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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 50 
 
 

 
 
Ärendeförteckning 

 
Kfn § 36 Dnr 00092/2009 800 
Verksamhetsuppföljning – Kultur- och fritidsnämnden 2009 – Kulturskola 
 
Kfn § 37 Dnr 00503/2007 042
Utvärdering – Verksamhetsmål år 2009 – Musikskolan (Kulturskola) 
 
Kfn § 38 Dnr 00179/2009 109
Information om Uppväxtkoordinerat ledarskap 
 
Kfn § 39 Dnr 00457/2009 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 – Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 40 Dnr 00239/2009 042
Internbudget år 2010 – Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 41 Dnr 00437/2009 042
Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2010 
 
Kfn § 42 Dnr 00397/2009 042
Övergripande mål år 2010 – Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kfn § 43 Dnr 00147/2006 805
Utvärdering – Regler till bidrag till föreningar och organisationer 
 
Kfn § 44 Dnr 00398/2009 805
Regler för bidrag till föreningar och organisationer 
 
Kfn § 45 Dnr 00399/2009 003
Fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun. 
 
Kfn § 46 Dnr 00400/2009 003
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2010-2013 
 
Kfn § 47 Dnr 00416/2008 006
Sammanträdesplan år 2010 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 51 
 
 

 
 

forts. 
 
Kfn § 48 Dnr 00434/2009 805
Ungdomsledarstipendium år 2009 
 
Kfn § 49 Dnr 00435/2009 805
Ungdomsidrottspris år 2009 
 
Kfn § 50 Dnr 00433/2009 805
Ungdomskulturpris år 2009 
 
Kfn § 51 Dnr 00436/2009 867
Kulturpristagare år 2009 
 
Kfn § 52 
Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 52 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning – 
Kultur- och fritidsnämnden 
2009 – Kulturskola 

Kfn § 36 Dnr 00092/2009 800 
 
Musikledare Karin Hellgren informerar om kulturskolans verksamhet. 
 

Kulturskolan består av  
 Instrumentalundervisning 
 Musik och rörelse inom äldrevård (Startade april -09) 
 Dans ( högstadiet/gymnasiet) startade ht -09 med introduktionsdag för 

högstadiet och gymnasiets förstaårselever 
 

Instrumentalundervisning 
 Vt-09  112 instrumental, 128 klass/blockflöjt 
 Ht  -09  104 instrumental, 48( blockflöjt klass 2) 
 from ht 2009 – 2:orna i byarna erbjuds börja  
 Suzukiundervisning till 5-åringar 
 blockflöjtsundervisning år 2  

 

Musik och rörelse 
 Borgargården 
 Länsmansgården 
 Hemtjänstgrupp 
 träffas 1½ - 2 timme / vecka – sjunger, gör enkla rörelser till sånger, 

berättar – lyssnar  
 

Dans 
 Erbjudande ut till alla högstadie- och gymnasieelever år 1 med en prova 

på dag 
 6-10 elever deltagit under hösten(Galaxen) 

 

Avgifter 
 400 kr grundavgift 
 200 kr kursavgift 
 totalt 600 kr/ termin 
 34 elever valt att sluta vid ht start 09, 5 bytt skolort, 2 uppehåll, 5 

nybörjare har avböjt. 
 ”Gamla” elever som spelat länge…, och inte hyrt något instrument 
 Avgiften kan ha avskräckt danselever….(lägre avgift för 

gruppundervisning) 
 Fördelar: Bättre koll – kontinuitet –bättre resultat-roligare – ”låter 

bättre” 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
_____ 



Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 53 
 
 

 
 
Utvärdering – 
Verksamhetsmål år 2009 – 
Musikskolan (Kulturskola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 

Kfn § 37 Dnr 00503/2007 042
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kultur- och 
fritidsnämnden: 
 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och 

folkbildning 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-12-12 § 64 och 2008-02-21 § 6 antagit 
verksamhetsmål för nämndens verksamheter. 
 
Målen har utvärderats. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att verksamhetsmålen 2009 för musikskolan anses i stort sett vara 

uppfyllda. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-03 § 37. 

 
Verksamhetsmål Musikskolan  
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål: 
Ökad inflyttning i åldersgrupperna 25 -50 år 
Tillkomst av nya arbetstillfällen 
Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud 
 
Kultur och fritidsnämndens övergripande verksamhetsmål 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
Musikskolans verksamhetsmål 
 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning 
 
• Genom kommunala musikskolan erbjuda en grundläggande frivillig musikundervisning 

till alla elever i grundskolan på alla skolorter, samt elever upp till 20 års ålder i gymnasiet 
• Vartannat år erbjuds alla 6-7 åringar i hela kommunen fiolundervisning enligt Suzuki-

metoden. 
• Utåtriktad verksamhet i form av  konserter /uppspelningar  
• Samverkan: I olika projekt samarbeta med studieförbund, församlingar och föreningar 
 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
 
• Musikskolan ska genom sin hemsida marknadsföra och informera om sin verksamhet. 
• Konsertverksamhet både inom och utom kommunen 
• Dokumentera verksamheten i form av ljud och bild 
 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
• Erbjuda undervisning såväl enskilt som ensemble.   
• Bredda elevernas kulturmedvetande  
 
 
Detta har utförts 
 Erbjudit alla elever i kommunen grundläggande musikundervisning ( byarna från år 2) 
 Ombildande av musikskolan till kulturskola 
 Erbjudit alla 6-7 åringar i kommunen fiolundervisning enl. Suzukimetoden 
 from ht 09 även erbjudit 5 –åringar (en fyraåring) 
 Utåtriktad verksamhet i form av konserter uppspelningar (ca 30 st) 
 Samverkan – SV-Nord, SPF, Arvidsjaurs förs.  Norrbottensmusiken/Blue bird, Kulturskolorna i 

länet –MusT, Orkesterbesök från Luleå kulturskola. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 54 
 
 

 
 
Information om 
Uppväxtkoordinerat 
ledarskap 
 
 

Kfn § 38 Dnr 00179/2009 109
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att delta i arbete med 
uppväxtkoordinerat ledarskap och antog värdegrundslag för kommunens arbete 
med barn och unga; 
 

-  Alla barn ska vara och uppleva sig sedda samt hörda. 
 

- Varje barn ska uppleva att de lyckas med något i sin vardag. Detta är 
speciellt viktigt för barn och unga som upplever motgång på ett eller flera 
livsområden. 

 

- ”Femteklassaren är expert på att vara femteklassare”. Detta innebär ett 
förhållningssätt till barn som kompetenta individer. 

 

- Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera på det som 
är positivt. 

 
Ungas delaktighet och representativitet handlar om att bygga samhället 
tillsammans och att unga ska känna sig inbjudna till det byggandet. Här gäller 
det för kommunen att våga prova förhållningssätt, metoder, modeller och 
ståndpunkter för att bjuda in till ett ömsesidigt lärande som i grunden handlar 
om Arvidsjaurs framtid. 
 
Till hjälp att utforma processer och strategier har kommunen Jim Broström, 
Norrbottens Kommunförbund, till sitt förfogande.  
 
Utredare Shara Boström informerar vid dagens sammanträde om vad som 
händer i projektet Uppväxtkoordinerat ledarskap. 
 
Shara och Kristina Grubbström har varit på konferens på Ungdomsstyrelsen i 
Stockholm tillsammans med ett antal ungdomar från kommunen. 
Jim Broström har utbildat alla elevråden på grundskolan och gymnasieskolan 
och informerat alla lärare om projektet. 
 
Styrgruppen som består av politiker och kommunens ledningsgrupp, Shara 
Boström, Peter Andersson och Leif Carlsson träffar kontinuerligt elevråden.  
 
Den 28 januari 2010 anordnar kommunförbundet Norrbotten konferens på 
Laponia i Arvidsjaur om Uppväxtkoordinerat ledarskap. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisning till handlingarna.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 55 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2009 – 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 ./. 
 

Kfn § 39 Dnr 00457/2009 042
 
Budgetuppföljning t.o.m. november månad 2009 har upprättats.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisning till handlingarna.  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-12-03 § 39. 
 

300RAM Redovisat Redovisat Budget Förändring mellan
Förändringsinde
x 

    åren tkr mellan åren 

Text 
Jan 08 – Nov 
08 

Jan 09 – Nov 
09 

Jan 09 – Dec 
09   

FÖRVALTNINGSCHEFSRAPPOR
T      
Avräkning mot ram      
      
KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN      
      
NETTO 7 240,3 7 597,7 8 820,0 357,4 5
      
Intäkter -1 950,0 -1 670,7 -1 461,1 279,3 -14
      
30 Försäljningsmedel -1 004,1 -861,5 -180,0 142,6 -14
31 Avgifter och ersättningar -274,7 -319,7 -915,0 -45,0 16
32 Hyror och arrenden -43,3 -84,9 -85,0 -41,6 96
33 Bidrag mm -627,9 -404,6 -281,1 223,3 -36
35 Övriga driftbidrag     0
36 Övriga ersättningar     0
39 Skatter räntor mm     0
      
Kostnader 9 190,3 9 268,4 10 281,1 78,1 1
      
40 Löner 4 197,3 4 546,2 4 767,7 348,9 8
41 Arbetsgivaravgifter 1 728,5 1 850,2 2 038,4 121,7 7
42 Fastigheter och inventarier 52,4 62,8 32,0 10,4 20
43 Anläggningsmaterial 40,6 19,7 32,0 -20,9 -51
44 Övrigt material 763,8 675,2 656,0 -88,6 -12
45 Tjänster 362,8 339,3 1 006,0 -23,5 -6
46 Övriga tjänster 854,1 648,2 485,0 -205,9 -24
47 Bidrag 1 175,5 1 124,3 1 264,0 -51,2 -4
48 Skatter och försäkringar mm 15,3 2,5 0,0 -12,8 -84
49 Övriga generella kostnader     0
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Internbudget år 2010 - 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 

Kfn § 40 Dnr 00239/2009 042 
 
Kommunfullmäktige har 2009-06-22 § 74 beslutat om ramar för 
kommunens nämnder för år 2010. 
 
Kultur- och fritidnämndens ram för 2010 är 6 120 tkr exkl. fastigheter. 
 
Förslag till internbudget för år 2010 har upprättats utifrån den åtgärdsplan 
som har kultur- och fritidsnämnden har beslutat om 2009-10-29 § 30 med 
anledning av minskad ram. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta internbudget år 2010 för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga till 

detta protokoll. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-12-03 § 40. 1 (8) 
 
Internbudget 2010 – Kultur- och fritidsnämnden 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

            
13 ORDFÖRANDE NAEIMI FORSGREN         
            
003 KULTURNÄMNDEN         

            
40 Personalkostnader   75,0   75,0   
41 Personalomkostnader   26,0   26,0   
45 Tjänster   5,0   5,0   
46 Övriga tjänster   15,0   0,0   

            
  Summa   121,0   106,0   

            
451 VERKSAMHETSSTÖD         
            

47 Bidrag   1 140,0   390,0   
            
  Summa   1 140,0   390,0   
            
452 UTVECKLINGSSTÖD         
            

47 Bidrag   45,0   0,0   
            

  Summa   45,0   0,0   
            
453 INVESTERINGSSTÖD         
            

47 Bidrag   35,0   0,0   
            
  Summa   35,0   0,0   
            

3 
KULTURCHEF KRISTINA 
GRUBBSTRÖM         

            
            
461 KULTURADMINISTRATION          
            

40 Personalkostnader   430,0   450,0   
41 Personalomkostnader   183,0   183,0   
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial   32,0   32,0   
44 Övrigt material   20,0   20,0   
45 Tjänster   90,0   90,0   
46 Övriga tjänster   30,0   30,0   
46 Arbetsmiljöåtgärder   25,0   25,0   
46 Kompetensutveckling   20,0   20,0   

            
30 Försäljningsmedel    25,0  25,0
33 Bidrag mm         

            
  Summa   830,0 25,0 850,0 25,0

 



 2 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

            
463 ARVIDSJAURS FOTOARKIV         

proj 
7238           

40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
44 Övrigt material   10,0   0,0   
46 Ovriga tjänster         

            
30 Försäljning    10,0  0,0
33 Bidrag         

  Summa   10,0 10,0 0,0 0,0
            

proj  
7242 FÖRENINGSSERVICE         

40 Personalkostnader   161,4   163,7   
41 Personalomkostnader   69,3   69,5   
44 Övrigt material   24,0   20,0   

  Summa   254,7   253,2   
              

30 Försäljning     20,0   20,0
33 Bidrag     134,1   134,1

  Summa    154,1  154,1
              

Proj 
7248 KULTUR I VÅRDEN         

40 Personalkostnader   209,3   221,5   
41 Personalomkostnader   89,9   92,8   

44 Övrigt material           
  Summa   299,2   314,3   
              

33 Bidrag     147,0   147,0
  Summa    147,0  147,0
            

Proj 
7259 Uppväxtkoordinerat ledarskap         

45 Tjänster   200,0      
  Summa   200,0   0,0   
            

471 KULTURVERKSAMHET         
akt 491 Kulturminnesvård         
            

42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Övrigt material         
45 Tjänster   10,0   0,0   
46 Övriga tjänster   5,0   0,0   

            
30 Försäljningsmedel         

            
  Summa   15,0   0,0   
             
 



 3 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

            
akt 492 Konst- och utställningsverksamhet         

            
40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
42 Fastigheter och inventarier   32,0   0,0   
43 Anläggningsmaterial         
44 Övrigt material         
45 Tjänster         
46 Övriga tjänster         

            
30 Försäljningsmedel         

            
  Summa   32,0   0,0   

            
akt 493 Musikverksamhet         
            

40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
43 Anläggningsmaterial         
44 Övrigt material         
45 Tjänster   50,0   0,0   
46 Övriga Tjänster   60,0   0,0   
48 Skatter, försäkringar, m m     

      
30 Försäljning   25,0 0,0

     
  Summa   110,0 25,0 0,0 0,0

            
akt 494 Teater         
           

44 Övrigt material         
45 Tjänster   10,0   0,0   
46 Övriga Tjänster   5,0   0,0   

             
30 Försäljning       

             
  Summa   15,0   0,0   
              

akt 497 STIPENDIER         
            

47 Bidrag   24,0   24,0   
            
  Summa   24,0   24,0   

              
akt 499 UNGDOMSPROJEKTPENGAR (UPP)         

            
33 Bidrag   20,0   50,0   

            
  Summa   20,0   50,0   
      

 



 4 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

            

301 

Barn- och 
ungdomskultursamordnare LENA 
LINDGREN         

              
467 BARN- OCH UNGDOMSKULTUR           

40 Personalkostnader   139,2   145,8   
41 Personalomkostnader   60,0   61,1   
44 Material           
45 Tjänster   10,0   10,0   

              
31 Avgifter och ersättningar           
33 Bidrag           

              
  Summa   209,2   216,9   
            

491 KULTURVERKSAMHET         
            

akt 471 Kulturminnesvård           
42 Fastigheter och inventarier           
43 Anläggningsmaterial           
45 Tjänster   5,0   5,0   

              
  Summa   5,0   5,0   
            

akt 492 Konst- och utställningsverksamhet           
42 Fastigheter och inventarier           
44 Material           
45 Tjänster   15,0   15,0   
46 Övriga tjänster           

              
30 Försäljningsmedel     5,0   5,0

              
  Summa   15,0 5,0 15,0 5,0
            

akt 493 Musikverksamhet           
44 Material           
45 Tjänster           
46 Övriga tjänster   25,0   25,0   

            
30 Försäljningsmedel    10,0  10,0
33 Bidrag mm         

            
  Summa   25,0 10,0 25,0 10,0
           

akt 494 Teater         
45 Tjänster         
46 Övriga tjänster   35,0   35,0   

            
30 Försäljningsmedel    20,0  20,0
33 Bidrag mm         

            
  Summa   35,0 20,0 35,0 20,0

            
 



 5 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

           
akt 495 FILM         

44 Material         
45 Tjänster   10,0   10,0   

            
  Summa   10,0   10,0  
           

akt 496 DANS         
44 Material         
45 Tjänster         
46 Övriga tjänster   10,0   10,0   

            
33 Bidrag          

            
  Summa   10,0   10,0  
           

3311 
RESULTATCHEF KRISTINA 
GRUBBSTRÖM         

            

441 (FRITIDSGÅRDEN GALAXEN)      
MÖTESPLATSER 

UNGA  
40 Löner   190,0   190,0  
41 Personalomkostnader   80,0   80,0  
44 Övrigt material   60,0   15,0  
45 Tjänster   30,0   30,0  

           
30 Försäljning    45,0  0,0

           
  Summa   360,0 45,0 315,0 0,0
           

321 
BIBLIOTEKSCHEF KRISTINA 
GRUBBSTRÖM         

           
462 BIBLIOTEK         
            

40 Personalkostnader   1 602,0   1 470,0   
41 Personalomkostnader   688,2   635,0   
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Övrigt materiel   20,0   20,0   
45 Tjänster   56,0   56,0   
46 Övriga tjänster   55,0   55,0   

            
48 Skatter försäkringar mm         

            
30 Försäljningsmedel    5,0  5,0
31 Avgifter och ersättningar    30,0  30,0
33 Bidrag    0,0  0,0

            
  Summa   2 421,2 35,0 2 236,0 35,0

            
 



 6 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

           

3214 
BIBLIOTEKARIE ELISABET 
ANDERSSON        

           

462 
BARN- OCH 
UNGDOMSBIBLIOTEKARIE         

44 Övrigt material   110,0   110,0   
45 Tjänster   10,0   10,0   
46 Övriga tjänster         

            
  Summa   120,0   120,0  
           

3215 BIBLIOTEKARIE ERIK SIEURIN        
           

462 BIBLIOTEK, IT/STUDIE         
44 Övrigt material   115,0   115,0   
45 Tjänster   15,0   15,0   
46 Övriga tjänster         

            
  Summa   130,0   130,0  
           
           

3216 
BIBLIOTEKSCHEF  KRISTINA 
GRUBBSTRÖM        

           
462 BIBLIOTEK VUX, HB/FILIALER         

44 Material   200,0   200,0  
45 Tjänster   18,0   18,0  
46 Övriga tjänster        

         
 Summa   218,0   218,0  

         

331 
FÖRESTÅNDARE KRISTOFFER 
VESTERBERG        

           
465 MEDBORGARHUSET        

40 Personalkostnader   833,8   420,0   
41 Personalomkostnader   360,0   120,0   
44 Material         
45 Tjänster         
46 Övriga tjänster         

            
  Summa   1 193,8   540,0   

 



 7 (8) 
 
    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

            
aktivitet           

481 BIO         
40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Material         
45 Tjänster   280,0   280,0   
46 Övriga tjänster         

            
30 Försäljningsmedel    400,0  400,0
31 Avgifter och ersättningar        
32 Hyror och arrenden        

           
  Summa   280,0 400,0  280,0 400,0 
            

482 DANS         
40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
44 Material         
45 Tjänster   40,0   40,0   
46 Övriga tjänster         

            
30 Försäljningsmedel    50,0  50,0
31 Avgifter och ersättningar         
32 Hyror och arrenden         

            
  Summa   40,0  50,0 40,0  50,0
           

483 CAFETERIA         
40 Personalkostnader         
41 Personalomkostnader         
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Material         
45 Tjänster   250,0   250,0   
46 Övriga tjänster         

            
30 Försäljningsmedel    400,0  400,0
31 Avgifter och ersättningar         
32 Hyror och arrenden         

            
  Summa   250,0 400,0 250,0 400,0
            

484 DRIFT         
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Material   20,0   20,0   
45 Tjänster   80,0   70,0   
46 Övriga tjänster        

           
32 Hyror och arrenden    55,0  55,0

           
  SUMMA   100,0 55,0 90,0 55,0
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    2009 2010 

  KULTUR     
Kostnade

r Intäkter Kostnader
Intäkte
r 

           
351 MUSIKLEDARE KARIN HÄLLGREN         
            
691 MUSIKSKOLAN         

40 Personalkostnader   1 031,0   1 041,0   
41 Personalomkostnader   442,0   436,0   
42 Fastigheter och inventarier         
43 Anläggningsmaterial         
44 Övrigt materiel   77,0   77,0   
45 Tjänster   22,0   22,0   
46 Övriga tjänster         
47 Bidrag         
48 Skatter  försäkringar mm         

           
30 Försäljningsmedel    15,0  15,0
31 Avgifter och ersättningar    35,0  144,0
32 Hyror och arrenden    30,0   
33 Bidrag        

            
  Summa   1 572,0 80,0 1 576,0 159,0

            
  Fastigheter      6 481,0   
  Summa      6 481,0   
            
  Budgetbalans löneökning 2008    71,0    
  Summa    71,0  0,0
            

  Summa   10 145,1 1 532,1 14 580,4
1 

460,1
  Netto    8 613,0   13 120,3   
  Ram inkl löner 2009   8 820,0   6 120,0   
  Internhyra      7 000,0   
            
 Ungdomsprojekt   200,0   
 Total ram   9 020,0  13 120,0  
      
 Återstår    0,3  
      
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 57 
 
 

 
 
Fördelning av budget och 
ekonomiskt ansvar år 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 
 
 
 
 
 
 ./. 

Kfn § 41 Dnr 00437/2009 042 
 
Förslag till ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde för 2010 har upprättats. 
 
Ansvarskod Funktion Namn 
 
13 Kultur- och fritidsnämndens ordf Naeimi Forsgren 
 
3 Resultatchef Kristina Grubbström 
 
301 Barn- och ungdomskultursamordare Lena Lindgren 
 
32 Bibliotek 
321 Bibliotekschef Kristina Grubbström 
3214 Barnbibliotekarie Elisabet Andersson 
3215 Bibliotekarie Erik Sieurin 
3216 Bibliotekschef Kristina Grubbström 
 
33 Medborgarhuset/Galaxen 
331 Föreståndare Kristoffer Vesterberg 
3311 Resultatchef Kristina Grubbström 
 
35 Kulturskola 
351 Kulturskolechef Karin Hellgren 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förteckning över personer som tilldelats egen budget, ekonomiskt 

ansvar och beslutsattest inom kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område. 

att kultur- och fritidschef Kristina Grubbström kan attestera alla konton 
vid beslutsattestants frånvaro, 

att ordföranden kan vid behov överlåta användandet av sin ansvarskod till 
kultur- och fritidschefen. 

att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, 
ekonomikontoret. 

att fastställa innehållet i ekonomiskt ansvar för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområden, enligt bilaga till detta protokoll. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-12-04 § 41. 

 
Beslut om tilldelning av ekonomiskt ansvar 
 
 
Till  
 
 
Du har tilldelats ett ekonomiskt ansvar av din arbetsledning / nämnd 
 
Det innebär att du fått en budget och en ansvarskod som ska definiera vad som hör till ditt 
ansvarsområde i redovisningen. Budgetansvaret kan omfatta både kostnader och intäkter, 
tillgångar och skulder. 
 
Att tilldelas en budget innebär att du 
 
 är ansvarig för alla ekonomiska transaktioner som sker i ditt namn dvs. med din 

ansvarskod  
 är skyldig att följa utvecklingen på dina konton och om avvikelser uppstår snarast vidta 

åtgärder.  
 ska rapportera till arbetsledning om hur du förvaltar ditt ekonomiska åtagande 
 
Kostnadsansvaret innebär att 
 
 Inköp och upphandling ska ske enligt kommunfullmäktiges inköpspolicy, tecknade 

ramavtal och enligt övriga direktiv som lämnas av din arbetsledning.  Fakturor ska 
attesteras och överlämnas till Ekonomi snarast så att bokföring kan ske. 
Bokföringskonton ska avstämmas med de intervall som verksamheten kräver. 
Reseräkningar och egna utlägg ska attesteras av annan person. 

 
Intäktsansvaret innebär att 
 
Rekvisition av statsbidrag mm ska göras så snart detta är möjligt. Kundfaktureringar ska 
ske så snabbt att kommunen inte förorsakas ränteförluster. Kontantkassor ska inventeras 
och avstämmas.  
 
Ytterligare information om vad som ingår i ditt ansvar får du av din arbetsledning 
 
Skriv ditt fullständiga namn och den signatur som du vill använda i fälten ovan och sänd 
tillbaka till Ekonomi. 
 
Din ansvarskod är  

Namnteckning  

Signatur  

 
Datum: 
 
 
……………………………………………….. 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 58 
 
 

 
 
Övergripande mål år 2010- 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 42 Dnr 0397/2009 042
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kult- och 
fritidsnämnden:  
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål: 
Ökad inflyttning i åldersgrupperna 25 -50 år 
Tillkomst av nya arbetstillfällen 
Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud 
Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande 
 
Kultur och fritidsnämndens övergripande verksamhetsmål 
1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och 

folkbildning 
2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka 
3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt 
 
Dessa mål har omarbetats utifrån nya direktiv (ks 2009-10-05 § 198). 
 
Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl har vid dagen sammanträde informerat 
om kommunens balanskrav, god ekonomisk hushållning, finansiella mål och 
verksamhetsmässiga mål och riktlinjer. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta övergripande mål för 2010 för 

kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-03 § 42. 
 
Förslag 
 
Övergripande mål för kultur- och fritidsnämnden 2010 
Kommunens styrmodell 
Tillväxt & utveckling 
Medarbetare 
Ekonomi 
Kund/Medborgare 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål: 
Tillväxt & utveckling -  Ökad inflyttning i åldersgrupperna 25 -50 år 
Tillväxt & utveckling - Tillkomst av nya arbetstillfällen 
Kund/Medborgare - Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud 
Medarbetare –  Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande.  
 
Område Mål Motivering Mätetal 
Medborgare 
/kund 
 
Tillväxt & 
utveckling 

Tillhandahålla attraktiva och 
ändamålsenliga lokaler och 
anläggningar för föreningar. 

För att föreningar skall 
kunna bedriva bra 
verksamhet krävs lokaler 
och anläggningar som 
fyller de behov man har.  

Mäts genom attraktiva och 
ändamålsenliga 
anläggningar. Inbjuda till 
möte med nyttjare en gång 
per år. 

 Kontantstöd erbjuds de 
föreningar som bedriver barn- 
och ungdomsverksamhet i 
åldern 7-20 år . 
65 % av budgetsumman som 
avsätts till kontantstöd skall gå 
till idrottsföreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet och 
35 % går till övrig barn- och 
ungdomsverksamhet som 
bedrivs av föreningar. 

För att höja kvaliteten och 
bredda utbudet med 
föreningars verksamheter 
erbjuder kommunen ett 
ekonomiskt stöd. 

Mäts genom redovisning 
av utbetalade bidrag 
fördelade på idrott 
respektive övrig 
verksamhet. 

 Tillhandahålla barn och 
ungdomar ett attraktivt 
alternativ till 
idrottsverksamhet. 

Kulturskolan är ett av 
dessa alternativ och skall 
innehålla minst två olika 
kulturyttringar. 

Minst 15 % av barn- och 
ungdomar i åldern 5-16 år 
skall vara inskrivna i 
kulturskolan. 

 Nyttjandet av biblioteken och 
dess resurser ska vara stort och 
filialerna skall hållas öppna en 
dag per vecka. 

För att upprätthålla 
demokratin i samhället 
och för att ha kunniga, 
vidsynta och aktiva 
medborgare skall 
biblioteksservice 
tillhandahållas. 

Mäts genom att redovisa 
utlåning, besök och 
nyttjandet av digitala 
resurser. Skall öka med 5% 
under 2010. 

 Digitala scenen ska erbjuda ett 
större utbud av kulturella 
aktiviteter. 

Utbudet kan lätt bli 
enkelriktat i en liten 
kommun och därför skall 
denna möjlighet utvecklas. 

Mäts genom att redovisa 
antalet kulturella 
föreställningar. Ökningen 
skall vara 5 %. 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 59 
 
 

 
 
Utvärdering - Regler till 
bidrag till föreningar och 
organisationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 43 Dnr 00147/2006 805 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-02-26 § 6 och 2007-06-20 § 73 om regler 
till bidrag till föreningar och organisationer. Det beslutades också att en 
utvärdering ska ske årsskiftet 2009/2010. 
 
Med anledning av minskad ram för 2010 har kultur- och fritidsnämnden 
utarbetat förslag till nya regler för bidrag till föreningar som enbart riktar sig 
till barn och ungdomsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med anledning av minskad ram år 2010 och förslag till ändrat regelverk 

för bidrag till föreningar anhåller kultur- och fritidshämnden hos 
kommunfullmäktige om att inte behöva utvärdera ”Regler till bidrag till 
föreningar och organisationer” som antogs 2007-02-26 § 6 och 2007-06-
20 § 73. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 60 
 
 

 
 
Regler för bidrag till 
föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 44 Dnr 00398/2009 805 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-02-26 § 6 och 2007-06-20 § 73 om regler 
till bidrag till föreningar och organisationer. 
 
Med anledning av minskad ram för 2010 har kultur- och fritidsnämnden 
utarbetat förslag till nya regler för bidrag till föreningar som enbart riktar sig 
till barn och ungdomsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta nya Regler för bidrag till föreningar 

enligt bilaga till protokollet. 
att fullmäktiges beslut 2007-02-26 § 6 och 2007-06-20 § 73 upphör att 

gälla. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-12-03 § 44. 1 (3) 
 
Förslag till regler i ny form 

Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun 
 
Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet från 7 - 20 år: 
 Det finns två typer av ekonomiskt stöd; ett stöd till idrottsverksamhet för barn och 

ungdom och ett verksamhetsstöd till övrig barn- och ungdomsverksamhet som är 
organiserad eller ledarledd 

 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fördelning och utbetalning av det ekonomiska 
stödet och att utvärdering genomförs. 

 Det ekonomiska stödet betalas ut per kalenderår med ett - fyra utbetalningstillfällen 
beroende på bidragssumma 

 Förändringen förslås träda i kraft from 1/1 2010. 
 
Tillhandahållandet av anläggningar: 
 Ansvar och skötsel av kommunens anläggningar ligger på kultur- och fritidsnämnden samt 

kommunstyrelsen. 
 Avtal om föreningsdrift av kommunens anläggningar bör eftersträvas. Ersättningen skall 

anpassas efter anläggningens typ och den verksamhet som bedrivs där. Hänsyn skall 
också tas till om verksamheten bedrivs året runt eller är säsongsbunden. 

 
Tillhandahållande av lokaler och andra stöd: 
 Vissa kommunala lokaler tillhandhålls avgiftsfritt enligt särskilda regler antagna i 

kommunfullmäktige. 
 Avtal kan träffas med förening om ersättning för viss prestation. 

 
Riktlinjerna 
 
Föreningsstödet skall användas för att 
 
 uppnå kommunens kultur- och fritidspolitiska mål. 
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REGLERNA 
 
Vem kan få föreningsstöd 
 
För att en förening ska komma i fråga för föreningsstödet ska följande grundvillkor vara 
uppfyllda: 
 
* Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. 
 
* Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och 

regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 
 
* Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i 

kommunen. 
 
* Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande 

kategorier: 
 
- ekonomiska föreningar 
- politiska föreningar 
- elevföreningar (gäller ej skol - IF) 
- trossamfund 
- föreningar knutna till svenska försvaret 
- stödföreningar (supporterklubbar m fl.) 
- föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet 
 
Stödformer 
 
Följande stödformer tillämpas: 
 
Subventionerad uthyrning av kommunens lokaler 
 Subventioneringsgraden av lokaler och anläggningar fastställs inför varje nytt budgetår. 

 
Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet 
65 % av budgetsumman avsätts till idrottsverksamhet och 35 % till övrig barn- och 
ungdomsverksamhet som är organiserad eller ledarledd (ev kan detta anges varje år i budget, 
då behöver inte reglerna upp till fullmäktige om man vill omfördela pengar) 
 
 Det ekonomiska stödet för idrottsföreningar baseras på det statliga LOK – stödet och kan 

erhållas efter inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Fördelningen av det kommunala 
bidraget görs utifrån varje förenings procentuella andel av föregående års statliga stöd.  

 
 Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller 

ledarledd baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Ansökan om ekonomiskt stöd 
Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 28 februari 
innevarande verksamhetsår. 
 
Ansökan skall innehålla: 
 föregående års verksamhetsberättelse inklusive balansräkning 
 utvärdering av föregående verksamhetsår 
 uppgifter om föreningen enligt den blankett som används 
 verksamhetsplan 

 
Det kontanta stödet utbetalas normalt vid fyra tillfällen per år.  
Stöd som understiger 10.000 kronor utbetalas vid ett tillfälle per verksamhetsår. 
 
Utvärdering 
 
Utvärdering av verksamhet skall göras inför varje nytt ansökningstillfälle. Om det visar sig att 
föreningen inte genomfört sin planerade verksamhet kan viss del av det beviljade stödet 
avräknas från kommande års stöd. 
 
_____ 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 61 
 
 

 
 
Fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 45 Dnr 00399/2009 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-11-26 § 161 fritidspolitiskt program för 
Arvidsjaurs kommun. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 måste 
fritidspolitiskt program för Arvidsjaurs kommun revideras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta fritidspolitiskt program för 

Arvidsjaurs kommun enligt bilaga till detta protokoll. 
att kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 161 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-12-03 § 45. 1 (5) 
 
FÖRSLAG 
 
VISION 2015 – Fritidspolitiskt program för Arvidsjaur kommun 
 
VISION 2015 – skall vara väl förankrad bland kommunens föreningar, andra intressenter samt hos berörda 
nämnder och förvaltningar. Det fritidspolitiska programmet ska användas som styrinstrument inom 
kommunens löpande verksamhetsplanering. Utgångspunkten för arbetet skall vara kopplat till det 
gemensamma kommunala uppdraget och de kommunala resurserna, med tonvikt på samverkan. I arbetet 
med att ta fram ett fritidspolitiskt handlingsprogram finns därför en vilja att skapa öppenhet, men inte en 
ambition att väga in allt som rör det vi kallar fritid. 
 
Målet med fritidspolitiska programmet är en bättre folkhälsa. De viktigaste 
aktiviteterna under fritiden för att nå målet en bättre folkhälsa är kultur, idrott och 
folkbildning. 
 
Att fritiden är viktig bekräftas av Ungdomsstyrelsens senaste undersökning av ungdomars värderingar. Den 
visar att de i åldersgruppen 16–25 år prioriterar fritiden som allra viktigast före både arbete och familj. 
Fritidsverksamheten är en mycket viktig faktor för människors hälsa och är något som vi bör ta vara på och 
utveckla i dialogen med dem som arbetar med fritidsaktiviteter. 
 
Ett fritidspolitiskt program behövs för att beskriva: 
 

1. På vilket sätt kommunen planerar och agerar för att bidra till den önskade utvecklingen av samhället. 
2. Hur alla kommunala nämnder tar tillvara medborgarnas önskemål och engagemang inom 

fritidsverksamheten. 
3. Vilka huvudinriktningar och prioriterade områden kommunen ämnar ägna sig åt den närmaste 10-

årsperioden. 
4. Vem som har det övergripande ansvaret för fritidsverksamheten  

 
BAKGRUND 
 
Kommunens övergripande mål  
 
Fritidsverksamheten är en viktig del i kommunens verksamhet. Det är angeläget att arbeta utifrån ett 
helhetstänkande med människan i centrum. Att utveckla Arvidsjaur mot en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för boende, arbete, utbildning, fritid och näringslivsutveckling ingår som ett av kommuns 
övergripande mål. En miljö som ska präglas av jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för kommunens 
alla invånare. Andra övergripande mål är att den långsiktiga planeringen i Arvidsjaur ska inriktas på att nå 
7000 invånare senast 2010 och att barn och ungdomar som växer upp i Arvidsjaur ska få bästa möjliga 
förutsättningar till utveckling för att kunna leva ett gott liv. 
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Ett rikt och omväxlande fritidsutbud skapar möjligheter att profilera Arvidsjaur och bidrar till att Arvidsjaur 
blir en attraktiv handelsplats och mötesplats. 
Fritidsutbudets kvalitet har stor betydelse vid rekrytering av nya kommuninvånare och för att de invånare 
som redan bor i kommunen ska bo kvar. 
Folkhälsofrågan får en alltmer framskjutande roll. Ändamålsenliga lokaler, anläggningar samt tillgång till 
natur, friluftsområden och kultur är därför en viktig framtidsfråga i syfte att främja folkhälsan. 
 
Kommunens roll  
 
Utifrån invånarnas behov och med hänsyn till gällande lagstiftning och de ekonomiska resurser som 
kommunen har, formuleras följande verksamhetsidé för fritidspolitiken i Arvidsjaur kommun: 
 
• Att arbeta för att göra kommunen attraktiv genom ett väl avvägt fritidsutbud som lockar barnfamiljer 

och företag. 
• Att jämställdhet, jämlikhet och mångfald o.s.v. respekteras och genomsyrar all verksamhet i kommunal 

regi. 
• Att det finns en geografisk spridning av fritidsanläggningar och lokaler i kommunen. 
• Att ha ett samordnande ansvar för den kommunala verksamheten, stödet till föreningslivet, gentemot 

andra förvaltningar och organisationer 
 
Prioriterade områden  
 
1. Lokaler/anläggningar. 
2. Kontant stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet 
3. Kultur 
4. Idrotten  
5. Folkbildning 
 
Grundläggande principer  
 
• Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 

samhället. 
• Resurser bör/ska satsas på de områden (verksamheter, individer) där behoven är störst. 
• En rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan 

olika verksamheter eller åtgärder. 
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1. LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR 
 
VERKSAMHETSIDÉ 
 
Närheten till fritidsverksamheter är av största vikt och att de boende deltar aktivt i utvecklingen. 
Näridrottsplatser och skolgårdar skall utformas så att de skapar spontan verksamhet bland barn. 
Skolornas lokaler görs tillgängliga för alla efter skoldagens slut. 
 
Utgångspunkter  
 
Majoriteten av anläggningarna ägs och drivs helt eller delvis av kommunen. I några byar finns även 
anläggningar som ägs och drivs av föreningar. Klara och tydliga mål måste upprättas, där ansvar och 
rollfördelning framgår. 
 
Målsättningar  
 
1. Barn- och ungdomsverksamhet har företräde vid fördelningen av tider i lokaler och anläggningar 
2. Tider avsätts för motionsaktiviteter i kommunala lokaler  
3. Kostnaderna för att hyra lokaler och anläggningar i olika driftsformer utjämnas. 
 
2. STÖDET TILL FÖRENINGSLIVET 
 
Utgångspunkter 
 
Kommunens stöd till föreningslivet, (ex: kultur, idrotts- och folkbildningsföreningar) består dels av att 
kommunen tillhandahåller lokaler och anläggningar till föreningar, föreningsservice samt 
kontantstöd. 
 
Kommunen har en positiv inställning till föreningsdrift och ser föreningar som en viktig samarbetspartner 
när det gäller att utveckla och förnya fritiden. Föreningslivet och det ideella ledarskapet är en ovärderlig 
resurs för kommunen. Arvidsjaur kommun anser att det är viktigt att ideella ledare och eldsjälar ges goda 
möjligheter till utbildning och fortbildning.  
 
Målsättningar 
 
Kommunens kontantstöd och resurser till föreningslivet skall gå till barn- och ungdomsverksamhet i 
åldrarna 7 år till 20 . 
Stödet till barn och ungdomar säkerställs så att det går till avsedda aktiviteter. 
 
Förutsättningar skapas så att ideella ledare och eldsjälar stimuleras att fortsätta arbeta. Det kan ske genom 
möjligheter till kompetensutveckling. 
 
Ett tydlig och konkret ansvar för samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar för att samordna 
stödet till föreningsaktiviteter. 
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3 KULTUREN 
 
Utgångspunkter 
 
Biblioteksverksamheten styrs av lag. Det är viktigt att våra kulturmiljöer bevaras och att kunskapen om vårt 
kulturarv ökar.  
Den kulturella mångfalden är viktig för utvecklingen av kommunen.  
Det professionella utbudet har sitt värde i att den ger nya intryck och insikter samt skapar förebilder för barn 
och ungdomar. Amatörutbudet ger kommuninvånarna möjlighet till eget skapande och personlig utveckling. 
 
Målsättning  
 

Genom föreningslivet och kommunal verksamhet skall kultur i olika former erbjudas alla innevånarna. 
Utbudet skall vara allsidigt och ge förutsättningar för nya upplevelser och ett rikare liv. 
Samarbetet mellan föreningar och skolan utvecklas för att ge barn och unga möjligheter att prova på olika 
kulturaktiviteter. 
Kulturaktiviteter ska vara ett alternativ för de barn och ungdomar som inte attraheras av idrottsverksamhet. 
 
4. IDROTTEN 
 
Utgångspunkter 
 
Elitidrotten har sitt värde i att den ger många människor förströelse och glädje samt skapar förebilder för 
barn och ungdomar.  
Nationella och internationella mästerskap ger stort ekonomiskt värde och PR-värde för kommunen och dess 
näringsliv. Det ger även positiva upplevelser för kommuninvånarna. Mindre arrangemang som 
ungdomstävlingar, motionslopp och ungdomscuper ger också positiva mervärden. 
 
Barn och ungdomar börjar allt tidigare sin inriktning mot en viss idrott men slutar också tidigare att vara 
aktiva. Många unga tappar sitt intresse när allt för stora satsningar krävs och motionsalternativ saknas. 
 
Målsättningar 
 
Förebyggande arbete, som påverkar hälsan hos barn och unga, ska prioriteras när resurserna är begränsade. 
 
Alla förskolor och skolor lägger utifrån sina förutsättningar in mer fysisk aktiviteter, idrott och rörelser 
 
Alternativ ska finnas för de barn och ungdomar som inte attraheras av idrottsverksamhet med 
tävlingsmoment. 
 
Samarbetet mellan föreningar och skola utvecklas för att ge barn och unga möjligheter att prova på olika 
fritidsaktiviteter. 
 
Verktyg skapas för att göra det möjligt för föreningslivet att ordna motionsalternativ när elit- och 
tävlingsverksamhet inte längre attraherar eller är möjligt (ung som äldre). 
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5. FOLKBILDNING 
 
Utgångspunkter 
Folkbildning är viktig i utveckling av ett demokratiskt samhälle där alla har lika rättigheter och är delaktiga 
i kommunens utveckling. 
Folkbildningen är en grundförutsättning för det livslånga lärandet. 
 
Målsättningar 
Folkbildning skall stimulera till ökade kunskaper, stärka självkänslan och inspirera till kreativitet. 
 
Demokrati och utveckling av kommunen skall prioriteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 2015 
 

I framtiden är Arvidsjaurs kommun för oss som bor här ”den bästa av världar” 
vad gäller möjligheten att ta del av kultur, idrott, och folkbildning. 

 
MÅLET 

 
Målet med fritidspolitiska programmet är en bättre folkhälsa. De viktigaste aktiviteterna under fritiden för 

att nå målet en bättre folkhälsa är kultur, idrott och folkbildning.  
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-03 62 
 
 

 
 
Biblioteksplan för 
Arvidsjaurs kommun 
2010-2013 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 46 Dnr 00400/2009 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-06-20 § 91 en biblioteksplan för 
Arvidsjaurs kommun 2007-2010. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2010 har 
biblioteksplanen reviderats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Arvidsjaurs 

kommun enligt bilaga till detta protokoll. 
att kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20 § 91 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Antagen av kommunfullmäktige 
 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2009-12-03 § 46 1 (6) 
 
 
Förslag  
 
Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2010-2013 
 
 
Bibliotekets organisation 
Ett huvudbibliotek i Arvidsjaur och två filialer, Glommersträsk och Moskosel.  
 
Vid de tre grundskolorna Fridhem, Tallbacka och Ringel – finns separata skolbibliotek. Parkskolan 
och Klockarbackeskolan ligger i Glommersträsk respektive Moskosel och dessa har integrerade 
folk- och skolbibliotek. Gymnasieskolan Sandbacka har också ett eget bibliotek. Vid förskolan på 
Nyborg finns ett bibliotek anpassat till förskolan. 
 
Alla dessa bibliotek har en gemensam katalog, och, i princip, gemensam styrning. Alla skolornas 
bestånd och lokaler bekostas med pengar från barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. 
En halvtidstjänst för barn- och skolbibliotek bekostas av barn- och ungdomsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden svarar för planering, inköp, skötsel och cirkulation med biblioteksassistent 
motsvarande en heltid i skolbiblioteken. 
Samarbetet mellan folk- och skolbibliotek är så stor att det ibland är svårt att särredovisa den. De 
bägge bibliotekstypernas bestånd används av bägge gruppernas låntagare. 
 
 
Övergripande mål för verksamheten 
 
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass. 
Bibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, 
politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar. 
 
(ur UNESCO:s folkbildningsmanifest 1994) 
 
Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, 
befattning eller social status. 
Tillgängligheten till skolbibliotekets samlingar och tjänster bör enligt FN:s allmänna deklaration om 
de mänskliga rättigheterna inte underkastas någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur 
eller kommersiella påtryckningar. 
 
(ur UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 1999) 
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BIBLIOTEKETS ROLL FÖR DEMOKRATIN 
 
Biblioteken skall erbjuda fri tillgång till litteratur, information och upplysning - en 
grundförutsättning för det demokratiska samhället, den grundlagsfästa yttrandefriheten och 
möjligheten till lärande och utveckling. Biblioteken skall vara tillgängliga för alla oavsett 
bakgrund, faktorer som boendeort, funktionshinder, språk och ekonomi skall inte utgöra något 
hinder. 
 
Biblioteksverksamheten skall värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och ge alla människor 
tillgång till information och kunskap om samhället. 
 
I sitt medieurval skall biblioteken vara neutrala vad gäller moral, politik och religion. 
 
Biblioteken skall garantera medborgarna tillgång till all slags samhällsinformation. 
 
Informationstjänster och medier skall vara tillgängliga för allmänheten både via Internet och på 
biblioteken. De digitala tjänsterna skall utökas och utvecklas och biblioteket skall ”ligga i framkant” 
inom detta område. På sikt skall ett virtuellt bibliotek vara tillgängligt för användarna dygnet runt 
och det ska vara lätt att orientera sig i. 
 
För personer med olika kulturell bakgrund skall biblioteken tillhandahålla medier från deras etniska 
bakgrund eller ursprungsländer. 
 
Kommuninvånare bosatta i byar som inte har bibliotek skall ges biblioteksservice via ”Postboken”. 
(Särskilda bokväskor skickas med post utan kostnad för låntagaren) 
 
Biblioteken skall erbjuda särskilda medier för funktionshindrade. 
 
 
BIBLIOTEKETS ROLL FÖR BARN OCH UNGA 
 
Biblioteksverksamheten skall ge barn och unga de färdigheter som behövs för att utveckla sin 
inlevelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. 
 
Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse och därför 
skall biblioteksverksamheten ge alla barn tillgång till ordet, väcka läslusten och stimulera dem att 
själva uttrycka sina tankar och känslor i ord. 
 
Biblioteksverksamheten skall stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn redan från tidig 
ålder och aktivt verka för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen ålder. 
 
Biblioteken skall erbjuda en ungdomsverksamhet som stöder ungdomarnas växande och utveckling 
och som visar på bibliotekets möjligheter. 
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Skolbiblioteken 
Alla skolor skall ha ett väl fungerande bibliotek där medieutbudet är anpassat efter elevernas behov 
och skolans inriktning. Skolbiblioteken skall vara bemannade så stor del av skoldagen som möjligt. 
 
Skolbiblioteken skall ha ett brett spektrum av olika typer av medier som är sorterade så att de 
fungerar som en resurs i undervisningen och i det pedagogiska arbetet. 
 
Skolbiblioteken skall erbjuda elever och lärare vägledning, handledning och undervisning i 
informationssökning likaväl som god läsmiljö. Informationssökning kallas numer den fjärde 
basfärdigheten och är nödvändig för att hantera dagens stora informationsflöde. Både lärare och 
elever måste utveckla sin sökkompetens och källkritik. 
 
I nära samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
kommunstyrelsen (gymnasieskolan) skall skolbiblioteksverksamheten bedrivas och utvecklas. 
Kultur- och fritidsnämnden svarar för personal, skötsel, planering och inköp. Barn- och 
ungdomsnämnden svarar för lokaler och anslag för medieinköp och datorer samt fortbildning av 
lärare i bibliotekskunskap, källkritik och sökkunskap. 
 
 
BIBLIOTEKETS ROLL FÖR UTVECKLINGEN OCH ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 
Folkbibliotekets roll som lokalt kunskapscentrum är en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande och för den enskildes möjlighet att skaffa information och kunskap som gör ett 
självständigt ställningstagande möjligt. Folkbiblioteket skall göra kunskap och information lätt 
tillgänglig för sina användare. 
 
Biblioteken skall fungera som ett stöd för ett aktivt och livslångt lärande. 
 
Biblioteken skall tillgodose den enskildes behov av biblioteksservice för såväl självstudier som 
formell utbildning på alla nivåer och därigenom ge stöd till den lärande människans behov av 
information och kunskap. 
 
Biblioteken skall samverka med lokala, regionala och nationella bibliotek för att tillhandahålla 
medier för den enskildes behov. 
 
Biblioteken skall utveckla samarbetet med näringslivet och bygga upp någon form av 
informationsbank för företagandet i kommunen, främst inriktat på nyföretagande. 
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BIBLIOTEKETS ROLL FÖR BESÖKARNA 
 
Biblioteksverksamheten skall präglas av professionalism och hög kvalitet samt vara ett centrum 
för nytänkande. Organisationen skall vara effektiv. 
 
Biblioteksverksamheten skall tillgodose besökarnas behov och skapa möjligheter till möten. 
 

Biblioteksanvändarna skall ges möjlighet att påverka bibliotekets utbud. 
 

Hög kompetensnivå skall eftersträvas hos bibliotekspersonalen vad gäller litteratur, 
informationssökning samt arbetsmetodik. 
 

Bibliotekspersonalen skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. 
 

Biblioteksverksamheten skall genomsyras av en positiv människosyn, respekt och lyhördhet. 
 

Bibliotekslokalerna skall vara ändamålsenligt utformade både för personal och besökare. 
 

Bibliotekens öppethållande skall vara generöst och anpassat till besökarnas behov. 
 
 
BIBLIOTEKETS ROLL FÖR KULTUREN 
 
Biblioteken skall vara det offentliga vardagsrummet i samhället, en plats för möten och ett ställe 
för reflektion. Biblioteken skall vara en levande kraft för främjandet av kultur. 
 
Biblioteken skall tillhandahålla information om kommunens kultur- och fritidsutbud och vara en 
tillgänglig mötesplats för kommunens kulturliv. 
 
Biblioteken skall vara ett kulturcentrum med bred programverksamhet. 
Biblioteken skall främja kunskapen om vårt lokala, skrivna kulturarv. 
 
KOMMUNBESKRIVNING 
 
Geografiskt läge 
Kommunen ligger i Lappland, Norrbottens län, nära Västerbottensgränsen.  
Kommunen är till ytan ganska stor, 6 113,1 km2. De två huvudvägarna, Inlandsvägen E45 och 
Silvervägen, väg 95 korsas i tätorten vilket gör att en mycket stor genomfartstrafik går genom 
kommunen. 
Kommunen ligger mitt emellan kusten och fjällen, således en typisk inlandskommun. 
Tätorten Arvidsjaur fick tidigt en betydelse som marknadsplats och handelns betydelse för orten har 
bestått genom 400 år. 
 
Befolkning  
Arvidsjaur hade 6 665 invånare den 31 december 2008. Det finns ingen större befolkningsökning 
och att befolkningen inte minskar mer än vad den gör beror på inflyttning. En viktig del av 
inflyttningen har varit äldre som flyttar tillbaka till sin barndoms bygd på äldre dar men detta har 
förändrats, nu är flertalet inflyttare i åldern 25-45 år. 
4 031 personer har lånekort, 1855 har använt kortet det senaste året. Dessutom finns 160 
institutioner som har lånekort, tex lärare, förskolor, kultur i vården. 
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De flesta 69,6 % (4 639) bor i tätorten, men nästan en fjärdedel (1 436) bor i glesbygden. Resterande 
är fördelade över byarna Glommersträsk (346) och Moskosel (244). Många har alltså inte direkt 
gångavstånd till biblioteket. Av de med lånekort är det 3 455 som uppger adress inom Arvidsjaurs 
tätort. 
 
25 % av befolkningen (1710), är 65 år eller äldre. Även den del av befolkningen som inte är 
pensionärer är äldre än genomsnittet i landet. Ca 18 % (1175) är 17 år eller yngre, alltså något lägre 
än riksgenomsnittet på 20 %. 
 
Sysselsättning 
Under 2008 förvärvsarbetade 2 782 personer. Offentlig sektor är den avgjort största näringsgrenen, 
därefter kommer handel och kommunikation. Ca 300 olika företag är verksamma i Arvidsjaur. Ca 
73% av den arbetsföra befolkningen har ”vanliga” jobb (istället för att studera, vara 
förtidspensionärer, sysselsatta av arbetsmarknadsåtgärder etc.). Motsvarande siffra för hela riket är 
75%, så här är det något fler som inte förvärvsarbetar och som kan behöva extra service. 
 
Föreningsliv 
De föreningar som engagerar det största antalet människor rör idrotten, jakten och fisket, samt 
byaföreningarna och man kan med viss säkerhet säga att de fritidssysselsättningar som är direkt 
förknippade med Norrbottens inland och glesbygd (skoteråkning, etc.) engagerar många människor. 
 
Barn och barnomsorg 
Arvidsjaur har fyra förskolor, Haren, Skogsbacken, Stortorget och Nyborg inne i samhället samt en i 
Glommersträsk (Ängen) och en i Moskosel. Det finns 427 barn i kommunen är i åldern 0-6. 
 
Barn- och skolbibliotekarien jobbar speciellt mot barnomsorgen. Bl.a. finns läslustombud på vissa 
av förskolorna, och dagis och förskolor besöker biblioteket för boklån. Man riktar sig också mot 
nyblivna föräldrar som bjuds in till informationsmöten en gång per år.  
 
Utbildning 
Arvidsjaur har fyra grundskolor – Fridhemsskolan, Klockarbackeskolan (i Moskosel), Parkskolan (i 
Glommersträsk) och Ringelskolan samt en gymnasieskola, Sandbackaskolan. Alla har skolbibliotek, 
men på Klockarbackeskolan och Parkskolan är dessa integrerade med folkbiblioteksfilialen. 
Sammanlagt finns 653 grundskolelever (6-15 år) i kommunen och gymnasieskolan har ca 400 
elever. 
 
Arvidsjaurs Lärcentra hjälper folk att läsa på distans, främst mot Luleå och Umeå universitet. 
Antalet studenter varierar liksom antalet kurser, men de flesta är inställda på att de studerande skall 
få jobb på orten och bo kvar efter avslutade studier. En del bor på annan ort och använder inte 
nödvändigtvis resurserna vid Arvidsjaurs bibliotek.  
 
Den eftergymnasiala utbildningsnivån (minst tre år) ligger på ca 13 % av befolkningen, medeltalet i 
riket är ca 22 %. 
 
På huvudbiblioteket finns en särskild depå med dels barn- och ungdomsböcker, dels böcker om bl.a. 
pedagogik. Dessa riktar sig främst till skolbarnen och deras lärare, och köps in för särskilt avsatta 
pengar men de är tillgängliga för alla. Detta nämns särskilt i målen för biblioteksverksamheten. 
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Äldre och funktionshindrade 
Som nämnts har Arvidsjaur fler äldre än en ”genomsnittlig” kommun. Det finns många institutioner 
för åldringsvård i kommunen – Ringelsta, Solbacken, Länsmansgården, Borgargården . 
 
Vårdcentralen har inget eget bibliotek, utan depåer på vissa avdelningar på, liksom på äldreboenden 
och särskilda boenden. Dessa byts regelbundet av de ansvariga för den uppsökande verksamheten. 
 
Äldre och funktionshindrade är tillsammans med barn och ungdom prioriterade grupper enligt målen 
för verksamheten.  
 
Invandrare och minoriteter 
Inga större grupper av invandrare finns i Arvidsjaur, men det finns enstaka familjer och personer 
som har farsi, finska, thailändska, polska, ryska etc. som modersmål. En flyktingmottagning finns i 
kommunen från och med oktober 2006, vilket kan innebära ett större behov av böcker och tidskrifter 
i olika språk. Dessutom ligger ju Arvidsjaur i ett traditionellt samiskt område. Inget sägs specifikt 
om service till de med annat modersmål än svenska i målen för biblioteksverksamheten, men det är 
svårt att tolka budet om att mediainköpen ska i möjlig mån tillgodose låntagarnas behov på annat 
vis. 
 
Biblioteket tar in depåer med litteratur på andra språk än svenska på efterfrågan. Det finns en liten 
samling barn- och ungdomsböcker på samiska. ”Samesamlingen” som finns består av litteratur om 
samisk kultur och historia, och inte av böcker på samiska. Efterfrågan på böcker på samiska är 
försvinnande liten. 
 
_____ 
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Sammanträdesplan år 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Kfn § 47 Dnr 00416/2008 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2010 för kultur- och fritidsnämnden har 
upprättats.  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2008-12-04 att inte ha något utskott. 
 
Nämnd, torsdagar kl 13.00 
(Tema kl 10.00-12.00) 
 

25 februari  
27 maj  
23 september 
9 december 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta ovanstående förslag till sammanträdesplan för 2010. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ungdomsledarstipendium 
år 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Rolf Björlund 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 48 Dnr 00434/2009 805 
 
Kulturnämnden skall utse 2009 års ungdomsledarstipendiat. Stipendiet 
utdelas för att visa uppskattning för det mycket viktiga arbete som 
ungdomsledare utför och för att lyfta fram de goda exempel som finns i 
kommunen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Rolf Björklund, Arvidsjaur, till 2009 års ungdomsledarstipendiat 

med följande motivering: 
 

” För ett livslångt arbete med ungdomar som satt Arvidsjaur på den 
svenska skidskyttekartan ”. 

 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign Kn 
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ungdomsidrottspris år 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Petter Nårsa 
Kristina Grubbström 

Kfn § 49 Dnr 00435/2009 805
 
Kulturnämnden skall utse 2009 års ungdomsidrottspris. Priset ges till 
idrottsutövande ungdom eller ungdomar under 25 år som under året utmärkt 
sig på ett bra sätt. Pristagaren ska ha anknytning till Arvidsjaurs kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Petter Nårsa, Moskosel, till 2009 års ungdomsidrottspristagare med 

följande motivering: 
 

”För sina internationella och nationella framgångar inom motorsporten 
och ett föredömligt sportsmannaskap”. 

 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ungdomskulturpris år 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Johannes Nygren 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 50 Dnr 00433/2009 805 
 
Kulturnämnden skall utse 2009 års ungdomskulturpristagare. Ungdoms-
kulturpriset ges till ungdom eller ungdomar under 25 år som gjort kulturella 
insatser av betydelse för kommunen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Johannes Nygren, Arvidsjaur, till 2009 års ungdomskulturpristagare 

med följande motivering: 
 

”För ett mångsidigt kulturutövande och ett internationellt intresse som 
han omsatt i sitt konstnärskap”. 
 

_____ 
 

Justerandes sign Kn 
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kulturpristagare år 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Patrik Eklund 
Kristina Grubbström 
 

Kfn § 51 Dnr 00436/2009 867 
 
Kulturnämnden skall utse 2009 års kulturpristagare. Kulturpriset ges till 
person eller förening som gjort kulturella insatser av betydelse för 
Arvidsjaur. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Patrik Eklund, Stockholm, till 2009 års kulturpristagare med 

följande motivering: 
 

”Patrik har visat att kommunala satsningar på fritid kan bidra till 
internationell uppmärksamhet och framgång inom filmskapandet”. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av 
meddelandeärenden och 
delegeringsbeslut 
 

Kfn § 52 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kristina Grubbström 
 UPP - Ungdomsprojektpengar  §§ 4-5 2009 
 

III Meddelandeärenden 
 
* Remissynpunkter på Översynen av Norrbottens kulturmiljöprogram 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Taxa för liftkort – Prästberget och Vittjåkk 
- Kf 2009-11-30 § 128 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
 
 
Sammanträde  2009-12-03 
 
 
 
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 -       
 5 Gerhard Lundström 1       
 6 Crister Lövgren 1       
 7 Birger Lundberg 1       
 
 
 
Ersättare: 
 §  §  

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

 
 
 


