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Verksamhetsuppföljning - 
Kultur- och fritidsnämnden 
2009 - Biblioteket 
 

Kfn § 24 Dnr 00092/2009 800 
 
Inger Gunnarsson, Inger Mäkimaa och Erik Seurin från biblioteket berättar 
om verksamheten. 
 
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen, biblioteksplanen och de 
politiska mål som är antagna. Biblioteksservice erbjuds till alla i Arvidsjaurs 
kommun genom olika typer av insatser och är grundläggande för en 
fungerande demokrati.  
 
Det finns ett huvudbibliotek, två filialer med integrerade skolbibliotek samt 
fyra rena skolbibliotek.  
Genom digital service är många delar av biblioteksservicen tillgänglig 24 
timmar per dygn och detta utvecklas ständigt.  
 
Extrainsatser av olika slag har gjorts för de grupper som har särskilda behov 
att nyttja bibliotekets resurser, uppsökande verksamhet med boken kommer 
och utlåningssnurror på boende för äldre och funktionshindrade, information 
om bibliotekets utbud vid olika föreningssammankomster och arrangemang 
där man får in nya grupper i biblioteket och kan visa upp sitt utbud.  
 
De skolombyggnader och flyttningar som genomförs påverkar även 
biblioteken och stora förändringar har gjorts. Ringelskolans bibliotek 
flyttade under våren och mediebeståndet skall renodlas för att passa år 4-6, 
Tallbackaskolan som blir en ren år 1-3 skola skall få sitt bibliotek och på 
den nya förskolan i Nyborgsskolans lokaler kommer ett bibliotek för den 
yngsta målgruppen att inrättas.  
 
Läslustcaféer både på dagtid och kvällstid genomförs kontinuerligt. 
En särskild satsning görs på unga med utlåning av TV-spel, inköp av 
speciellt utvald litteratur och uppsökande verksamhet i skolan och hos 
övriga aktörer som träffar barn och ungdomar. 
Under sommaren har barn kunnat delta i Sommarboken där man har läst fem 
böcker som betygssatts och recenserats. 
Är med i Maraccasprojektet som är en samverkan mellan biblioteken i länet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 2009-08-31 
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Exp till: 
. Kommunfullmäktige 

Kfn § 25 Dnr 00333/2009 042 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1995-03-16 § 68 att kommunens nämnder, 
styrelser och kommunala företag ska lämna information om den ekonomiska 
utvecklingen under budgetåret. 
 
Budgetuppföljning t o m augusti månad 2009 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsbokslutet och överlämna det till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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3 Kultur- och fritidsnämnden hela verksamheten 
 
Tkr  2009  2008  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr   
i % 

Prognos 

Personal  6 805 4 601 68 4 132 11 6 892
Verksamhet 3 475 1 878 54 2 276 -17 3 352
Internhyror, kap kostn 3 209 2 139 67 1 920  3 209

   
Summa kostnader 13 489 8 618 64 8 328 3 13 453

   
Intäkter -1 461 -1 258 86 -1 350 -7 -1 742

   
Netto 12 028 7 360 61 6 978 5 11 711

   
Periodens resultat 659 797  
 
Verksamhet 
Målet att förbättra folkhälsan uppnås genom ett brett och varierat utbud av kultur, idrott och 
folkbildning för alla åldrar och göra det möjligt att delta i varierande aktiviteter. Samverkan med 
andra och ansökan om externa resurser gör det möjlig trots en kärvare ekonomi. Möten mellan 
människor är viktiga för all utveckling och genom våra verksamheter tillhandahålls denna 
möjlighet och på så sätt skapas också en bra social gemenskap för medborgarna. 
 
”Kultur i vården” har förbättrat möjligheten för äldre och funktionshindrade att ta del i 
kulturlivet, både som utövare och som publik och speciellt anpassade aktiviteter erbjuds till de 
olika grupperna. Nytt för i år är att musikskolans lärare medverkar i aktiviteten musik och 
rörelse, med stöd från NLL. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor 
garanterar tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 44 906 lån och 29 278 personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom har 1030 
personer i grupp från skola, förskola eller annan institution nyttjat möjligheten att komma innan 
biblioteket öppnar. Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år, mer än 4 300 fler utlån 
och nästan 6000 fler besökare. 
De digitala möjligheterna utökas hela tiden och nya typer av medier för att tillgodose de yngre 
låntagarnas önskemål köps in. Aktivt arbete för att marknadsföra bibliotekets utbud och annan 
uppsökande informationsverksamhet till lämpliga grupper pågår också och har fått effekt. De 
nya inflyttarna från andra länder använder också biblioteket mycket flitigt. 
 
Musikskolan bedriver undervisning på alla skolorter. Totalt finns 240 elever i musikskolans 
verksamhet, 128 elever i klassundervisning och 112 som spelar individuellt, 20 elever har slutat 
och 28 står i kö för att få börja spela. Om man räknar den grupp som spelar individuellt och 
frivilligt på grundskolan så är det 36% av kommunens elever som deltar, 11 elever från 
gymnasiet finns också inskrivna i musikskolan. 
Både enskild undervisning och samspel i olika former bedrivs och offentliga framträdanden görs 
när det är lämpligt. Eleverna erbjuds frivillig musikundervisning from år 3 och 
blockflöjtsundervisningen startar i år 2. 
Avgifter införs from höstterminen och musikskolan inför dans och blir kulturskola. 
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Medborgarhuset bedriver sin verksamhet med inriktning på att vara en resurs för föreningar och 
organisationer i kommunen och att den digitala anläggningen skall nyttjas för ett så brett utbud 
som möjligt. Biografverksamheten har haft fler besökare under våren jämfört med föregående år 
tack vare en ”storfilm” och flera matinéer. 
 
Fritidsgården Galaxen har hållit öppet på kvällstid med ca 25 besök per kväll.  
 
Projektet med uppväxtkoordinerat ledarskap för att stärka och stötta ungdomars möjlighet till 
inflytande har kommit igång och arbetet leds av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidschefen 
sitter med i referensgruppen och två möten har hållits förutom den uppstartskonferens som hölls 
i samverkan med övriga pilotkommuner i Norrbotten. 
 
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt nyttjande 
av kommunala lokaler ger föreningarna bra möjligheter att bedriva sin verksamhet.  
 
Verksamhetsstödet har fördelats enligt fastställda kriterier och antalet föreningar som sökt var 
färre än föregående år, 68 i år, 80 föregående år. Totalt har 1 086,4 kkr fördelats vilket är 46,2 
kkr lägre än föregående år. Snittet per invånare är 160:90, föregående år 167:80.  
 
Händelser av betydelse 
Översyn av ett eventuellt ombildande av Medborgarhuset till Folkets Hus har slutförts och 
kommer att redovisas till kommunfullmäktige i juni. Den utredning som gjorts om ett 
gemensamt bibliotek i Norrbotten har slutförts och presenterats för politiker i länet. Förslaget har 
mottagits positivt och beslut skall nu tas i länets kommuner om en eventuell fortsättning. 
Utredningen om ett ombildande av musikskolan till kulturskola bordlades i fullmäktige och inget 
beslut har heller fattats om nivån på avgift för musikskolan. Detta finns med som en intäkt i 
budget från hösten 2009.  
Musikskolan lärare deltar i musik och rörelse inom äldrevården med stöd från NLL. 
 
Ekonomi 
Genom olika externa projektmedel och god samverkan samt återhållsam hantering av tilldelade 
medel ser det beräknade resultatet ut att bli positivt. Alla verksamheter arbetar med inriktningen 
att genomföra bästa möjliga kvalitet till lägsta möjlig kostnad. 
 
Personal 
Inga större förändringar mot budget förutom en projektanställning som uppvägs av högre 
intäkter samt något lägre tjänstgöring på musikskolan under våren pga färre elever på vissa 
instrument. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Arbetet inom de olika verksamheterna bedrivs så att de uppsatta målen skall uppnås och inga 
större avvikelser kan skönjas ännu. Genom den samverkan som sker på de flesta områden inom 
förvaltningen garanteras mångsidigheten och kvaliten säkras genom att arrangemang köps av 
etablerade producenter. 
 
Framtiden 
Det svåra ekonomiska läge som kommunen befinner sig i kommer att påverka hela kultur och 
fritid och det blir svårt att tillhandahålla ett brett och varierat utbud. 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr  2009  2008   

 Budget Redovisa
t 

Förbr i 
% 

Redovisat Förändr 
i % 

Prognos 

Personal  101 52 51 60 -13 90 
Verksamhet 1 240 516 42 732 -30 1 190 
Internhyror, kap kostn    

    
Summa kostnader 1 341 568 42 792 -28 1 280 

    
Intäkter 0 0 0   

    
Netto 1 341 568 42 792 -28 1 280 

    
Periodresultat  326 186   
 
Verksamhet 
Fördelning av verksamhetsstöd för 2009 gjordes senare än vanligt detta år pga osäkerhet rörande 
budgetramar för kultur- och fritidsnämnden. Totalt fördelades 1 086,4 kkr i verksamhetsstöd 
vilket är 46,2 kkr lägre än föregående år. Antalet föreningar som beviljats stöd är 68, föregående 
år var det 80 st. Snittet per invånare är 160:90, föregående år 167:80. Hur stödet fördelats mellan 
olika målgrupper kan studeras närmare under rubriken nyckeltal. 
 
Vid den nyinrättade kultur- och näringslivsgalan utdelades de stipendier och priser som kultur- 
och fritidsnämnden beslutat om i slutet av 2008. Detta blev ett utmärkt tillfälle att 
uppmärksamma de goda insatser som görs inom föreningslivet och tillställningen var välbesökt 
och uppskattad. 
 
Tre av nämndens ledamöter deltog vid uppstartskonferensen av uppväxtkoordinerat ledarskap 
som hölls i Storforsen. Tillsammans med drygt 20 politiker och tjänstemän från Arvidsjaur samt 
representanter från övriga deltagande kommuner drogs riktlinjer och handlingsplaner upp för 
projektet. Därefter har en styrgrupp bildats och två träffar med bla elevrådsrepresentanter har 
hållits. Den ansökan som lämnats till Europeiska socialfonden har inte beviljats. Ansökan har 
gjort till Arvsfonden och besked kommer i slutet av året. 
 
Händelser av betydelse 
Den kulturutredning varit ute på remiss har pekat på några saker som, om det beslutas så, 
kommer att påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet. I vissa fall positivt och i andra fall 
kanske negativt men det är förts när besluten är fattade man kan dra dessa slutsatser. 
Vid en politikerkonferens i maj togs beslut för att kunna fortsätta att jobba för ett gemensamt 
bibliotek i Norrbotten 2013. 
 
Ekonomi 
Det överskott som beräknas uppstå beror på att ett antal föreningar inte ansökt om 
verksamhetsstöd för 2009 och dessa pengar fördelas inte pga det skulle höja nivåerna på stödet 
till de enskilda föreningarna och det är inte försvarbart i det svåra ekonomiska läge kommunen 
befinner sig i. 
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Personal 
Nämnden består av sju ledamöter och har haft två sammanträden samt träffar för beredning av 
ekonomiskt stöd. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Verksamhetsstöd  

 Idrottsför Per inv 
(6751) 

Kulturför Per inv 
(6751) 

Idéburna Per inv 
(6751) 

Handikapp Per inv
(6751) 

2007 436 kkr  
(21 för) 

64 kr 180 kkr 
(10 för) 

26 kr 21 kkr 
(6 för) 

3 kr 16 kkr 
(7 för) 

2,3 kr 

2008 387 kkr 
(19 för) 

58 kr 211 kkr 
(12 för) 

31 kr 34,4 kkr 
(9 för) 

5 kr 16,1 kkr 
(7 för) 

2,4 kr 

2009 354,4 kkr 
(16 för) 

52,4 kr 191,6 kkr 
(8 för) 

28,3 kr 35,2 kkr 
(8 för) 

5,2 kr 14,1 kkr 
(6 för) 

2 kr 

 Pens.för Per inv 
(6751) 

Studieförb Per inv 
(6751) 

Byaför Per inv 
(6751) 

Totalt Per inv 
(6751) 

2008 52 kkr 
(6 för) 

8 kr 330 kkr 
(4 för) 

49 kr 101 kkr 
(22 för) 

15 kr 1 132 kkr 169 kr 

2009 54,1 kkr 
(6 för) 

8 kr 355,0 kkr 
(5 för) 

52,6 kr 82,0 kkr 
(18 för) 

12,1 kr 1 086 kkr 160,9 kr 

 
Antalet föreningar som ansöker om stöd blir färre men detta behöver inte betyda att föreningen 
inte längre är aktiv utan bara att man har glömt, inte vill söka, inte kan söka osv. För att uppnå 
ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning i kommunen är vi mycket beroende av de 
föreningar som bedriver denna verksamhet och att samspelet mellan civilsamhället och det 
offentliga fungerar. 
Samma sak gäller för delmålet om att ungdomars fritid skall vara stimulerande och mångsidigt. 
Den stora övervikt av föreningar och anläggningar för idrottsutövande kräver större insatser av 
det offentliga för att man skall kunna uppnå detta mål. 
 
Framtiden 
Den ekonomisk kris som pågår med varsel om sänkta budgetramar påverkar möjligheten att 
erbjuda ett rikt och varierat utbud för alla och hårda prioriteringar kommer att vara nödvändiga. 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 
Tkr  2009  2008  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 370 1 058 77 928 14 1 476
Verksamhet 777 418 54 659 -37 750
Internhyror, kap kostn 258 172 67 225 -24 258

  
Summa kostnader 2 405 1 648 69 1 812 -9 2 484

  
Intäkter -396 -502 127 -687 -27 -520

  
Netto 2 009 1 146 57 1 125 2 1 964

  
Periodresultat 193 190  
 
Verksamhet 
Den verksamhet som genomförs utgår från att tillgodose olika gruppers behov av aktiviteter och 
det mesta görs i samverkan med föreningar och organisationer. Denna modell har vi alltid arbetat 
efter och det bekräftas av kulturutredningen som föreslagit att man skall låta civilsamhället delta 
mer i det allmänna utbudet.  
Detta gäller inom alla områden på kultur- och fritid förutom barnarrangemang där det finns få 
bra aktörer att samverka med och därför görs det flesta arrangemangen i egen regi. Vi samverkar 
även med andra förvaltningar för att öka utbudet, både skolan och sociala är två viktiga partners. 
För att stötta föreningslivet finns det ekonomiska stödet, föreningsservice och samverkan med 
förvaltningen. Under våren har flera utbildningstillfällen ordnats, både i samverkan med SISU 
och skattemyndigheten. Detta är en viktig del i stödet till föreningarna i kommunen och 
uppslutningen har varit god. Under hösten startar SISU och NIF ett projekt som syftar till att öka 
samverkan mellan föreningar med anställda, Attraktiv arbetsplats. 
Hälsovinsten har dragits igång i samverkan med Korpen och uppslutningen är god. Kommer att 
pågå under perioden 1/5 – 30/10 med olika typer av inspirationsaktiviteter inlagda. 
Kultur i vården pågår med olika aktiviteter och projektet musik och rörelse har startat i början av 
april, nu med musiklärare från vår musikskola som ledare tillsammans med samordnaren. På 
detta sätt behåller vi den kompetens som byggs upp under projekttiden i kommunen. 
Thaifestivalen inledde sommaren med ett välbesökt och varierat program i syfte att bygga broar 
mellan kulturer och skapa möten mellan människor. Festivalen var välbesökt och uppskattat och 
innehöll många olika programpunkter. Dessutom har vi erbjudit tre konserter under 
festspelveckan, allsång vid fyra tillfällen samt deltagit med arrangemang under kulturfestivalen i 
Glommersträsk och en stor hantverksutställning med drygt 30 utställare under två veckor i 
Brittgården. Även utställningar på biblioteket och i Medborgarhusets foajéoch Musik i 
sommarkväll i samarbete med Arvidsjaurs Församling. 
 
Händelser av betydelse 
NLL har bidragit med 200.0 tkr till projektet musik och rörelse och i och med att det läggs på 
musikskolan kan projektet pågå tom våren 2010. 
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Ekonomi 
Hög förbrukning på personal pga projekt som inte är budgeterat, vägs upp av intäkter. 
Verksamhet ligger något lägre mest beroende på hur olika arrangemang kommer.  
 
Personal 
Kultur- och fritidschef på heltid som även fungerar som bibliotekschef, kultursamordnare för 
barn och ungdom 50% och samordnare för kultur i vården på heltid. På föreningsservice finns en 
assistent på 75% som även har ansvar för fotoarkivet. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Den samverkan som görs med andra ger ett mer varierat utbud eftersom fler ingår i planering och 
urval. De regionala och nationella producenter som vi köper av garanterar en bra kvalitet. De 
aktiviteter som genomförs utgår från att de mål som satts upp skall uppnås och vid varje 
verksamhetsuppföljning till nämnden prövas detta och man tar ställning till om målen uppnåtts 
och om de skall omprövas. En ökning av arrangemang under sommaren har skett men är helt 
beroende på utbud och samverkan. 
 
Framtiden 
Den neddragning på nästan 20% som görs av kultur- och fritidsnämndens ram för 2010 kommer 
att medföra stora förändringar och det kommer att bli en kraftig minskning av utbudet för vuxna 
eftersom barn och ungdomar skall prioriteras. Inga beslut finns ännu men direktiven inför 
budgetarbetet är tydliga. 
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32 Bibliotek 
 
Tkr  2009  2008  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  2 338 1 603 69 1 467 9 2 404
Verksamhet 599 516 86 479 8 637
Internhyror, kap kostn 1 702 1 135 67 257 342 1 702

   
Summa kostnader 4 639 3 254 70 2 203 48 4 743

   
Intäkter -35 -124 354 -66 88 -139

   
Netto 4 604 3 130 68 2 137 46 4 604

   
Periodresultat -61 81  
 
Verksamhet 
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen, biblioteksplanen och de politiska mål som är 
antagna. Biblioteksservice erbjuds till alla i Arvidsjaurs kommun genom olika typer av insatser 
och är grundläggande för en fungerande demokrati. Verksamheten bedrivs i bred samverkan och 
med positiv människosyn och alla människors lika värde som grund och har som yttersta syfte 
att skapa en grundförutsättning för det demokratiska samhället med en grundlagsfäst 
yttrandefrihet och möjlighet till lärande och utveckling. 
 
Det finns ett huvudbibliotek, två filialer med integrerade skolbibliotek samt fyra rena 
skolbibliotek. Genom en bra samverkan med skolan som står för en halv bibliotekarie samt 
medieanslag för skolbiblioteken kan den del i bibliotekslagen som handlar om elevers tillgång 
till medier uppfyllas på ett bra sätt. Det som saknas är daglig bemanning men det har inte kunnat 
åstadkommas. 
Genom digital service är många delar av biblioteksservicen tillgänglig 24 timmar per dygn och 
detta utvecklas ständigt.  
 
Utlåningen har legat på 39 852 och det är en ökning med mer än 4 300 utlån jämfört med 
föregående år vilket visar att utlåningen har fortsatt att öka under perioden maj till augusti. Till 
detta kommer skolornas lån på 4574. På huvudbiblioteket mäts även besökandet och under 
perioden har det varit 29 278 besökare samt 1030 besök har gjorts i olika typer av grupper 
utanför ordinarie öppethållande. Detta är en kraftig ökning av besökandet som låg på 23 472 
personer föregående år. EU-valet har till viss del bidragit till ökningen men vi hade en kraftig 
ökning redan under de fyra första månaderna. Roligt att se att de insatser i marknadsföring och 
arrangemang som vi gör ger resultat på detta sätt.  
Extrainsatser av olika slag har gjorts för de grupper som har särskilda behov att nyttja 
bibliotekets resurser, uppsökande verksamhet med boken kommer och utlåningssnurror på 
boende för äldre och funktionshindrade, information om bibliotekets utbud vid olika 
föreningssammankomster och arrangemang där man får in nya grupper i biblioteket och kan visa 
upp sitt utbud.  
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Läslustcaféer både på dagtid och kvällstid för att få fler att upptäcka vilket utbud som finns och 
inbjudan till olika målgrupper att boka tid för en visning av biblioteket har också bidragit till att 
stärka bibliotekets roll för demokrati, besökare och kulturen. En särskild satsning görs på unga 
med utlåning av TV-spel, inköp av speciellt utvald litteratur och uppsökande verksamhet i 
skolan och hos övriga aktörer som träffar barn och ungdomar. 
Under sommaren har barn kunnat delta i Sommarboken där man har läst fem böcker som 
betygssatts och recenserats. Under hösten bjuder vi in till sommarbokscafé och där lottas böcker 
ut bland de som deltagit. 
 
Biblioteket håller öppet stor del av dagen för att fungera som det offentliga vardagsrummet och 
ger service utifrån besökarnas önskemål, tillhandahåller biljetter och information för kultur- och 
fritidsutbudet i kommunen. 
 
Händelser av betydelse 
De skolombyggnader och flyttningar som genomförs påverkar även biblioteken och stora 
förändringar har gjorts. Ringelskolans bibliotek flyttade under våren och mediebeståndet skall 
renodlas för att passa år 4-6, Tallbackaskolan som blir en ren år 1-3 skola skall få sitt bibliotek 
och på den nya förskolan i Nyborgsskolans lokaler kommer ett bibliotek för den yngsta 
målgruppen att inrättas. Omprioritering av skolans medieanslag görs för att kunna göra inköp för 
det nya biblioteket. I Moskosel och Glommersträsk anpassas också beståndet som riktar sig till 
skolorna. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger högt för de första fyra månaderna pga en LAS 2000-tjänst men 
kostnaderna kommer att plana ut eftersom en barnledighet inträtt från 1/6. 
Verksamhetskostnaderna ligger också högt men uppvägs till viss del av de betydligt högre 
intäkterna, bl a beroende på arrangemang. En annan orsak är att alla tidskriftsprenumerationer 
betalas i början av året och att vi varit tvungna köpa in två nya datorer. Vi kommer att bli 
tvingade att hyra in oss i en extern server eftersom vår egen inte kommer att hålla längre. Vi 
kommer inte att köpa eller leasa en ny eftersom vi arbetar med projektet ett bibliotek i 
Norrbotten och då kommer att ha gemensam server. Detta ökar vår kostnad med ca 30.0 tkr 
årligen, osäkert om vi klarar den inom ramen detta år. 
 
Personal 
Tre bibliotekarier, en på 75%, en på 50% (den andra halvan betalas av skolan) och en på 85% 
samt sex assistenter med total tjänstgöringsgrad på 4,68% finns för all biblioteksverksamhet i 
kommunen, även skolbibliotek och filialer. 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2009 9 (13) 
Januari – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Utlån 
 Huvud-

biblioteket 
Glommers-
träsk 

Moskosel Fridhem 
(saknar 
dator) 

Nyborg Ringel Sandbacka 

2009 32 415 5 306 2 131 457 899 2015 1203 
2008 27 744 4 739 2 105 480 1734 2336 489 
 
Med det ökade besökandet på huvudbiblioteket befästs bibliotekets roll som det offentliga 
vardagsrummet ytterligare och en förbättrad lånestatistik visar att genom de nya medier som 
köps och den utökade aktiva marknadsföringen får man fler att nyttja bibliotekets resurser. 
 
Framtiden 
Utredningen om ett gemensamt bibliotek 2013 är avslutad och politikerkonferensen genomförd. 
Det flesta är positiva till samgåendet och detta kommer att påverka framtiden på ett positivt sätt. 
Kulturutredningen förslag om en nationell bibliotekspolitik och en förändrad roll för Kungliga 
biblioteket kommer också att påverka biblioteken och man kommer på sikt att ha bättre 
möjligheter till en likartad biblioteksservice i hela landet. 
 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2009 10 (13) 
Januari – Augusti Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
35 Musikskolan 
 
Tkr  2009  2008  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisa
t 

Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 503 1 020 68 840 21 1 565
Verksamhet 99 79 80 55 44 115
Internhyror, kap kostn 251 167 67 171 -2 251

   
Summa kostnader 1 853 1 266 68 1 066 19 1 931

   
Intäkter -80 -15 19 -10 50 -158

   
Netto 1 773 1 251 71 1 056 18 1 773

   
   

Periodresultat  -69 134  
 
Verksamhet 
Musikskolan bedriver frivillig undervisning på alla skolorter och riktar sig till elever från åk 3 
tom gymnasiet. Dessutom bedrivs klassundervisning i blockflöjt i åk 2 som en förberedelse till 
det individuella valet i åk 3. Totalt fanns 214 elever i musikskolans verksamhet vid vårterminens 
slut, 128 elever i klassundervisning och 86 som spelar individuellt. Under vårterminen slutade 7 
elever och 12 har bytt skolort, antingen pga att man gått ut eller pga högstadienedläggningarna. 
Om man räknar den grupp som spelar individuellt och frivilligt på grundskolan så är det 36% av 
kommunens elever som deltar, 11 elever från gymnasiet fanns inskrivna i musikskolan udner 
vårterminen.  
Två orkesterdagar har genomförts, en i Moskosel och den andra i Glommersträsk. Vid dessa 
tillfällen har alla elever som deltar i någon ensemble åkt till respektive by för att repetera och 
konsertera tillsammans. Till konserterna var hela skolan inbjuden och det blev ett uppskattat och 
trevligt arrangemang som har stor betydelse för deltagarna. 
Elever från musikskolan har också deltagit i öppen scen som arrangeras för att uppmuntra och 
inspirera till olika aktiviteter. Några av de äldsta eleverna har deltagit i orkesterdag i Älvsbyn 
tillsammans med elever från Luleå, Piteå, Boden samt Älvsbyn. 
Genom Norrbottensmusiken har ett musikläger för elever ordnats, Blue Bird och de har sedan 
åkt runt för att ge konserter i vissa kommuner, bl a Arvidsjaur. En workshop i jazzimprovisation 
tillsammans med medföljande lärare genomfördes och det blev en intensiv men mycket 
uppskattad dag. Näst års läger kommer att förläggas till Arvidsjaur. 
Elever har även framträtt vid flera offentliga arrangemang, vid skolavslutningar och andra 
tillställningar. 
Hösten har dragit igång men en vecka in i höstterminen finns inga siffror på antal elever. 
Förändringen till kulturskola och införandet av avgifter blir intressant att se hur det kommer att 
påverka deltagandet. 
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Händelser av betydelse 
From början av april har tre av musikskolans lärare hand om musik och rörelse för tre grupper 
inom äldrevården i samverkan med Kultur i vården och med stöd från NLL. Detta kommer att 
pågå tom våren 2010. Beslutet om inrättande av kulturskola och införandet av avgifter kom så 
sent att inga förberedelser kunde göras innan skolorna slutade. Direkt vid skolstarten har brev 
gått ut till de elever som tidigare spelat och vid instrumentprovning för nya elever lämnas 
information om avgifterna ut. Vi har ännu inte fått in anmälningarna så det är omöjligt att säga 
hur många elever vi kommer att ha under hösten. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för personal kommer att blir lägre både pga att elevunderlaget för en av 
lärartjänsterna ligger lägre än budgeterat under våren. Vissa timmar ersätts av projektet musik 
och rörelse. Svårt att exakt beräkna vad införandet av avgifter och dans kommer att innebära. 
Verksamhetskostnaderna ligger högt beroende på de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits för att 
dämpa ljudnivån i det stora orkesterrummet. Kostnaden hamnade på driften pga att nivån för 
investeringar ligger på 20.0 tkr.  
Intäkterna är budgeterade utifrån att avgifter skall införas hösten 2009 men fullmäktige tog sitt 
beslut så sent så det är svårt att beräkna men finns med i prognosen. 
 
Personal 
Fem musiklärare med tjänstgöringsgrad på totalt 3,67 % tjänst undervisar på de allra flesta 
instrument som brukar efterfrågas. Det som saknas är dragspel och sång. Försök har gjorts att 
erbjuda sång men intresset var ytterst begränsat och har därför ej erbjudits detta läsår. 
Danslärartjänsten köps från Dans i nord, Piteå. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Musikskolan är en viktig del för att kunna uppnå målet om en stimulerande och mångsidig fritid 
för barn och ungdomar. Även om eleverna får gå från sin lektion 20 min per vecka så detta en 
viktig fritidssysselsättning då all övning, ensemblespel och konserter sker på fritiden. 
Musikskolan bidrar också till att uppnå målet med bättre folkhälsa genom ett rikt utbud av 
kultur, idrott och folkbildning både för egen del samt för den publik man möter.  
All forskning visar att just musikutövandet för barn har stor betydelse för inlärning och det finns 
nu vetenskapliga bevis för att hjärnan växer när den från tidig ålder stimuleras av 
musikutövande. 
Införandet av dans förstärker ytterligare målet med att erbjuda en stimulerande och mångsidig 
fritid för barn och ungdomar. 
 
Framtiden 
Beslutet om kulturskola togs i slutet av juni i fullmäktige och inga nya medel tillfördes. Dock har 
deltagandet i projektet musik och rörelse med stöd från landstinget ökat intäkterna under detta år 
och nästa vilket gör det möjligt att klara ett läsår som man utökar med dans.  
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 
Tkr  2009  2008  

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i 
% 

Prognos 

Personal  1 493 868 58 837 4 1 357
Verksamhet 760 349 46 351 0 660
Internhyror, kap kostn 998 665 67 1 267 -48 998

  
Summa kostnader 3 251 1 882 58 2 455 -23 3 015

  
Intäkter -950 -617 65 -587 5 -925

  
Netto 2 301 1 265 55 1 868 -32 2 090

  
Periodresultat 269 207 
 
Verksamhet 
Medborgarhuset 
Medborgarhuset är en viktig resurs för fritidsutbudet genom att dom tillhandhåller lokaler för 
föreningar och arrangörer samt den egna verksamhet man bedriver, främst biograf och andra 
digitala sändningar samt cafeteriaservicen till de som så önskar. 
Biografverksamheten går upp och ner väldigt mycket och är helt beroende av vilka filmer som 
erbjuds och om det kommer många matinéer eller ej. Dagbion har fått en ny målgrupp att besöka 
biografen. Under perioden har kvällsföreställningarna ökat med 1065 besökare och den största 
publikdragaren har varit Män som hatar kvinnor som setts av 759 personer fördelat på 6 
föreställningar. Uppföljaren kommer under hösten. Matinébesöken har också ökat liksom 
dagbion. 
Antalet föreställningar har ökat från 59 till 77 hitintills i år och det är främst dagbion man har 
utökat antalet visningar på. Snittet per föreställning ligger på 48 jämfört med 42 för samma 
period under förra året men det totala antalet har ökat med 810. 
Inga egna danser har ordnats men elevrådet på Sandbackaskolan och Ungdomens dag, bägge 
med stöd av UPP-pengar har ordnat disco på Medborgarhuset. Motionsdansen som arrangeras i 
samarbete med Korpen har i snitt besökts av 89 personer vid 16 tillfällen. 
Nyttjandet av lokaler har hittills detta år varit totalt 492 tillfällen, 399 föregående år, därav eget 
nyttjande 98 tillfällen detta år och 95 föregående. Det är alltså framför allt föreningar och 
arrangörer som ökat. 
Cafeteriaverksamheten ligger något lägre än vanligt men beställningarna av fika från 
föreningarna har inte minskat som befarat med anledning av fullmäktiges beslut att tillåta 
föreningarna att ta med eget.  
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Galaxen 
Fritidsgården hålls öppen måndag – torsdag 17.00 – 21.00, fredag 17.00 – 22.00 samt vid vissa 
arrangemang. Besökstalet ligger ungefär som tidigare på ca 25 besök per kväll. En grupp 
invandrade ungdomar har hittat till gården och kommer varje kväll. På gården erbjuds möjlighet 
att spela olika spel, delta i friskvårdsgrupp för tjejer, fika, titta på TV, umgås med varandra. 
Musikrummet kommer att rustas upp och hyras av Vuxenskolan som skall erbjuda clinics och 
liknande för de som vill spela pop och rock. Under hösten kommer fler kurser, bl a dans att 
förläggas till Galaxens lokaler och kulturskolans dansundervisning förläggs även den till 
Galaxen. 
 
Händelser av betydelse 
Översynen av Medborgarhusets eventuella ombildande till Folkets Hus presenterades för 
fullmäktige i juni och beslutet blev att inte genomföra någon förändring. Däremot så föreslås att 
nämnden och personalen på Medborgarhuset samtalar med föreningar om nyttjandet och frågor 
som kan vitalisera huset. 
Detta skall genomföras under hösten. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ligger lite över riktpunkten, verksamhetskostnaderna betydligt under och 
intäkterna ligger exakt på riktpunkt. Eftersom det normalt är hösten som är intensivast och man 
vid föregående år låg betydligt högre än detta beräknas resultatet bli bra, kostnaderna har 
minskat med 12.0 tkr och intäkterna har ökat med 52.0 tkr jämfört med förra året. 
På Galaxen ligger förbrukningen lägre än riktpunkten både på personal och verksamhet. 
 
Personal 
Två föreståndare/arrangörer, en lokalvårdare samt timanställda för biograf och cafeteria finns på 
Medborgarhuset och för Galaxens verksamhet finns tre timanställda vikarier istf den ordinarie 
som är tjänstledig för studier. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Framtiden 
Den förändring som sker vid övergången till en ny fastighetsförvaltning kommer att innebära 
förändringar, bla försvinner den 10% fastighetsskötare som en av föreståndarna/arrangörerna på 
Medborgarhuset har. Mycket är ännu oklart och dessa diskussioner kommer inte att föras förrän 
tidigast under hösten 2009. Upphandlingen pågår och vi avvaktar den innan åtgärder görs. 
När projektet med uppväxtkoordinerat ledarskap kommit igång ordentligt skall diskussioner 
börja föras med ungdomarna om hur de vill att pengarna för fritidsgården skall användas. Detta 
blir den första större fråga elevråden skall arbeta med under hösten. 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 34 
 
 

 
 
Åtgärdsplan med 
anledning av minskad ram 
– kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kfn § 26 Dnr 00354/2009 041 
 
Kommunfullmäktige har 2009-06-22 § 74 behandlat ramar för kommunens 
nämnder för år 2010. 
 
Med anledning av väsentligt minskat anslag måste verksamheten ses över. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2009-05-19 § 17 att ge följande 
direktiv till kultur- och fritidschefen vid översyn av besparingar i 
verksamheten; 
 

* Barn- och ungdomar ska prioriteras. 
* Besparingar genom uppsägning av personal och neddragning av tjänster 

ska i möjligaste mån undvikas. 
* Översyn av kostnader/besparingar för föreningsstöd som ej rör barn- och 

ungdomar. 
* Översyn av kostnader/besparingar för de fastigheter som överförs till 

kultur- och fritidsnämnden år 2010 (Kf § 10 2009-02-23). 
* Översyn av att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet nyttjas 

kostnadseffektivt och verksamhetseffektivt. 
 
Nämnden har vid dagens sammanträde diskuterat olika besparingsförslag 
med anledning av minskad ram. 
 
Ordföranden föreslår vid dagens sammanträde att respektive politiskt parti 
diskuterar ärendet innan kultur- och fritidsnämndens extra sammanträde 
2009-09-29. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att ta upp ärendet igen vid extra insatt sammanträde den 29 september 

2009, kl.08.00. 
att antagande av internbudget år 2010 sker vid extra insatt sammanträde 

den 29 oktober 2009. 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 35 
 
 

 
 
Remiss - Norrbottens 
kulturmiljöprogram 2010-
2020 
 
 

Kfn § 27 Dnr 00301/2009 871 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha kultur- och fritidsnämndens synpunkter på 
urvalet av värdefulla kulturmiljöer som föreslås ingå i Norrbottens 
kulturmiljöprogram 2010-2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att  inte ha någon erinran mot förslaget till Norrbottens kulturmiljö-

program 2010-2020. 
 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 36 
 
 

 
 
Pandemiplan för kultur- 
och fritidsnämnden 
 

Kfn § 28 Dnr 00353/2009 003 
 
Kultur- och fritidsnämndens är kommunens organ för: 

- kulturverksamhet 
- stöd till kulturlivet och studieorganisationer 
- fritidsverksamhet 
- stöd till föreningslivet 
- fritidsanläggningar 
- musikskolan 

 
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
bibliotekslagen vad avser folkbibliotek samt ansvarar för inköp till 
skolbiblioteken samt skötsel av dessa. Biografverksamhet tillhandahålls på 
Medborgarhuset. 
 
Vid en framtida pandemi riskerar allmänheten och föreningslivet att drabbas 
då tillgängligheten och öppettiderna vid exempelvis kommunala 
idrottsanläggningar, föreningshuset Brittgården eller Medborgarhuset 
riskerar att begränsas helt eller delvis.  
Biblioteket kan också komma att stängas eller begränsa sitt öppethållande 
och musikskolans undervisning kan komma att ställas in. 
 
Vid behov kan all personal ställas till krisledningens förfogande. 
 
Förvaltningen har idag c:a 20 anställda. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna Pandemiplan för kultur- och fritidsnämnden. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträde  2009-09-17 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

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

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