning av Sveaskogs mark vid Mattisberget. Att vi fått ett nytt 
föreläggande beror på att Länsstyrelsen vid förra överklagan inte godtog formalian i själva 
föreläggandet från Miljö & byggnämnden och därmed inte heller prövade ärendet.  



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 58 (87) 
Januari – December Kommunstyrelsen 
 
 
Nedskräpningen vid Mattisberget är väldigt ensligt beläget och vi anser att vi inte är, enligt 
lagen, tvingade att städa där. Sveaskog hävdar däremot att vi är skyldiga att städa all mark 
de äger och där allemansrätten råder. 
 
Offentlig belysning 
Endast lampbyten och enkla kabelfel har åtgärdats i normal omfattning har åtgärdats. 
Vattenfall har markförlagt kabel på ett antal ställen där vi också har belysning utan att 
meddela oss. Detta har vi påtalat igen, så att vi får en chans att göra eventuella åtgärder så att 
vi slipper överta deras gamla trästolpar.  
 
Händelser av betydelse  
Vi har tagit över all traktorkörning på ÅVC på prov. Deras traktor är i dåligt skick och 
istället för en nyinvestering på ÅVC har vi tagit över all körning. Detta har funkat riktigt bra 
men det medför att vi under vissa perioder får köpa lite mer traktortjänster från vår 
avtalspartner. Det har dock frigjort tid för personalen på ÅVC. 
 
Vattenfall har markförlagt kabel i ett antal byar i kommunen där vi har belysning. De har 
dock inte meddelat oss om detta. När de skall markförlägga kabel skall de meddela oss så att 
vi kan göra åtgärder i samband med att de utför arbeten. Det kan vara att samförlägga kabel, 
lägga ned belysning där det är aktuellt o.s.v. När kommunen och Vattenfall delar på en 
stolpe så äger och ansvarar Vattenfall för den tills de tar bort sina kablar, då blir ansvaret 
kommunens. Därför måste vi i tid få veta att det är på gång. Vi har påtalat detta flera gånger 
och inför 2014 har de faktiskt meddelat oss vad som är på gång. 
 
Vi får in allt mer klagomål på Skogsgatans skick, delen Borgargatan – Ringelskolan. Gatan 
är i stort behov av upprustning och måste åtgärdas. Vi har sökt pengar för det i fyra 
omgångar men blivit bortprioriterade. 
 
Ekonomi 
 
Personal 
Personalkostnaderna är drygt 1 % högre än budget och 8 % högre är föregående år. Detta 
beror i huvudsak på två saker. Övertid och beredskapsersättning betalas i efterskott, så 
december månads beredskap betalas ut i januari. 2012 var det många helgdagar kring jul och 
nyår vilket det inte var året innan. Vi plogade 10 gånger under december 2012 och flera av 
dessa under julhelgen. Sedan blev även novembers beredskap och övertid utbetalad i januari 
2013 samt att överskjutande sparade semesterdagar för en kille betalats ut i pengar.  
 
Verksamhet 
Vi gör ett bättre resultat än budget. Detta beror på att vi dels gjorde en ny upphandling för 
vägbelysning som baseras på en mängdförteckning med á priser för allt utfört arbete 
(löpande räkning). Vi har även minskat ronderingen till en gång per år i stället för två gånger 
per år, i denna upphandling. Rondering innebär att man tänder belysningen, kollar alla 
ljuspunkter och byter de som inte lyser. I år blev det inte heller någon toppning av gator. 
Problem med asfaltverk och prioriterade beställningar är orsaken. 
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Kapitalkostnader 
Något högre än föregående år som ett resultat av de investeringar vi gjort, blan d annat i 
gång- och cykelvägen. 
 
Intäkter 
10 tkr högre än beräknat. 
 
Personal  
Inom gatuverksamheten finns två traktorförare.  
Ingen sjukfrånvaro under året. 
 
Framtiden 
Arvidsjaur kommun är huvudman för gatorna i Arvidsjaurs samhälle, samt Vittjåkksvägen. 
Vi har breda gator med trottoarer även i bostadsområden där det inte är nödvändigt, med 
vissa undantag. Detta medför att underhållet för dessa blir dyrt, både sommar och 
vinterunderhållet. Med de pengar vi har för underhåll så räcker de inte till det vi egentligen 
borde göra för att inte skicka en underhållsskuld till framtiden.   
 
Under 2013 hade vi inga investeringsobjekt. Som det ser ut i Länstransportplanen kommer 
vi att få medfinansiering till rondeller i korsningarna Järnvägsgatan/Västlundavägen och 
Järnvägsgatan/Skillnadsgatan av Trafikverket. I samband med rondellbygget bör vi titta på 
om vi skall göra Järnvägsgatan till huvudled. 
 
Skogsgatan, delen borgaragatan till Ringelskolan, är i väldigt dåligt skick och behöver 
åtgärdas. Vi har i fyra års tid sökt investeringspengar för att kunna åtgärda den men ej fått 
några. Vi har fått mer klagomål från medborgarna över den sträckningen. 
 
Del av Gamla-Landsvägen från Fjällströmsvägen och österut är också i stort behov av 
åtgärder. Där lyfter gatan väldigt mycket under tjälperioden vilket tyder på att det är 
flytjordar (siltjord) som kommit in i överbyggnaden av gatan. Enda åtgärd är att gräva ur 
gatan. Till detta har vi blivit tilldelade investeringspengar för 2014 
 
På Basvägen är det en delsträcka som också deformerat så mycket att det inte går att åtgärda 
utan att gräva upp sträckan. 
 
Villavägen som är väldigt bred borde göras smalare för att ge utrymma till en bredare 
gångbana likt den efter Fjällströmsvägen. 
 
 
Mårten Enoksson  
Gatuchef 
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63 Parker och anläggningar 
 
Tkr  2013  

 Budget Redovisat Förbrukat i 
% av budget 

Redovisat 
2012

  
Personal  1 725 1 673 97 1 909
Verksamhet 1 540 1 619 105 1 895
Internhyror,  
kapitalkostnader 

929 929 100 921

  
Summa kostnader 4 194 4 221 101            4 725 

  
Intäkter -1 878 -1 781 95 -2 793

 
 

 

Netto 2 316 2 440 105 1 932
  
  

Kronor per invånare 377  297
 
Verksamhet 
 
Park 
Parkverksamheten har bedrivits fullt ut mellan maj och augusti. Arbetet har bestått av 
löpande skötsel. Personalen har skött kommunens och A-hems grönytor i Arvidsjaur, 
Moskosel och Glommersträsk. 
 
Föreningsdrivna anläggningar 
Årets verksamhet har bestått av löpande drift. Det som varit utöver det vanliga är en stor 
service på ismaskinen i Ringelhallen. Det har under en längre tid varit problem med att den 
inte har gjort is som den ska och varit i behov av service. Servicen är genomförd och detta 
var en nödvändig åtgärd för ishallens funktion. 
 
Skog 
Det har utförts två större gallringar i år. En på Nyborgsheden, ner mot Arvidsjaursjön från 
Ventilgatan till Odlingsgatan, samt en mellan stallet och renslakteriet. 
 
Händelser av betydelse  
2012 inkom en engångsintäkt för försäljning av skog på 815 tkr. Detta täckte kostnaderna 
för personal och verksamhet föregående år. Tekniska chefen har i tekniskas 
konsekvensbeskrivning för besparingar i internbudgeten 2013 påpekat att parken behöver en 
större budget för att kunna täcka de kostnader som enheten har. Detta har inte fått något 
gehör. 
 
Under 2013 har kommunförrådet sålts och vi har flyttat till nya lokaler. 
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Ekonomi  
Parkenhetens utgifter består till största del av personalkostnader samt driftsbidrag och 
energikostnader till de föreningsdrivna anläggningarna. 
 
Verksamhetskostnaderna är 280 tkr mindre i år än föregående år. 2012 köptes nya 
fotbollsmål till konstgräsplanen samt skridskomattor och ny belysning till Ringelhallen för 
verksamhetspengar. 
Årets service av ismaskinen landade på ungefär 40 tkr och är något utöver den ordinarie 
driften. 
 
Personalkostnaderna var i år 240 tkr lägre än föregående år. En av anledningarna är att 
parkchefen arbetar 25 % åt VA-enheten. Detta leder till en minskad personalkostnad istället 
för en intäkt från när parkchefen jobbade 25 % i Arjeplog. Den andra är att de 
säsongsanställda har varit färre samt att några inte fått en så lång säsong som de brukat ha. 
Detta beror inte på att vi inte har jobb utan för att parkenheten inte har resurser att anställa 
personal i den utsträckning som behövs. 
 
Intäkter 
Parkenheten arbetar åt fastighet och gata samt att vi även i år har haft A-hems 
sommarskötsel. 
Periodens intäkter  är knappt 100 tkr mindre än föregående år. Detta beror på att förra året 
inkom en intäkt för försäljning av skog på 820 tkr samt intäkter för försäljning av tjänster till 
Arjeplogs kommun för 250 tkr samt att lönebidragen i år har minskat med drygt 200 tkr. 
Föregående år hade parken sju anställda med lönebidrag jämfört med fyra stycken i år. 
Årets gallring gav en total intäkt på 370 tkr. Dessvärre betalades ett förskott ut på 150 tkr 
föregående år som också bokfördes på föregående år.  
 
Personal  
Parken har en anställd på halvtid. 
I år har sju säsongsanställda anställts i Arvidsjaur mellan mitten av maj och augusti. Vi har 
haft förstärkning av en säsongsanställd under juni månad när alla sommarblommor 
planterades. Parkchefen jobbar 25 % åt VA. Enhetens sjukfrånvaro är 1,7 %. 
 
Framtiden 
Vi ska jobba för att ha attraktiva parker och grönområden. På grund av den idag ansträngda 
budgeten så har vi inte resurser till att hålla kommunen i det skick vi önskar. Vissa områden 
blir tyvärr lidande då fokus hamnar på de områden som är mest besökta. Kommunen är i 
stort behov av röjning av sly och det är någonting som är återkommande, det krävs mer än 
en engångsinsats. 
 
Det pågår en översyn över de utgifter hemmahörande i de föreningsdrivna anläggningarna. 
Det finns i dagsläget inte pengar till att fortsätta som det varit hittills.  
 
Vi kommer även under 2014 att få sköta A-hems utemiljö. 
 
Parkenheten kommer att få en utgift i form av hyra i och med att verksamheten byter lokaler. 
Erika Harr 
Parkchef 
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671 Centrumbadet 
 
Tkr  2013   

 Budget Redovisat Förbrukat i 
% av budget 

Redovisat 
2012 

   
Personal  2 692 2 555 95    2 520 
Verksamhet 584 411 70 453 
Internhyror,  
kapitalkostnader 

114 114 100 119 

   
Summa kostnader 3 390 3 080 91 3 092 

   
Intäkter -790 -799 101             -713  

 
 

  

Netto 2 600 2 281 88 2 379 
   
   

Kronor per invånare 353  366 
 
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 26 000 allmänbad, 19 000 skolbad samt 
71 000 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 116 000 besökare 
per år. 
 
Händelser av betydelse  
Centrumbadet har: 
 
- under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 10-tal barn i varje grupp. 
- under vår och höst bedrivit vattengymnastik varje vecka med ett 20-tal deltagare. 
- under sommaren arrangerat ett simläger till Setermoens simklubb från Norge. 

 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två 
fria bad under vårterminen, 88 stycken fria bad har nyttjats.  
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Ekonomi  
 
Personal 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Detta beror på att en anställd har 
varit föräldraledig 25 % under året. År 2014 ska den anställde återigen arbeta heltid. 
 
Verksamhet 
Drift och underhåll har minskade kostnader. Det har varit få haverier och 
reparationer under året. En ny dammsug till bassängerna har dock köpts in akut för 
cirka 65 tkr. Detta inköp belastar ej badets verksamhetsbudget, utan är placerad i 
kommunens investeringsbudget. Verksamhetskostnaderna ger ett överskott gentemot 
verksamhetsbudget.  
 
Intäkter 
Centrumbadets intäkter ger ett litet överskott gentemot intäktsbudget. Detta är mycket 
positivt, eftersom badet inte har uppnått budget på flera år. Troligen beror detta på att även 
små barn löser entrébiljett till badet.  
 
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 2013 varit 1,5 %.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 
3 under år 2013 blev glädjande nog 100 %. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. 
År 2012 var simkunnigheten 100 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under juli månad år 2013. 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 2004 4.5                Juli 2005 4.4 
April 2006 4,2 Juli 2007 4,3 
April 2008 4,5 Juli 2009       4,5 
April 2010  4,4 Juli 2011 4,3 
April 2012    4,0 Juli 2013 4,3 
 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det 
högsta betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra 
badupplevelse. Det lägsta betyget har omklädningsrummens standard fått.  
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Statistik  
 

År 2013  År 2012 
Allmänhetens bad cirka:  25 600 besökare  25 500  besökare 
 
Centrumbadet besöksantal har ökat något jämfört med föregående år. Detta antas 
bero på att den varmare temperaturen på fredagar är tillbaka, vilket har lockat 
familjerna till badet igen. 
 
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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Fritid och kultur 
 

Tkr   2013   2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr    
i % 

Personal  6 289 5 908 381 5 803 2

Verksamhet 1 938 2 308 -370 2 509 -6

Internhyror 7 151 7 015 136 7 332  -4

            

Summa kostnader 15 378 15 231 147 15 644 -2

  0         

Intäkter -1 368 -1 642 274 -1 526 8

            

Netto 14 010 13 589 421 14 118 -3

  

Årets resultat  421  
 
Verksamheten 
All verksamhet har bedrivits utifrån mål, fritidspolitiskt program, bibliotekslag och 
biblioteksplan samt övriga styrdokument. Dessa reglerar hur verksamheterna skall 
prioriteras. 
 
Allmänkulturell verksamhet 
Det allmänkulturella utbudet för barn- och ungdomar har bestått av förställningar och 
utställningar av olika slag samt möjlighet till eget skapande. Det offentliga utbudet har 
kompletterat det utbud som erbjudits till alla i förskola och skola från 1 år tom 19 år, allt 
professionell scenkonst.  
Kultur för äldre och kultur i vården har bedrivits i samverkan med socialförvaltningen och 
till viss del med stöd från Kulturrådet. Det allmänkulturella utbudet för vuxna har likson 
tidigare år tillhandahållits av föreningar och organisationer liksom utbudet när det gäller 
idrottsaktiviteter. Kommunen har stöttat med fria lokaler.  
Bidrag till föreningar och organisationer med barn- och ungdomsverksamhet har beviljats 
och utbetalts enligt gällande regler. Även dessa har haft stöd med fria lokaler. 
 
Biblioteket 
Ett bibliotek i Norrbotten blev verklighet i januari och har inneburit att låntagarna fritt lånar 
vilken bok eller annan media som helst, med vissa undantag, i länet och dessa skickas med 
bussgods till mottagande bibliotek. Vissa nya tjänster, tex SMS-avisering, har införts och 
låntagarna är mycket nöjda. Transporter mellan biblioteken med Bussgods en gång per 
vecka. Lässtimulerande aktiviteter av olika slag har genomförts för olika åldersgrupper. 
Skolbiblioteken har fortsatt skötts helt och hållet av folkbibliotekets personal. Bytet till nytt 
biblioteksdatasystem gick ej helt smärtfritt men fungerar nu tillfredställande.  
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Nya hyllor och barnbokstråg har kunnat köpas in och detta har förbättrat miljön både för 
låntagare och personal. Filialen i Moskosel har lagts ner i samband med skolans avveckling 
och nu erbjuds låntagare i Moskosel med omnejd ”Boken kommer med posten”. 
 
Folkhälsoarbetet 
Hälso- och trygghetsrådet har det strategiska ansvaret och fem operativa grupper svarar för 
det direkta arbetet och informationsspridning. Ett mycket brett område med många aktörer 
som måste samverka för att uppnå en god folkhälsa. Föräldrautbildningar kommer att 
erbjudas från 2014, ledarna utbildades under 2013. 
 
Galaxen 
Ungdomsgården Galaxen har erbjudit verksamhet för åk 6 t.o.m. gymnasiet med ca 15-30 
besökare per kväll, öppet måndag tom fredagskvällar. På Galaxen finns ett kafé som drivs av 
Klanen, Galaxens egna ungdomsråd. De hjälper till med olika praktiska göromål samt är 
delaktiga i viss planering. På ungdomsgården kan man umgås, spela biljard, pingis och 
sällskapsspel, få hjälp med läxläsning, se film, anordna disco mm. From hösten har Galaxen 
inte varit öppen eftersom samgåendet med Kulturskolan inte har kunnat verkställas pga 
avsaknad av lokaler och Kulturskolans verksamhet för ca 200 barn och ungdomar har 
prioriterats 
 
Kulturskolan 
Kulturskolan i Arvidsjaur har erbjudit både dans- och musikundervisning, generellt från åk 3 
till och med gymnasiet, men från fem år för dem som spelar enligt Suzukimodellen på fiol 
som Arvidsjaur är ensam om att erbjuda i länet. Totalt deltog 36% av kommunens 5-16 
åringar i någon form av verksamhet, alla är inte betalande. Kulturskolan är en av få 
möjligheter för barn och ungdomar att delta i kreativ, estetisk verksamhet och kommer att 
utvecklas ytterligare. From hösten har kulturskolan inte haft lokal utan varit hänvisade till en 
tillfällig lösning. Kontor, materiel och viss undervisning har skett i Galaxens- och 
Föreningsservice lokaler. Man har även lånat rum på Park-, Ringel-, Fridhems- och 
Sandbackaskolan. Ur arbetsmiljösynpunkt har detta inte varit bra och ansvariga har arbetat 
febrilt med en lösning. Många förslag på lokal hittades stoppades eller var omöjliga att 
anpassas ur kostnadssynpunkt men i slutet av året kunde en lösning av lokalfrågan skönjas. 
Förhoppningen är att nya lokaler kan vara klara i mitten av vårterminen 2014. 
 
Medborgarhuset 
Föreningslokaler av olika storlek och standard har tillhandahållits för den ideella verksamhet 
som har behov, totalt har904 olika uthyrningar gjorts under året. Ombyggnad av lokalerna 
på nedre plan har inte kunnat starta pga räddningschefens besked att det är olämpliga för den 
som har rörelseproblem. Biografverksamheten har utvecklats genom ny digital utrustning 
med 3D och nya stolar och en ökning av det totala besökandet har skett genom fler 
visningar. Snittbesökandet ligger på samma nivå. Numer är det begränsad service pga 
neddragning av personal och köket var utannonserat för privat drift men ingen lämnade in 
något anbud. Förslaget om nya regler för uthyrning utarbetades och har antagits så nu kan 
även köket hyras ut samt att det är möjligt för privatpersoner att hyra vissa lokaler. 
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Ungdomsinflytande 
Ansvaret för att det ungdomspolitiska programmet skall genomföras ligger på alla 
förvaltningar där barn- och ungdomskulturchefen har fått en särskild roll som rapportör för 
KF:s övergripande mål vilket gör att mycket av arbetet hamnat på kultur-fritid. Den 
operativa folkhälsogruppen Barn och ungdom har fått ungdomsinflytande som en av sina 
uppgifter och genomförde en mycket bra demokrati- och inspirationsdag i februari där ca 
600 elever från högstadiet och gymnasiet deltog. Här bjöds på föreläsningar, workshops, 
utställningar, minimässa, klotterplank och speeddejting mellan ungdomar, politiker och 
tjänstemän.  
Kommunen har varit en av 12 pilotkommuner som deltagit i Sveriges Ungdomsråds 
Medborgarprojekt som gått ut på att arbeta fram olika metoder för inflytande. Arvidsjaur 
skall jobba efter metoden att skapa rum för inflytande. Under året har tjänstemän och 
politiker kontinuerligt mött ungdomar på Sandbackaskolan, Ringelskolan, Camp Gielas och 
vid Öppen Scen på Medborgarhuset. 
 
Händelser av betydelse 
Biblioteket i Arvidsjaur ändrade sina öppettider i januari vilket inneburit att biblioteket 
endast varit öppet tre kvällar per vecka mot tidigare fyra. Ändringen har gjorts efter mätning 
av besök och vad besökarna gör på olika tider och denna kväll var det få besökare med få 
specifika ärenden. 
Ingen arrendator av köket på Medborgarhuset har gjort att servicen har begränsats. Förslaget 
om att även köket skall kunna hyras ut är antaget och framför allt många föreningar har 
utnyttjat denna möjlighet. 
Kulturskolan blev utan lokaler från 1/7 pga försäljning av hela kvarteret Skogen och ingen 
ny lokal har hittats. Den planerade sammanslagningen av fritidsgårdsverksamhet och 
kulturskoleverksamhet till en kreativ mötesplats har inte kunnat genomföras enligt plan men 
i slutet av året har vi kunnat ana att det finns en lösning på lokalfrågan. 
Fotoarkivet fungerar inte som det ska efter uppgradering av kommunens webbplattform. Ett 
arbete är påbörjat för att hitta en bra lösning, där alla bilder samlas på ett ställe och där vi 
samarbetar med fler kommuner. Extern finansiering kommer att sökas så att den kommunala 
insatsen blir så liten som möjligt. 
 
Ekonomi 
Lägre kostnader på personal pga vakanser som inte ersatts fullt ut eller inte alls plus lägre 
kostnader för vikarier och nyanställda. 
Biografverksamheten var felbudgeterad med för höga intäkter och för låga kostnader. 
Resultatet blev bättre än beräknat. Ingen fast arrendator av köket på Medborgarhuset gav 
lägre intäkter och de nya reglerna  
Förändringar av tidpunkten för redovisning av vissa bidrag har gjort att det 2013 blev ett 
”glapp” på utbetalningarna plus att hela summan för verksamhetsstöd ej förbrukats pga att 
ansökningar ej nått upp till budgeterad summa. 
Kultur- och fritidschefen var utlånad på 50% som tf kommunchef juli-mitten av oktober 
vilket sänkte lönekostnaderna på allmänkultur/ledningsfunktionen. 
Anslaget för hälso- och trygghetsrådet utökades för att ge de operativa grupperna möjlighet 
till finansiering av aktiviteter eller utbildningar. 2013 skulle utbildning för barn- och 
ungdomsgruppen prioriteras men intresset var inte så stort. 
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Personal 
Inom kultur - fritid arbetar 17 personer som delar på 12,54 tjänster. Av dessa är nio deltid 
och åtta heltid. Två deltidstjänster har kunnat övergå i heltid. Sjukfrånvaron har uppgått till 
1,99 % under året, inga långtidssjukskrivningar.  
 
Framtiden 
Det sammanslagna biblioteket i Norrbotten öppnar för nya möjligheter och inom en snar 
framtid förbereds anslutning till den nationella katalogen LIBRIS som tillhandahålls av 
Kungliga Biblioteket. 
Utveckling av kulturskolan och fritidsgården genom sammanslagning av verksamheterna 
och utökning av antalet kurser samt samverkan med övriga förvaltningar och verksamheter 
utanför kommunal förvaltning är beslutad av kommunfullmäktige. Detta kan göras utan 
ökning av ram och dessutom sänks lokalkostnaden eftersom man använder samma lokal. 
Man kommer att hyra lokal inom koncernen. Skulle även kunna utvecklas till ett sorts 
kulturfritids för mellanstadieelever  i samverkan med grundskolan. Detta är inte beräknat i 
kostnader men finns med i den långsiktiga planen.  
Medborgarhusets förändrade uthyrningsregler kan förbättra möjligheterna för både 
föreningar, företag och privatpersoner att arrangera olika aktiviteter. 
Ca 50% av kultur-fritids budget är lokalhyror och med en aviserade höjningen med 100:- per 
kvm innebär det en beräknad minskning på 20 % av medlen för verksamhet. Om vi 
dessutom inför hyror på lokaler och anläggningar som föreningar hyr kommer många 
föreningar att måsta lägga ner sin verksamhet eftersom man inte har råd att hyra lokalen. 
Vill kommunen behålla ett utbud för sin befolkning kommer det att kräva utökad ram så att 
stödet till föreningar kan ökas vid ett eventuellt införande av hyra av lokaler och 
anläggningar samt en höjning av anslag till de egna verksamheter som bedöms angelägna för 
invånarna. 
 
 
Marcus Lundberg 
Ordförande 
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13 Fritids- och kulturutskottet 
 
Tkr   2013   2012 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat Förändr i % 

Personal  0 0 0 0 0

Verksamhet 150 8 142 475 -98

Internhyror           

            

Summa kostnader 150 8 142 475 -98

            

Intäkter 0 0   0   

            

Netto 150 8 142 475 -98

Årets resultat 142 15 
 
Verksamhet 
Utskottet har haft fyra sammanträden och en av utskottets politiker är med i det kommunala 
hälso- och säkerhetsrådet. 
Kultur- och fritids priser delades ut vid den årliga kultur- och näringslivsgalan som detta år 
hölls både i januari och november, på önskemål från näringslivet. Detta har medfört att 2012 
år priser delades ut i januari och 2013 års priser delades ut i november. Kulturpristagare 
2012 blev Lars Lindström som fick priset för sitt arbete med bevarandet av ångtåg och 
utvecklandet av ångtågsturerna. Till ungdomskulturpristagare 2012 utsågs Munir Fajaz som 
anordnade det Afghanska nyårsfirandet Nowrooz. Ungdomsledarstipendiet 2012 gick till 
Patrik Nilsson som i många år inspirerat och tränat fotbollsungdomar och Julia Forsgren 
valdes till 2012 års ungdomsidrottspristagare för sina insatser som innebandyspelare. 
2013 års kulturpristagare blev Lauker –Lövvikens byastugeförening för sitt mångåriga 
arbete för en kreativ och mångsidig mötesplats. Peter Vallsten utsågs till 
ungdomskulturpristagare 2013 för sin något udda konstyttring. Ungdomsledarstipendiat 
2013 blev Peter Andersson som för sina insatser som en positiv och stöttande ledare inom 
alpin skidåkning och inom samma sport utsågs Jesper Ask till ungdomsidrottspristagare för 
sina prestationer runt om i norden. 
 
Verksamhetsstöden är fördelade och utbetalning gjordes i slutet av mars. Enligt reglerna går 
65% av budgetsumman till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Idrottsföreningarna delade på 220.7 tkr, 14 ansökningar men en av 
dessa hade inget redovisat LOK-stöd och kunde inte beviljas stöd. Tre föreningar som fått 
statligt stöd 2011 och alltså är berättigade till kommunalt stöd hade inte lämnat in ansökan 
vilket är en förutsättning för det kommunala stödet. Övriga föreningar fick dela på 41 tkr 
och det var nio som sökt och som beviljades stöd. Fritids- och kulturutskottet har skrivit 
avtal med SISU idrottsutbildarna om uppdragsersättning på 7.0 tkr för den verksamhet som 
bedrivs i kommunen.  
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En skoterförening har beviljats 7.0 tkr enligt reglerna och två föreningar har fått stöd för 
drift och underhåll av utomhusbassänger med 58.0 tkr vardera, utbetalning i slutet av året. 
Kommunen hyr även under detta år tid i sporthallen AJB för föreningarnas räkning och avtal 
har skrivits. 
Nya regler för stöd till uppdragning av skoterleder har antagits och en överenskommelse har 
gjort om vad kommunen respektive föreningarna tar ansvar för. 
 
Händelser av betydelse 
Utredningen om Centrumbadet har färdigställts under sommaren och redovisningen har 
gjorts. Det är stora behov som ger höga kostnader oavsett om man reparerar eller bygger 
nytt. Förvaltningen och tekniska kartlägger nu de faktiska behoven av både simhall och 
sporthall för att de politiska prioriteringarna skall kunna göras. 
Arbetet med översyn av det fritidspolitiska programmet inleds i början av 2014. 
 
Ekonomi 
Budget för verksamhetsstödet på 340.0 tkr ligger under ansvar 3 och syns alltså inte i denna 
redovisning, här ligger endast 150.0 tkr från kommunstyrelsen bl a för stöd till utebaden i 
Abborrträsk och Glommersträsk samt till skötsel av skoterleder. Har dock valt att lägga 
redovisningen här. Förändrade regler för ansökan och redovisning av stödet till 
utomhusbassänger gör att inga utbetalningar gjorts 2013. Redovisningen skall göras sista 
februari året efter beviljat stöd. 
 
Personal 
Fritids- och kulturutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare ur 
kommunstyrelsen. Kostnaderna redovisas under kommunstyrelsen. 
 
Framtiden 
Den ansträngda kommunala ekonomin är ett ständigt återkommande ”hot” för den 
verksamhet som fritids- och kulturutskottet ansvarar för. Om kommunens mål att bli 
Lapplands mest attraktiva kommun att bo i skall kunna förverkligas måste nedskärningarna 
begränsas och om de fortsätter kommer verksamheter att läggas ner. De kontaktytor och 
mötesplatser som skapas genom kultur- och fritidsverksamhet har dessutom stor betydelse 
för integration, folkhälsa och trygghet. 
 
Ca 50 % av budgeten går till internhyran för lokaler och anläggningar. Den aviserade 
höjningen av internhyran med 100:- per kvm kommer att innebära att ca 20% av övriga 
verksamheters kostnader måste tas bort och då är det svårt att upprätthålla en bra nivå på ett 
brett och varierat utbud. Även om hyra införs för nyttjande av de fria lokalerna löses inget 
problem eftersom nästan inga föreningar kommer att ha råd att betala hyra utan då 
försvinner deras verksamhet istället med påföljd att utbudet blir ännu sämre. Skall hyra 
införas måste föreningsbidragen höjas för alla, även de som bedriver vuxenverksamhet. 
 
 
Marcus Lundberg 
Ordförande fritids- och kulturutskottet 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 

Tkr   2013   2012 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  1 515 1 492 23 1 454 3

Verksamhet 796 849 -53 567 50

Internhyror 4 300 4 280 20 4 300 0

            

Summa kostnader 6 611 6 621 -10 6 321 5

            

Intäkter -358 -468 110 -374 25

            

Netto 6 253 6 153 100 5 947 3

  

Årets resultat 100 -50 
 
Verksamheten 
Arbetet har bedrivits utifrån antagna mål, fritidspolitiskt program och kulturläroplanen. 
Enligt politiska beslut är barn och ungdomar prioriterade. Det allmänkulturella utbudet för 
barn- och ungdomar har bestått av förställningar och utställningar av olika slag samt 
möjlighet till eget skapande. Det offentliga utbudet har kompletterat det utbud som erbjudits 
till alla i förskola och skola från 1 år tom 19 år, allt professionell scenkonst. UPP-projekt, av 
ungdomar för ungdomar, fem sökta och fyra genomförda: Disneykonsert, rockkonsert i 
Glommersträsk, aktiviteter runt same-sm och juldans på Fridhemsskolan. I anslutning till 
dessa ansökningar har reklam gjorts om Landstingets Snabba ryck-pengar och Leader 
Lapplands HJÖRDIS-pengar som skall gå till samma målgrupp. Reklam har även gjorts på 
skolor, på hemsida, på mail och i olika utskick. Tre av aktiviteterna har fått från alla tre 
instanser. 
 
Den internationella grupp som bildats planerade och genomförde en mångfaldsvecka under 
hösten och den ansökan om medel som gjordes till NLL avslogs. Däremot fick Arvidsjaur 
del av ”Ett Norrbotten för alla” med mycket bra föreläsningar och föreställningar, både 
offentliga och för elever. Kultur och fritid har tillsammans med Barn och ungdom, sökt 
pengar till Skapande skola - verksamhet för alla elever i 6-års till åk 9 och erhållit 185.0 tkr 
för arbete med integration med hjälp av berättande/film samt 40 tkr från Svenska 
Filminstitutet. Detta arbete påbörjades under mångfaldsveckan och pågår hela läsåret 2013-
2014 tillsammans med bl.a. Filmpool nord.  
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Kultur för äldre och kultur i vården har bedrivits i samverkan med socialförvaltningen och 
till viss del med stöd från Kulturrådet. Arbetet har utvecklats i samband med stödet från 
Kulturrådet och syftar till att göra personalen mer delaktig i att bedriva små aktiviteter i det 
dagliga. Projektet Kultur för äldre avslutas sista mars 2014 men Kultur i vården fortsätter. 
Se statistik i bilaga 1 
Det allmänkulturella utbudet för vuxna har tillhandahållits av föreningar och organisationer 
liksom utbudet när det gäller idrottsaktiviteter. Kommunen har stöttat med fria lokaler. Det 
man kan säga här är att utbudet har minskat i takt med att föreningars ekonomi försämrats. 
Scenkonst måste köpas in och skall man behålla kvalitet och bredd så kostar det pengar som 
föreningarna inte har. Det räcker inte med de intäkter som man får in och om man skall 
uppfylla 
Bidrag till föreningar och organisationer med barn- och ungdomsverksamhet har beviljats 
och utbetalts enligt gällande regler. Även dessa har stöd med fria lokaler. Se statistikbilaga 
1. Nya regler för skoterleder har utarbetats och förslaget har antagits. 
 
Kultur- och fritids priser för 2012 delades ut vid den årliga kultur- och näringslivsgalan i 
januari. Efter önskemål från näringslivet har tidpunkten för galan ändrats till november så 
det blev ytterligare ett utdelningstillfälle detta år när 2013 års priser delades ut. 
Revidering av Arvidsjaurs Kulturmiljöplan har blivit kraftigt fördröjt pga utökade 
arbetsuppgifter för kultur- och fritidschefen. Alla svar hade inte inkommit och planen var 
tänkt att färdigställas under hösten vilket inte gjorts. Efter en kulturmiljökonferens visar det 
sig att den borde göras på ett annat sätt och vara en tematisk delplan till översiktsplanen men 
det kommer troligen inte att vara möjligt. 
Under sommaren har kultur - fritid, med stöd från Länsstyrelsen, inventerat cykelstigar i 
kommunen. En rapport är gjord och medel kommer att sökas för att kunna rusta upp de 
viktigaste stigarna under sommaren 2014. 
 
Folkhälsoarbetet har bedrivits genom det övergripande organet Hälso- och trygghetsrådet 
samt fem operativa grupper. Mycket fokus har legat på att få en fungerande struktur samt 
utbildning av politiker och tjänstemän. ANDT - projektet som Arvidsjaur deltagit i med fyra 
andra små kommuner har fortgått och bl a HRR-utbildning för instruktörer för 
föräldrautbildningar hållits i Arvidsjaur under hösten. Arvidsjaur hade fyra platser och dessa 
besattes med personal från förskola och skola för de yngre barnen. Tyvärr tackade både 
församlingen och landstinget nej till varsin plats vilket innebar att kommunen utbildat fyra 
personer. Även utbildningar för tonåringar har genomförts. 
 
Måluppfyllelse 
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 
Deltar i aktiviteter som görs för nyinflyttade (utskick, hemsida, välkomstfest) 
 
Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas 
I alla kulturella beslut som rör barn och ungdomar tillfrågas kulturgrupperna på 
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Elever från dessa grupper deltar också i 
utbudsdagar och röstar fram det kulturutbud som Arvidsjaurs kommun ger till målgruppen. 
Fritidsgården har ett ungdomsråd, Klanen, som deltar i planering och genomförande av 
Galaxens verksamhet. Kultur- och fritid ger ungdomar ekonomiska resurser för att 
arrangera kultur för andra ungdomar – UPP (Ungdomsprojektpengar). 
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Öka antalet sektorsövergripande projekt/samverkan över 
kommungräns/förvaltningar/bolag 
Minst ett påbörjat samverkansprojekt 2013 
Demokratidagen (olika förvaltningar), Kultur i vården (Kultur och Fritid, Sociala, 
Landstinget), Nätverk – musiker i Arvidsjaur (Kultur och Fritid, Barn- och ungdom, 
Arvidsjaurs församling), Nätverk Kulturskolor i Norrbotten, Skolans kulturutbud , 
Kommunträffar med NLL, Disco 
 
Händelser av betydelse 
Arvidsjaurs Fotoarkiv är mycket uppskattat men fungerar dåligt efter uppdatering av 
kommunens hemsidesplattform och detta har inte gått att åtgärda. Vi har fått många 
påringningar och har förstått att det är av stor betydelse för många att nya bilder med 
information kan läggas in. Det är en kulturhistorisk skatt som inte går värdera i pengar och 
som måste underhållas och fyllas på medan kunskapen om bilderna finns kvar. Under hösten 
har en förstudie påbörjats för att åtgärda detta samtidigt som vi vill samla alla bilder, 
turistiska, nutida och historiska samt konstarkivet, i ett arkiv och har sökt samverkan med 
grannkommuner för att kunna söka extern finansiering. Två av dessa har visat sig 
intresserade och ett bra system har demonstrerats. Nu återstår finansiering. 
 
Ekonomi 
Höga kostnader för inflytandeprojektet för ungdomar med den stora demokrati- och 
inspirationsdagen i mitten av februari. De beslut om medfinansiering som övriga nämnder 
och styrelser tagit har tillskjutits som intäkt till budget.  
Anslaget för Hälsa och säkerhet höjdes till 2013 för att ge de operativa grupperna möjlighet 
att få stöd för aktiviteter och utbildningar. 2013 prioriterades utbildningar för barn- och 
ungdomsgruppen men intresset har inte varit så stort. 
Budgeterade medel för verksamhetsstödet har ej nyttjats fullt ut pga att föreningarnas 
verksamhet inte ökat. 
Här ligger även kostnader för projektet med cykelstigarna där rekvisitionen av pengar är 
gjord men Länsstyrelsen har inte betalt innan årsskiftet. 
 
Personal 
Kultur- och fritidschef som även är bibliotekschef, barn- och ungdomskulturchef med ansvar 
för det offentliga utbudet, skolans utbud med pengar från Barn- och ungdom samt för 
fritidsgårdsverksamhet och Kulturskolan samt samordnare för kultur i vården och en 
assistent med placering på biblioteket, totalt 350%. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för upprustning och förbättringar av anläggningar i kommunen. 
Konsultutredningen om Centrumbadet är färdigställd och presenterad för Kommunstyrelsen 
i mitten av september. Fastighetskontoret fick uppdraget att inventera och sammanställa 
vilket Arvidsjaurs absoluta behov är. 
 
Handlingsprogram för ungdomspolitiken är antaget och barn- och ungdomskulturchefen är 
utsedd som rapportör för det övergripande målet om barn och ungas medverkan. Alla 
nämnder och styrelser skall medverka i detta arbete. Det går dock inte av sig själv ännu och 
mycket tid har fått läggas på detta. 
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Kultur utbudet för vuxna minskar i takt med att föreningars ekonomi försämras. Scenkonst 
måste köpas in och skall man behålla kvalitet och bredd så kostar det pengar som 
föreningarna inte har. Det räcker inte med de intäkter som man får in och om man skall 
uppfylla Norrbottens Kulturplans intentioner att alla skall kunna ta del av ett professionellt 
kulturutbud krävs förändringar. Detta gäller även förvaltning av kulturarvet. 
 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2013 2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  2 275 2 064 211 1 950 6

Verksamhet 546 701 -155 783 -10

Internhyror 1 043 1 026 17 1 043 -2

            

Summa kostnader 3 864 3 791 73 3 776 0

            

Intäkter -45 -82 37 -90 -9

            

Netto 3 819 3 709 110 3 686 1

  

Årets resultat 110 145 
 
Verksamheten 
Huvudbibliotek i Arvidsjaur och fram tom sista juni två filialer med integrerade 
skolbibliotek samt skötsel och inköp för tre skolbibliotek och ett förskolebibliotek. Filialen i 
Moskosel lades ner sista juni i och med att skolan upphörde med sin verksamhet. Delar av 
mediebeståndet införlivades i befintligt bestånd i Arvidsjaur och Glommersträsk. Samma 
sak med möbler.  
Huvudbiblioteket har varit öppet sex dagar per vecka och tre kvällar, totalt 31 tim per vecka, 
filialerna har haft öppet sex timmar per vecka. Bemanningen av skolbiblioteket har utökats 
att omfatta ytterligare timmar för låg- och mellanstadiet eftersom behovet är störst där.  
Ett bibliotek i Norrbotten blev verklighet i januari och har inneburit utökad service för våra 
låntagare i och med att man fritt lånar vilken bok eller annan media som helst, med vissa 
undantag, i länet. Dessa skickas med bussgods till mottagande bibliotek. Från Arvidsjaur 
skickar vi en stor mängd böcker varje vecka, ungefär lika mycket som vi tar emot. Det är 
intressant att se att det inte bara är nya böcker som efterfrågas utan även många titlar från 
magasinet. Medierna transporteras mellan biblioteken med Bussgods en gång per vecka, 
under sommaren varannan vecka. Vissa nya tjänster, tex SMS-avisering, har införts och 
låntagarna är mycket nöjda. 
Den gemensamma kampanjen ”Norrbotten läser” när 3000 böcker av samma författare 
köptes in och delades ut i länet under världsbokdagen och följande vecka var mycket 
uppmärksammad av medier. I september var författaren på turné i länets samtliga 
kommuner. 
Huvudbiblioteket har fått nya hyllor och nya bilderbokstråg vilket gjort att biblioteksmiljön 
förbättrats ytterligare.  
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För barn görs många olika lässtimulerande insatser från besök på BVC och inbjudan att 
hämta barnets första bok till författarbesök, sagostunder och bokslukargrupper med 
kontinuerliga träffar efter skoltid. För att nå fler småbarnsföräldrar har biblioteket och BVC 
påbörjat ett arbete kring språkutveckling och läsning som sjösattes under hösten. Besök på 
biblioteket har även varit en del i BVC:s föräldrautbildning. Biblioteket och kulturen 
arrangerar ”Knattebio med knorr ” som riktar sig till förskolebarn. Efter sagostund i 
biblioteket blir det 30 minuters filmvisning i biosalongen. Filmvalet sker utifrån kända 
sagofigurer för att knyta samman läsning och film. Under våren var det i snitt 38 besökare 
och en ny omgång återkom under hösten med ungefär lika många besök.  
 
Ett arrangemang med bok och film som riktade sig till tonåringar fick ställas in under våren 
eftersom ingen besökare kom trots intensiv marknadsföring. Detta är en mycket svår 
målgrupp att nå. Även viss lässtimulans för vuxna erbjuds genom de bokcaféer som ordnats 
några gånger per termin där biblioteket informerat om nya böcker och deltagarna inspirerat 
varandra genom att berätta om egna läsupplevelser. Både barn och vuxna erbjöds att delta i 
”Sommarboken”, en läslustaktivitet där man läste fem böcker under sommaren, betygsatte 
och hade chans att vinna böcker. 
Barnboksveckorna firades som vanligt i november och temat var ”Mysterier”. Förskolor och 
elever i åk 1-6 besökte biblioteket på dagtid och många barn kom tillbaka på fritiden för att 
delta i olika aktiviteter. Bibliotekspersonalen var utklädda till bovar och deckare vilket var 
mycket uppskattat. 
 
I övrigt så har arbetet bedrivits utifrån biblioteksplanen och de fysiska besöken ökade något 
under första kvartalet men har sedan planat ut och totalt för året minskat. I och med att mer 
och mer görs tillgängligt digitalt så behöver man inte personligen besöka biblioteket vid 
reservationer och omlån (6 473), ej heller vid lån av digitala böcker via hemsidan. 
Besökandet på den gemensamma webbportalen för hela länet fortsätter att öka. 2011 var det 
161 372 besök, 2013 hade 248 893 besök gjort vilket är en 25 %-ig ökning från 2012. Om 
man tänker sig att besökandet fördelar sig jämnt över länet så skulle Arvidsjaurborna svara 
för 9 572 av dessa besök. Utlåningsstatistiken kan studeras i bilaga 2. 
 
Måluppfyllelse 
 
Arvidsjaur ska vara Lapplands mest attraktiva kommun att bo i 
Behålla utbudet och vidareutveckla de områden som är unika i Arvidsjaur: gratis AV-media 
och TV-spel, frikostig policy att köpa in på inköpsförslag från låntagare, ha ett aktuellt och 
attraktivt/efterfrågat bestånd 
Nyckeltal: minst 60% av inköpsförslagen från låntagarna skall beviljas. Redovisa antal 
nyförvärv-gallring? 
 
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 
Fungera som informationscentrum, tillhandahålla information som är till nytta för 
nyinflyttade. Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
 
Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas 
Delta i kulturgruppsmöten på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Starta bokklubb för 
"bokslukarna" i år 5-6. 
Nyckeltal: delta minst en gång per termin. Starta minst en bokklubbsgrupp. 
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Händelser av betydelse 
Sammanslagningen till ett bibliotek i Norrbotten gick inte så smärtfritt som det var tänkt 
trots rigorösa förberedelser och mycket av personalens tid har lagts på att reda ut de problem 
som uppstått. Anledningen  
är till största delen ett enklare biblioteksdatasystem än det tidigare men samtidigt mycket 
billigare. Fr o m april fungerar det mesta och det finns många fördelar som uppväger de 
nackdelar som finns. 
 
Eftersom datasystemet är nytt med ett nytt sätt att redovisa statistik kan inte statistiken visas 
på samma sätt som tidigare. Samarbetet i länet samordnas i en styrgrupp där tre 
bibliotekschefer ingår. From 2014 är Arvidsjaur representerade i denna grupp. 
Biblioteket i Arvidsjaur ändrade öppettiderna from januari vilket innebär att biblioteket 
endast är öppet tre kvällar per vecka mot tidigare fyra. Ändringen har gjorts efter mätning av 
besök och vad besökarna gör på olika tider och denna kväll var det få besökare med få 
specifika ärenden. Under sommaren har öppethållandet begränsats till 23 tim på 
huvudbiblioteket och 4 tim på filialen för att klara semestrarna utan vikarier.  
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet på personal är lägre än budgeterat pga tjänstledighet som ej kunnat 
ersättas fullt ut samt lägre lön för vikarie och den som ersätter en pensionsavgång.  
På verksamhet är utfallet högre pga kostnader runt byte av hyllor samt stängningen av 
filialen i Moskosel med transporter. Högre kostnader för inköp av kulturhistoriska häften ger 
även högre intäkter. De ändrade reglerna och avgifterna i samarbetet BiN (Biblioteken i 
Norrbotten) ger högre intäkter. 
  
Personal 
Bibliotekarier 125% (två personer varav den ena har 50% betald av skolan, ej inräknat) 
Assistenter 370 % fördelat på fyra personer (ca 100% går till service av skolbibliotek enligt 
gammal överenskommelse) 
 
Framtiden 
Mätningar av läsförmåga och läsförståelse hos barn görs årligen och tyvärr så sjunker den 
både för flickor och pojkar, sämst är den hos pojkar i åk 5 och nu görs insatser på många 
plan för att stoppa den utvecklingen. I detta arbete har biblioteket också en viktig roll, både 
riktat mot föräldrar och pedagoger. Många kampanjer är på gång för att öka läsförmåga och 
läsförståelsen. I det samhälle vi lever i idag klarar man sig inte utan denna kunskap och alla 
måste ta sitt ansvar. Föräldrarna har det största ansvaret eftersom grunden är rim och ramsor 
redan i några månaders ålder. 
 
Utvecklingen av ett bibliotek i Norrbotten kommer att fortsätta med bl a RFID-märkning 
som nu är ett måste. Ett kostsamt arbete med stora personalinsatser men effektivisering på 
sikt eftersom märkningen gör hanteringen av böcker smidigare och förbättrar arbetsmiljön. 
En samverkansgrupp är bildad och planeringen pågår. 
Gemensam katalog gör att övergången till den nationella katalogen LIBRIS förenklas och 
förbereds av bibliotekschefsgruppen i länet. Detta medför på sikt lägre kostnader. 
I och med nedläggningen av Moskosels filial erbjuds postboken erbjuds till invånarna i 
Moskosel och kringliggande byar.  
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2013   2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  1 671 1 642 29 1 565 5

Verksamhet 115 315 -200 180 75

Internhyror 201 100 101 201 -50

            

Summa kostnader 1 987 2 057 -70 1 946 6

            

Intäkter -105 -245 140 -111 121

            

Netto 1 882 1 812 70 1 835 -1

  

Årets resultat 70 -40 
 
Verksamheten 
Kulturskolan i Arvidsjaur har erbjudit både dans- och musikundervisning, generellt från åk 3 
till och med gymnasiet, men från fem år för dem som spelar enligt Suzukimodellen på fiol. 
Enligt fastställd kostar det 400 kr per termin att få enskild undervisning och dans samt 300 
kr att få gruppundervisning i musik. Kurser utöver detta kostar 100 kr. Syskon två betalar 
halva priset och för resterande syskon är det gratis. Att låna sitt instrument är kostnadsfritt. 
 
Danspedagogens tjänst har köpts via Dans i Nord, Piteå och undervisningen har skett på 
måndagar i Galaxens lokaler med tre betalande grupper; lågstadiet, mellanstadiet och 
högstadiet/gymnasiet. Dessutom har gratis danslektioner erbjudits för förskolebarn på 
måndagar.  
 
Fyra tillsvidareanställda musiklärare har undervisat i sång, många olika instrument samt 
ensemble och kör. En lärare har varit föräldraledig under höstterminen och vikarie har 
tillsatts. 
På torsdagar har kulturskolans lärare undervisat i Glommersträsk. 
 
Detta läsår har kulturskolan samverkat med förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
Sångstund och dansmix på förskolan har erbjudits samt körverksamhet på låg- och 
mellanstadiet samt instrument- och sångundervisning för alla elever i åk 2. Detta gäller på 
huvudorten och är kostnadsfritt. Undervisningen har skett på skolan och under skoltid.  
Som enda kommunen i Norrbotten, erbjuder Arvidsjaurs kulturskola fiolundervisning enligt 
Suzukimetoden som vi erbjuder 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 detta år tillsammans med sina lärare, både 
i mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, 
Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen.  
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Två till tre gånger per år genomförs 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) samt delta vid Blue birds musikläger. Arvidsjaur samverkar 
även med andra kommuner i ett stråkprojekt där elever och lärare träffats för att spela 
tillsammans.  
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 www.smok.se för att underlätta kommunikationen. Vartannat år har 
nätverket en sammankomst där samtliga medlemmar i nätverket träffas under två dagar och 
där kommunerna delar på kostnaden för föreläsningar och workshops. Den 15-16 augusti 
skedde detta i Arvidsjaur med 180 deltagare på hotell Laponia. Dagarna blev mycket 
lyckade och har blivit en fin marknadsförening av Arvidsjaurs kommun. 
 
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. 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. 
 
I november månad inledde Kulturskolan i Arvidsjaur ett projekt med studieförbundet Sensus 
där ungdomar får möjlighet att lära sig spela i pop- och rockgrupp utan avgift. Detta är också 
ett integrationsprojekt får våra ensamkomman/nyanlända ungdomar. Projektet har slagit väl 
ut och kommer att fortsätta under 2014. Förut personalkostnad står Sensus också för inköp 
av instrument och förbrukningsmaterial. 
 
Vårterminen 2013 
Under vårterminen deltog 122 elever i Kulturskolan, ca 60 dansare (Kulturskolan och 
Fritids), 56 elever åk2 förberedande instrument och sång, ca 35 körelever på låg-, 
mellanstadiet samt ca 65 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med 
skolan, tränade åtta fasta ensembler och några tillfälliga grupper. Dessutom har förskolan 
erbjudits sångstund varannan vecka. 
Söndagen den 25 maj hade Kulturskolan öppet hus för allmänheten med lektioner, 
tipspromenad, godisregn, korvgillning och möjlighet att prata med personalen. 
Den 10 till 12 juni genomfördes ett kulturläger med dans, drama, musik och hemslöjd för 
låg- och mellanstadiebarn. 47 barn deltog och kostnaden var 250 kr per barn för 
dagsverksamhet och om man ville sova över, 350 kronor. 
 
Höstterminen 2013 
Under höstterminen deltog 135 elever i Kulturskolan i 157 kurser. Musik: 64% tjejer och 
36% killar. Dans: 92% tjejer och 8% killar. Fördelning: 61 dansare (exkl. förskolebarn), 
57 elever åk2 förberedande instrument och sång, ca 35 körelever på låg-, mellanstadiet samt 
ca 65 instrumentelever i olika ensembleformer. Förutom samarbetet med skolan, tränade åtta 
fasta ensembler och några tillfälliga grupper. Dessutom har förskolan erbjudits sångstund 
varje vecka. 
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Varje vecka har Kulturskolan undervisning för ca 270 barn och ungdomar i kommunen.  
 
Arbetet har komplicerats av att kulturskolan stått utan egna lokaler hela hösten och läget har 
varit mycket bekymmersamt. Kontor, materielförvaring och viss undervisning har skett i 
Galaxens- och Föreningsservice lokaler. Man har även lånat rum på Park-, Ringel-, 
Fridhems- och Sandbackaskolan.  
 
Händelser av betydelse 
Kulturskolan i Arvidsjaur har antagits till det 3-åriga projektet ”Om vi fick bestämma” 
tillsammans med 19 musik- och kulturskolor runt om i Sverige. Projektet leds av SKL och 
SMoK med medel från Allmänna Arvsfonden.  
 
Målet är att: 
- öka kunskapen om FN:s barnkonvention inom musik- och kulturskolorna 
- ta fram och pröva metoder för ökad delaktighet inom musik- och kulturskolan och andra 

organisationer och föreningar. 
- förnya verksamhetsformerna inom kulturskolan så att de bättre svarar mot barns och 

ungdomars behov och önskemål. 
- sammanställa och sprida metoder för arbete för ökad delaktighet bland alla musik- och 

kulturskolor i landet. 
 

Den 20/2 var det en fortbildning i Umeå för hela Kulturskolans personal. Den 14 augusti var 
en fortbildning förlagd till Arvidsjaur tillsammans med Sofia Balic (SMoK) och Sofia 
Zackrisson (Demokratiakademin). Den 2 september var det en utbildningsdag i projektarbete 
i Stockholm. Den 4 oktober var det en utbildningsdag för alla chefer i Stockholm. Den 22-24 
november var det en nationell träff där Arvidsjaurs Kulturskola deltog med 4 elever och 
chef. 
Kulturskolans elever har startat en fokusgrupp/förening med elever genom RUM 
(Riksförbundet Unga Musikanter). Gruppen ska säkerställa ungas delaktighet och inflytande 
på Kulturskolan och är ett led i projektet. De kommer även få en egen budget. RUM bidrar 
med ett grundbidrag 1000 kr/år samt 40 kr /medlem. Dessutom har de tilldelats 1740 från 
Oskars Nilssons donationsfond. 
 
Måluppfyllelse 
 
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 
Kulturskolan informerar nyinflyttade via utskick. 
 
Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas 
Kulturskolans elever påverkar val av musik och medverkan vid uppträdande. 
 
All verksamhet i kommunen ska präglas av professionalism, glädje och respekt 
Kulturskolans elever bereds möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Kontinuerligt förbättringsarbete av arbetssätt, metoder och informationsteknik 
Kulturskolan erbjuder frivillig kulturell aktivitet enskilt och i grupp till barn och ungdomar. 
42% procent av kommunens barn och ungdomar deltar i Kulturskolans olika verksamheter. 
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Öka antalet sektorsövergripande projekt/samverkan över 
kommungräns/förvaltningar/bolag 
Kulturskolan erbjuder verksamhet till förskola, grundskola och gymnasiet. 
Kulturskolan deltar i samverkan med andra kulturella verksamheter/nätverk inom 
kommunen och i Norrbotten. 
Kulturskolan är en del av kommunens offentliga kulturutbud. 
 
Livslångt lärande 
Kulturskolan samverkan med andra kulturskolor i Norrbotten när det gäller 
kompetensutveckling och nyttjar även de olika kompetenserna inom arbetslaget. 
 
Ekonomi 
När det gäller personal, så hamnar danslärarens lön på verksamhet då den faktureras från 
Dans i Nord. Verksamhetskostnaderna är extremt höga i år på grund av en fortbildning för 
alla Kulturskolor i Norrbotten. Detta gör att intäkterna också är extremt höga då de har 
fakturerats för detta. 
Flytten från Malmesgården har inneburit extrakostnader för personal, hyrbilar och åkeri men 
budgeten klaras eftersom ingen hyra debiterats för hösten. 
 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen arbetar halvtid som ledare för kulturskolan. Utöver detta 
arbetar en sångpedagog 50%, tre instrumentallärare på sammanlagt 265%  samt, under 
läsåret, en danspedagog som har 5 grupper under 30 veckor.  
 
Framtiden 
Kulturskolan vill fortsätta att bredda utbudet mot både förskolan och fritidsverksamheten 
samt främja samverkan skola/kulturskola generellt. Vi skulle gärna inleda samverkan med 
skolan kring kulturfritids för mellanstadieelever samt en modell som säkerställer försörjning 
av musiklärartjänster i hela kommunen. 
Man vill se över nya undervisningsformer och t.ex. ge kortkurser inom ljudteknik, 
komposition och musikteori samt ge fortbildning till personal inom t.ex. förskola. Ett 
förändringsarbete pågår. 
Man hoppas att den akuta lokalfrågan ska vara löst snarast så att vi kan genomföra det 
politiska beslutet kring en kreativ aktivitets- och mötesplats. I slutet av året kunde man 
skönja en lösning på lokalfrågan. 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Medborgarhuset  
 

Tkr   2013 2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  543 546 -3 630 -13

Verksamhet 296 456 -160 503 0

Internhyror 1 174 1 174 0 1 174 0

            

Summa kostnader 2 013 2 176 -163 2 307 -6

            

Intäkter -815 -835 78 -684 31

            

Netto 1 198 1 283 -85 1 623 -21

  

Årets resultat -85 -35 
 
Verksamhet 
 
Medborgarhuset 
Biografverksamheten har erbjudits två kvällar per vecka samt dagbio varannan vecka. Vi har 
även utökat med en onsdagsvisning 1-2 ggr per månad och matiné 1-2 gång per månad 
under vinterhalvåret. Dessutom har sju knattebio med knorr, tre föreställningar från 
Shakespearescenen och en inspelad revy med Galenskaparna visats. Totalt 141 visningar  
Siffrorna för 3D visningar har varit mycket bra, 35 visningar har haft 2 177 besök, 62 besök 
i snitt. 
I februari gjordes stolbytet i biografen och salongen tar nu 235 sittande med hög komfort. Vi 
har utökat antalet visningar med 31% jämfört med förra året. 
 

 2013   2012   

BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 

Kvällsfilm 92 4 193 46 61 2 891 47
Matiné 25 1 647 66 19 1 175 62
Dagbio 13 571 44 11 353 32
TOTALT 130 6 411 49 91 4 489 49
 
Ingen fast förhyrning av cafeterian kom till stånd. Därför gjordes uthyrningsreglerna om så 
att köket också kan hyras ut och alla lokaler en trappa upp är from juli tillgängliga för 
uthyrning till privatpersoner, föreningar och företag enlig särskild prislista. Det är svårt att 
säga vilken omfattning detta får men de som hitintills hyrt är mycket nöjda. Det finns ingen 
bra festlokal med kök att hyra i Arvidsjaur och vi märker att förfrågningarna ökar. 
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Knattediscon i samarbete med barn- och ungdomskulturen har genomförts vid fem tillfällen 
och ca 100 barn från 6 – 9 år har deltagit. Ett Halloweendisco för mellanstadiet besöktes 
endast av ca 35 barn.  
Korpen har haft sin motionsdans som vanligt, i övrigt en ökning med 16% till 393 
nyttjandetillfällen.  
 

 
 
Föreningsservice, en trappa ner 
Lokalerna har nyttjats 511 gånger, en kraftig ökning mot förra årets 386 tillfällen. Det är de 
två större lokalerna som efterfrågas mest men även de mindre används flitigt. Vissa 
samordningsproblem finns pga ljudöverhörning mellan lokalerna, det är problem med vanlig 
samtalston och det måste åtgärdas. Det är främst kulturskolan under hösten och 
seniorverksamheten som flyttat från Ringelsta som står för ökningen. 
 
Ekonomi 
I och med att ingen hyresgäst finns på köket så blev det svårt att nå intäktsmålet på 175.0 tkr 
och förhoppningen om mer uthyrning av danslokalen spolierades också. De nya reglerna för 
uthyrning som togs i juli har inte hunnit få genomslag.  
En ganska stor besparing är gjord på posten personal eftersom vikarie ej togs in under 
sommaren när föreståndaren var föräldraledig. 
Verksamhetskostnaderna ligger högt som en följd av fler biovisningar men de går ju direkt 
hand i hand med intäkterna då bioverksamheten bygger på en procentmodell mellan bio och 
filmbolag. 
På bion hade man hoppats på en ordentlig ökning i och med övergången till digital 3D, 
något lägre siffror samt en kanske för positiv syn på budgeterat netto gör att prognosen för 
bioverksamheten sänks. De ökade kostnaderna beror på utökat antal visningar. 
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I augusti var beräkningen att ca 16% av budgeten skulle dras över men det blev endast ca 
10%. 
 
Personal 
En föreståndare på heltid samt timanställd personal till bion. 
 
Måluppfyllelsen och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Arvidsjaur ska vara Lapplands mest attraktiva kommun att bo i. 
Utveckla och bredda ett redan varierat filmutbud som ska rikta sig till medborgare i alla 
åldrar. Hjälpa och stötta föreningar och andra aktörer att bedriva verksamhet i våra 
lokaler. 
 
Nyckeltal: Minst 50 personer i snitt på bio sett över året. Via enkät utvärdera 
kundnöjdheten, minst 60% ska svara 4 eller högre på en 5 gradig skala i fråga om 
totalintryck. 
 
Resultat:49 besök i snitt på bio. Enlig enkät på dagbio och frågan vilket betyg man generellt 
vill ge svarade 100% med betyget 5 eller bättre. Av dessa gav 51 % betyget 10.  
 
Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaurs kommun 
Delta i gemensamt utskick till nyinflyttade med information om våra aktiviteter så som bio, 
discon etc. 
Vara öppna för att ta emot nyanlända på språkpraktik eller liknande. 
 
Nyckeltal: Via direktutskicket sända med en "gå 2 betala för 1" kupong till bion, minst 10% 
skall lösas in. 
 
Resultat: Inga utskick har gjorts pga oklarheter runt utskicken. En praktikant har tagits emot 
och några nyanlända på timtid. 
 
Barns och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas 
Vi ska vara lyhörda för barn och ungdomars önskemål om aktiviteter på medan. Bibehålla 
ett gott samarbete med andra aktörer som har verksamhet som vänder sig till unga. T.ex. 
barn och ungas verksamhet, Sv Nord, skolorna m.fl. 
Nyckeltal: Vid minst fem tillfällen ska vi samarbeta med andra på ungdomsarrangemang. 
Hålla minst fem egna arrangemang som riktat sig till unga 
 
Resultat: Fem knattedisco tillsammans med fritidsgårdsverksamheten. 
Ett 15- tal knattebio och liknade tillsammans med andra aktörer. 
 
Framtiden 
Marknadsföringsinsatser om de nya möjligheterna att hyra lokalerna skall intensifieras och 
förhoppningen är att uthyrningen börjar ta fart med ökade intäkter som följd. 
För att öka intäkterna på bion måste man försöka synas ännu mera. Ny anslagsyta på 
Konsums fasad mot Storgatan, Facebooksida för bion, aktuell information för bion på 
kommunens hemsida finns.  
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Möjlighet att köpa biljetter via webben samt möjligheten att skicka SMS till den som vill för 
att sprida information om filmutbudet undersöks 
 
Arbetet för att göra det möjligt för Turistbyrån att flytta in i Medborgarhuset har diskuterats 
under senvintern och skall genomföras under våren 2014.  
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 
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33 Galaxen 
 

Tkr 2013 2012 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 

Personal  284 164 120 312 -47

Verksamhet 35 38 -3 43 0

Internhyror, kap kostn 434 434 1 434 0

            

Summa kostnader 753 636 118 789 -19

            

Intäkter -45 -11 -34 -20 -45

            

Netto 708 625 84 769 -19

  

Årets resultat 84 -75 
 
Verksamhet 
Ungdomsgården Galaxen har erbjudit verksamhet för åk 6 t.o.m. gymnasiet med ca 15-30 
besökare per kväll. Måndag till torsdag har Galaxen varit öppen 18.00-22.00 och på fredagar 
18.00-23.00.  
På Galaxen finns ett kafé som drivs av Klanen, Galaxens egna ungdomsråd. De hjälper till 
med olika praktiska göromål samt är delaktiga i viss planering. 
På ungdomsgården kan man umgås, spela biljard, pingis och sällskapsspel, få hjälp med 
läxläsning, se film, anordna disco mm. 
Ungdomsgården har också haft temakvällar regelbundet under verksamhetsåret samt 
samarbetat med Medborgarhuset för att anordna discon och konserter. 
Galaxen samverkar tätt med andra förvaltningar samt föräldrar, studieförbund och 
föreningsliv. 
 
Händelser av betydelse 
Ingen ungdomsgårdsverksamhet har bedrivits under hösten då lokalfrågan för den nya 
aktivitets- och mötesplatsen inte är löst. Ingen ny timanställd personal har anställts i 
övergångsskedet.  
I ett led att stötta vårdnadshavare till barn på Galaxen, har barn- och ungdomsgruppen (f.d. 
samrådsgruppen) arrangerat en föreläsningsserie för tonårsföräldrar . Vårens teman har varit 
”Samtal om alkohol, narkotika, doping och tobak”, ”Hur stötta sitt barn i skolan?, 
”Ungdomars psykiska hälsa”. 
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Ekonomi 
Då Galaxen har varit stängd är personalkostnaden låg. Den kan ändå te sig högre än 
förväntat. Detta beror på att vi har haft många aktiviteter för främst yngre barn tillsammans 
med Medborgarhuset för att i viss mån kompensera för utebliven verksamhet. Vi hade 
dessutom lite längre öppethållandetider på fredagar under våren 2013. 
Verksamhetsbudgeten är oförändrad då vi har köpt in som ny storbilds tv och material inför 
den nya mötesplatsen. 
Intäkterna kan vi sällan matcha med godisförsäljning. 2013 sålde vi mindre då Galaxen inte 
har varit öppen. Godis och läskförsäljning vid discon har Medborgarhuset stått för. 
Personal 
Barn- och ungdomskulturchefen är ansvarig för Galaxen . Utöver detta har personal arbetat 
på timtid sammanlagt en heltid under våren.  
 
Framtiden 
Galaxen ska nu gå samman med kulturskolan i Arvidsjaur i en sk. kreativ aktivitets- och 
mötesplats (Kulturskola + ”fritidsgård”). Där ska barn ha verksamhet på dagtid och 
ungdomarna på kvällstid. Personal från Barn- och ungdom, Sociala, Tillväxtenheten och 
Kultur och fritid ska samverka för att driva verksamheten. Arvidsjaurs Församling, 
ungdomsmottagningen och studieförbunden är intresserade av att delta i en sådan 
verksamhet. Innan lokalfrågan är löst har man inte kunnat bedriva verksamhet då Galaxens 
lokaler delvis används för kulturskolans räkning. Under slutet av året har en lösning börjat 
skönjas och förhoppningen är att detta skall lösas så att man har nya lokaler och kan dra 
igång verksamheten i mitten av vårterminen. 
 
 
 
Kristina Grubbström 
Kultur- och fritidschef 



Biblioteksstatistik     Bilaga 1 
 
Januari – december 2013 
 
Medborgarhuset  
 2013   2012   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 92 4 193 46 61 2 891 47
Matiné 25 1 647 66 19 1 175 62
Dagbio 13 571 44 11 353 32
TOTALT 130 6 411 49 91 4 489 49
 
Kultur i vården  
 2013  2012  
Aktivitet Antal Delt/gång Antal Delt/gång
Samvarostunder 58 14-22 26 14-20
Öppen verkstad 32 6-10 31 6-9
Målargrupp 41 4-8 42 4-6
Taltidning tisd och fred 79 99 
Arr Solbacken, sång och musik med 
berättelser om Inlandsbanan 

1 25 6 olika 210 på alla

Konstutställning ”De fyra infallisterna” 
med deltagare från målargruppen  

14 dgr 25 besökare på 
vernissage 

därefter dropin

 

Fridas ReVisor 2 70  
Pärra och paulin 1 40  
Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande ensam i sin 
lägenhet och har svårt att ta sig ut. 
 
Kultur för äldre (med stöd från Statens Kulturråd) 
  2013
 Anta

l 
Delt/gång

Ekan 16 3-6
Länsmansgården A-B 18 5-12
Länsmansgården C_D 21 5-15
Borgargården 29 3-9
Solbacken  16 3-7
Ringelsta, det samiska 23 7-16
Enskilda besök, samiska 9 1-3
Krehab 5 5-6

Bra aktiviteter, alla mycket delaktiga. Alla har något att berätta och tiden rusar iväg. Det gäller att anpassa 
efter brukarnas livs situation. Glädjen är märkbar under stunden och känslan sitter kvar även om man 
glömt vad man gjort. 
 
Professionell scenkonst samt film barn och ungdom  
  
Sammandrag 2013 2012 2011
Antal förest, skol 34 28 25
Antal besök, skol 4857 4281 2535
Snitt per förest  143 153 101
Antal förest, off 20 17 12
Antal besök, off 926 1311 1064
Snitt per förest  46 77 89

 



 Bilaga 1:3 
 

Specifikation   Antal 
föreställ-
ningar 

Varav 
skol-
förest. 

Varav  Varav  Varav 

Publik Grupp Produktion 
förest  
för 

förest 
för 

förest 
för 

TEATER         0-6 år 7-12 år 13-19 år   
Ung utan pung <3 mig 3 3   1 2 200
Västerbottensteatern XXX- Om sex och sånt 2 1     2 70
Teatteri Suden Enne Hatching Day 1   1     23
Pantomimtetern Charlies unge 1     1 1 27
Unga Klara Flygräddare 1 1   1 1 120
Norrbottensteatern Mullis och Blixten 3 2 2     135
Lule Stassteater Cirkusverkstá 2     2   136
Norrbottensteatern/Sensus Infestus 1       1 20
Giron samí teáhter SMS från Soppero 1 1   1 1 200
Thunberg/Järvå Magiprojektet 3 3   1 2 600

MUSIK             
Norrbottensmusiken Kattmössan 2 2 2     120
Norrbottensmusiken Improvisensation 2 2   2   80
Wahlström Disneykonsert 2 1   1   400
Norrbottensmusiken Växthuset - låtskrivande 1 1   1   200
Norrbottensmusiken Pyjamas 1     1   5
Norrbottensmusiken Chickpeas 1 1     1 200
Norrbottensmusiken On the road 2 2     2 400
Norrbottensmusiken Balkanrazzia 2 2   2   120
Norrbottensmusiken Fjärilseffekten 2 1   1   185
Norrbottensmusiken The Naima Train 1 1     1 150
Norrbottensmusiken Kul djur i dur 1 1   1   220
Norrbottensteatern/Sensus Anja Storelv 1         30

Norrbottensmusiken 
Maestro vänder blad - 
kammarmusik 1       1 120

Norrbottensmusiken Vinterresan 2 2 2     100

DANS               
Dans i Nord Cruel Whispers 1 1   1   230

Dans i Nord 
Is the Body the Media of 
Dance? 1       1 95

FILM               
Folkets bio Tigrar och tatueringar 1   1     47
Folkets bio Kom ketchup så går vi 1   1     35
Folkets bio Vem är var? 1 1 1     200
Folkets bio Aprikoser, Aston och Vinga 1   1     32
Folkets bio Djurvännerna 1   1     56
Folkets bio Räkna med Pino 1   1     18
Folkets bio Var är bus-Alfons 1   1     71
Folkets bio Molly och julmonstret 1   1     58
Folkets bio Mullvadens stora äventyr 1 1 1     200
Filmpool nord Tusen gånger starkare 1 1     1 220
Filmpool nord Äta, sova, dö 1 1     1 220

Filmpool nord 
Elina - som om jag inte 
fanns 1 1   1   220

Filmpool nord Eskil och Trinidad 1 1   1   220

TOTALT   54 34 16 19 18 5783

Utöver dessa föreställningar görs många olika aktiviteter där barn- och ungdomar deltar i skapandet: ”Öppen scen” 
i Medborgarhuset vid fyra tillfällen, uppvisningar i dans och musik vid flertalet tillfällen varje termin, skapandet av 
julkalendern i kommunhuset fönster, alla klasser från 6 års tom åk 6 samt bildgrupper från Fridhemsskolan och 
gymnasiet skapar 24 olika bilder med julmotiv som sätts upp, kulturgrupperna som deltar vid val av det 
professionella utbudet samt olika UPP-arrangemang. 
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Kulturskolan 2013 2012 2011 
 Höst Vår Höst 

avgift 400:-
/300:- grupp 

Vår 
avgift 400:-
/300:- grupp

Höst 
avgift 400:-
/300:- grupp 

Vår 
avgift 400:- 

Instrumentalelever 
(i ensemble) 

135 
(65) 

122
(65)

124
(62)

126
(64)

137 
(64) 

91

Sång- och instrument-
introduktion åk 2 fr 
hösten 2011, dess-
förinnan blockflöjt (ej 
avgift) 

57 56 56 67 67 46

Dans 61 60 65 63 69 36 + 17
Körer 35 35 50 50 55 --
Totalt  273 295 306 328 190
%  av alla 5-16 år 42% 36% 39% 33% 42%
Från läsåret 10/11 sänktes terminsavgiften. 
Fritidsutbudet för barn och ungdomar är fortsatt bra, och kulturskolan är ett populärt alternativ, 36 % av 
kommunen 5-16 åringar deltar, målet är minst 15%.  
 
Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar 
 2013 i budget  

340.0 tkr
2012 i budget 

390.0 tkr
2011 i budget 

390.0 tkr 
 antal summa antal summa antal summa 
Idrott 13 220.7 tkr 13 221.0 tkr 14 253.5 tkr 
Övriga 10 48.0 tkr 8 38.5 tkr 9 49.0 tkr 
From 2013 går 50.0 tkr till förhyrning av sporthall AJB 
 
Utlåning bibliotek 
Folkbiblioteken  2013 Snitt/inv

(6467)
2012 Snitt/inv

(6494)
2011 Snitt/inv

(6529)
Utlån tot exkl skol* 42 059 6,5 46 907 7,2 47 688 7,4
Besök tot ** 40 497 6,3 36 809 5,6  
Fysiska besök HB 30 625 4,7 33 301 5,1 33 805 5,2
Moskosel 300 699 -- -- --
Glommersträsk 3 036 -- 2 809 -- -- --
Skolorna utlån (ej 
inräknat i totalen) 

9 890 8 682  

*Webomlån kan göras av låntagaren själv och kan mätas from hösten 2013, uppgår till 6 473 lån 
**Besök på det digitala biblioteket har aldrig redovisats förr, totalt uppgår besöken i länet till 248 893 
vilket är en 25 % ökning från 2012. Om man tänker sig att besöken fördelar sig jämt över länet är 
Arvidsjaurs andel utifrån %-ell andel av folkmängden 9 572 digitala besök. 
 



      Bilaga 2 
Utlåning folkbiblioteket 
2013 nytt biblioteksdatasystem med en statistikmodul med andra funktioner vilket gör att jämförelser 
mellan åren är osäker. 

Media 2012 2013 
Förändring 
i % 

Böcker, barn 18 279 17 235 -6%
Böcker, vuxna 14 075 12 413 -12%
AV-medier 6 610 5 938 -10%
Webbomlån ---- 6 473
Totalt 38 964 42 059 8%
 

Antal lån 

Låntagargrupper 2012 2013 
Förändring 
i % 

Barnomsorg & skola 11 152 9 173 -18%
Bibliotek & personal 2 680 2 552 -5%
Särskilda behov 3 496 2 763 -20%
Vanliga låntagare 21 663 21 098 -3%
Webbomlån --- 6473
Totalt 38 964 42 059 8%

Media, bestånd Antal
Böcker, barn 10 916
Böcker, vuxna 21 865
AV-medier 1 826
Totalt 34 607
Varav nyförvärv 
2013 1 294

Besök 2012 2013 
Förändring 
i % 

Antal besökare 33 301 30 625 -8%
Antal dagar öppet 278 284 2%
Besökare/dag 120 108
Webbesökare ---- 9 572
 

Utlåning skolbiblioteken 

Skola Utlån Förändring
Antal 
elever Lån/elev

Antal 
böcker Bok/elev

2012 2013 
Fridhem 842 908 8% 196 4,6 2596 13,2
Ringel 7026 7668 9% 394 19,5 5405 13,7
Sandbacka 814 1314 61% 418 3,1 4940 11,8
Totalt 8 682 9 890 14% 1 008 9,8 12 941 12,8
 

 


