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Tema – Information om 
ungdomsenkät LUPP 

Kfn § 1 Dnr 00095/2009 800 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström informerar om den 
ungdomsenkät LUPP, som har genomförts för år 7-9 på grundskolan, 
gymnasiet samt 19-25 åringar. Svarsfrekvensen är god förutom för den 
äldsta gruppen där deltagande helt skett på frivillig väg. 
 
Sammanställning och rapportskrivning görs under våren 2010. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning – 
Kultur- och fritidsnämnden 
2010 – Medborgarhuset 
och Galaxen 

Kfn § 2 Dnr 00015/2010 800 
 
Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström informerar om medborgarhusets 
verksamhet. 
 

Bio 
Biografverksamheten går upp och ner väldigt mycket och är helt beroende 
av vilka filmer som erbjuds och om det kommer många matinéer eller ej. 
Antalet föreställningar ha ökat från 116 till 134 i år och det är både dagbion 
och kvällsföreställningarna man utökat antalet visningar på. Direktsänd 
opera från Metropolitan har erbjudits under hösten. 
 
Medborgarhuset 
Inga egna danser har ordnats. Elevråden på Sandbackaskolan och 
Fridhemsskolan samt Ungdomens dag och Megarock har ordnat disco på 
Medan. Korpen arrangerar motionsdans en gång per vecka. 
Cafeverksamheten ligger något lägre än vanligt men beställningar av fika 
från föreningarna har inte minskat med tanke på fullmäktiges beslut att 
tillåta föreningarna att ta med eget fika. 
 
Galaxen 
Besöksantalet har under hösten ökat till mellan 30-50 besök per kväll. Detta 
beror främst på att man öppnat upp för mellanstadiet vissa kvällar. På 
gården erbjuds möjlighet att spela olika spel, delta i friskvårdsgrupp, fika, 
titta på TV, umgås med varandra. Galaxens lokaler och kulturskolans 
dansundervisning har bedrivits på Galaxen. 
Idag är det fyra timanställda personer som jobbar på Galaxen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att meddela berörda att nämnden är stolt över den verksamhet som nu 

bedrivs på Medborgarhuset, 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Utvärdering - 
Verksamhetsmål år 2008 – 
Medborgarhuset och 
Galaxen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 

Kfn § 3 Dnr 00503/2007 042
 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kult- och 
fritidsnämnden: 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-02-19 § 5 antagit verksamhetsmål för 
nämndens verksamheter. 
 
I samband med verksamhetsuppföljning utvärderas verksamhetsmålen. 
Det kan noteras att nyttjandet av lokaler har blivit bättre med anledning av 
flytt av föreningsservice till Medborgarhuset. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att verksamhetsmålen 2009 för Medborgarhuset och Galaxen anses vara 

uppfyllda. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 2 1 (2) 

 
Medborgarhusets verksamhetsmål 2009 
 
 
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 
 
 
1 Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning. 
 

• Erbjuda ett varierat filmutbud. 
 

• Tillhandahålla lokaler till olika aktiviteter. 
 

• Samarbeta med föreningar, organisationer, kultur i vården m fl. 
 
 

2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka.  
 

• Öka vetskap om arrangemang genom hemsida, annonsering, affischering 
 

• Direktutskick av dagbio. 
 

• Vara öppen för nya metoder att få ut budskapet. 
 
 

3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt. 
 

• Samarrangemang med Fridhemsskolans och Sandbackaskolans elever. 
 

• Hjälpa och stötta kulturintresserade ungdomar att genomföra arrangemang. 
 

• Om ekonomin medger arrangera discon och Megarock. 
 



 2 (2) 
 

Galaxens verksamhetsmål 
 

1. Folkhälsan ska bli bättre genom ett rikt utbud av kultur, idrott och folkbildning. 
 

• Fritidsgården skall vara en naturlig mötesplats för alla ungdomar och olika typer av 
aktiviteter och arrangemang skall erbjudas utifrån ungdomarnas önskemål. 

 

2. Kännedom om kommunens natur, kultur och idrott ska öka.  
 

• Marknadsföra sig genom kanaler som används av ungdomar  
 

3. Ungdomars fritid ska vara stimulerande och mångsidigt. 
 

• Vara lyhörd för ungdomarnas önskemål och samverka med andra för att kunna erbjuda det 
ungdomarna efterfrågar.  
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Bokslut år 2009 – Kultur- 
och fritidsnämnden 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
 

Kfn § 4 Dnr 00020/2010 042 
 
Bokslut för år 2009 har upprättats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige 

enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 4 1 (14) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2009 
Januari –  December Kultur- och fritidsnämnden 
 

3 Kultur- och fritidsnämnden hela verksamheten 
 

Tkr   2009   2008 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  6 805 6 984 -179 6 651 5
Verksamhet 3 475 3 302 173 3 676 -10
            
Summa kostnader 10 280 10 286 -6 10 327 0
            
Intäkter -1 461 -1 872 411 -2 113 -11
            
Netto 8 819 8 414 405 8 214 2

 
Verksamhet 
För att nå målet att förbättra folkhälsan har ett brett och varierat utbud av kultur, idrott och 
folkbildning för alla åldrar erbjudits samt gjort det möjligt att delta i varierande aktiviteter. 
Samverkan med andra och ansökan om externa resurser har gjort detta möjligt trots en kärvare 
ekonomi. Att skapa möjlighet till möten mellan människor är viktigt för all utveckling och 
genom våra verksamheter skapas 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 2009 är att musikskolans lärare medverkar i aktiviteten musik och 
rörelse, med stöd från NLL. 
 
Biblioteksverksamheten med huvudbibliotek, två filialer och skolbibliotek på alla skolor har 
garanterat tillgången till medier och information för alla. Utlåningen i hela kommunen uppgår 
till 68 488 lån och 40 821personer har personligen nyttjat biblioteket. Dessutom har 1240 
personer i grupp från skola, förskola eller annan institution nyttjat möjligheten att komma 
utanför ordinarie öppethållande. Vi har ökat besökandet med nästan 3000 personer under året 
och utlåningen har ökat med drygt 1000 utlån.  De digitala möjligheterna utökas hela tiden 
och nya typer av medier köps in för att tillgodose de yngre låntagarnas önskemål. Aktivt 
arbete för att marknadsföra bibliotekets utbud och annan uppsökande informationsverksamhet 
till lämpliga grupper pågår också och har fått effekt. De nya medborgarna från andra länder 
har också nyttjat biblioteket mycket flitigt. 
 
Kulturskolan har bedrivit musikundervisning på alla skolorter och i Arvidsjaur har även 
dansundervisning erbjudits. Under våren hade vi 240 elever i kulturskolans verksamhet; 128 
elever i klassundervisning och 112 som spelade individuellt, 20 elever slutade och 28 stod i 
kö för att få börja spela. From höstterminen infördes avgift för deltagande i kulturskolans 
verksamhet och detta innebar att många äldre elever slutade. Däremot verkar det inte påverka 
nya elevers val att börja eller ej. From hösten säljer kulturskolan ingen musikundervisning till 
grundskolans lägre stadier. Vid höstterminens start fanns totalt 162 elever; 104 instrumental-
elever, 48 blockflöjtselever och ca 10 danselever.  
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Vid instrumentprovning i år 2 deltog 56 elever och 49 av dessa anmälde intresse för att börja i 
kulturskolan. Alla kunde inte tas emot och en kö på 36 elever fanns vid höstterminens slut. 
Dessa erbjuds plats allt eftersom elever slutar. 
Om man räknar den grupp som spelar individuellt och frivilligt på grundskolan så är det ca 35 
% av kommunens elever som deltar, 11 elever från gymnasiet finns också inskrivna i 
musikskolan. 
Både enskild undervisning och samspel i olika former har bedrivits och offentliga 
framträdanden har gjorts när det varit lämpligt. Eleverna erbjuds frivillig musikundervisning 
from år 3 och blockflöjtsundervisningen startar i år 2 som en förberedelse inför nästa steg. 
 
Medborgarhuset har bedrivit 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 året jämfört 
med föregående år tack vare en Milleniumtriologin och flera matinéer. Direktsänd opera från 
Metropolitan har också erbjudits. Det totala nyttjandet av cafeteria, biograf och danslokal 
ligger på 801 tillfällen under året. 
 
Fritidsgården Galaxen har hållit öppet på kvällstid med en ökning av besökande tack vare nya 
verksamheter och möjligheten för mellanstadiet att besöka fritidsgården. SV Nord har hyrt 
musikrummet för att kunna satsa mer på rock och pop. 
 
Projektet med uppväxtkoordinerat ledarskap för att stärka och stötta ungdomars möjlighet till 
inflytande har kommit igång och samordningsarbetet har legat under kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidschefen sitter med i referensgruppen och flera möten har hållits förutom den 
uppstartskonferens som hölls i samverkan med övriga pilotkommuner i Norrbotten. 
Förvaltningen har också deltagit i elevrådsutbildning för högstadiet och gymnasiet samt 
informerat dessa elever om projektet och vad det innebär. 
Ungdomsenkäten LUPP har genomförts för år 7-9, gymnasiet samt 19-25 åringarna. 
Svarsfrekvensen är god förutom för den äldsta gruppen där deltagandet helt skett på frivillig 
väg men 40 % av alla har svarat så vissa slutsatser kan man i alla fall dra. Sammanställning 
och rapportskrivning görs under första kvartalet 2010. 
En fokusgrupp för utarbetandet av förslag till utveckling av mötesplatser har också bildats och 
arbetet har kommit igång.  
Fler ansökningar om ungdomsprojektpengar (UPP) har beviljats under året vilket visar att 
ungdomars egna engagemang har ökat. 
 
Föreningsservice på Brittgården, det ekonomiska stödet och möjlighet till avgiftsfritt 
nyttjande av kommunala lokaler ger föreningarna bra möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
From januari 2010 samordnas denna verksamhet i Medborgarhuset. 
 
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.  
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Händelser av betydelse 
Översyn av ett eventuellt ombildande av Medborgarhuset till Folkets Hus har slutförts och har 
redovisats till kommunfullmäktige i juni.  
Den utredning som gjorts om ett gemensamt bibliotek 2013 i Norrbotten har slutförts och 
presenterats för politiker i länet. Förslaget har mottagits positivt och beslut har tagits i länets 
kommuner om fortsatt arbete för detta. Många spännande men svåra frågor återstår innan det 
är genomfört. 
 
Ombildande av musikskolan till kulturskola har genomförts i och med besluten i KF och 
införandet av dans. Det tar dock tid innan en ny verksamhet får genomslag och målgruppens 
åldrar kommer troligen att förändras inför nästa läsår. 
Kulturskolans 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 är resultatet 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 kvaliteten säkras genom att arrangemang 
köps av etablerade producenter. 
 
Framtiden 
Det svåra ekonomiska läge som kommunen befinner sig i kommer att påverka hela kultur-
fritid 2010 och det blir svårt att tillhandahålla ett brett och varierat utbud. Barn och ungdomar 
är prioriterade och omställningsarbetet påbörjades i slutet av året. 
 
 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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13 Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tkr   2009   2008 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 
Personal  101 103 -2 100 3
Verksamhet 1 240 1 169 94 1 288 -9
Internhyror, kap kostn           
            
Summa kostnader 1 341 1 272 95 1 388 -8
            
Intäkter 0 0   0   
            
Netto 1 341 1 272 95 1 388 -8

 
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 80st. 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 beslutade 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 gjordes till Arvsfonden men ett negativt besked kom i slutet av året. 
Nämnden fick information om projektet vid sitt sista sammanträde. 
 
Händelser av betydelse 
Vid en politikerkonferens i maj togs beslut för att kunna fortsätta att jobba för ett gemensamt 
bibliotek i Norrbotten 2013. Neddragningen av budgetramen 2010 har bidragit till stora 
försämringar av utbudet för vuxna from 2010.  
 
Ekonomi 
Det överskott som uppstått 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.  
 
Personal 
Nämnden består av sju ledamöter och har haft fem sammanträden samt träffar för beredning 
av ekonomiskt stöd.  
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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 ansökt om stöd har blivit färre men detta behöver inte betyda att 
föreningen inte varit 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 sänkning av budgetram 2010 påverkar möjligheten att erbjuda ett rikt och varierat utbud 
för alla och hårda prioriteringar har varit nödvändiga. 
 
 
 
 
Naeimi Forsgren 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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30 Allmänkultur och ledningsfunktionen 
 

Tkr   2009   2008 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 
Personal  1 370 1 522 -152 1 519 0
Verksamhet 777 643 134 966 -33
Internhyror, kap kostn 258 258 0 338 -24
            
Summa kostnader 2 405 2 423 -18 2 823 -14
            
Intäkter -396 -632 236 -944 -33
            
Netto 2 009 1 791 218 1 879 -5

 
Verksamhet 
Den allmänkulturella verksamheten 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 att modellen fungerar har bekräftats i 
kulturutredningen som föreslagit att man skall låta civilsamhället delta mer i formandet och 
genomförandet av 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, skolan och sociala är två viktiga 
samarbetspartners. 
 
För att stötta föreningslivet finns det ekonomiska stödet, föreningsservice och samverkan med 
förvaltningen. Under året har flera utbildningstillfällen ordnats, både i samverkan med SISU, 
NIF och skattemyndigheten. Detta är en viktig del i stödet till föreningarna i kommunen och 
uppslutningen har varit god. Under hösten har SISU och NIF startat ett projekt som syftar till 
att öka samverkan mellan föreningar med anställda, Attraktiv arbetsplats. En första träff har 
genomförts och uppslutningen var god. Projektet  är treårigt och förvaltningen hjälper till att 
hitta lokaler och deltagare. 
 
Hälsovinsten har pågått 1/5 – 30/10 i samverkan med Korpen och uppslutningen har varit god 
men något sämre än föregående år. Vid avslutningen erbjöds även en ryggskola i teori och 
praktik. Lättgympa för den som inte deltagit på länge har startat under hösten i samverkan 
med Liv och lust.  
 
Kultur i vården pågår med olika aktiviteter och projektet musik och rörelse har pågått sedan 
början av april, nu med musiklärare från vår kulturskola som ledare tillsammans med 
samordnaren. På detta sätt behåller vi den kompetens som byggs upp under projekttiden i 
kommunen och får en bättre kontinuitet. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2009 7 (14) 
Januari –  December Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
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. Vi har även ordnat utställningar på biblioteket och i 
Medborgarhusets foajé och Musik i sommarkväll i samarbete med Arvidsjaurs Församling. 
Under hösten firades bl a FN-dagen med internationell fest i samverkan med bl a IKiA, Rädda 
Barnen och studieförbunden. Många medverkade och besökare gjorde kvällen till en succé 
och ett fint tillfälle för Arvidsjaursbor och nyinflyttade att mötas. 
 
Ungdomsdemokratiprojektet UKLA (uppväxtkordinerat ledarskap) har under hösten tagit 
ytterligare steg och bl a har kulturen deltagit i informationsträffar för Fridhemsskolan och 
Sandbackaskolan samt vid elevrådsutbildningar för dessa skolor. Den styrgrupp som bildades 
har utökats till att omfatta hela ledningsgruppen samt rektor från nämnda skolor och politiker 
från kommunstyrelsen. Arbetet med den fokusgrupp som skall forma mötesplatser för 
ungdomar har haft två träffar under hösten och arbetet fortsätter under våren. 
 
Ungdomsenkäten LUPP har gått ut till alla i åldrarna 13-25 år, högstadiet och gymnasiet har 
besvarat den under skoltid och 19-25-åringarna har fått den i brevlådan. Svarsfrekvensen är 
hög på de enkäter som gått ut till skolorna och relativt god med ca 40% för enkäten till de 
äldre.  
 
Händelser av betydelse 
NLL har bidragit med 200.0 tkr till projektet musik och rörelse och i och med att det läggs på 
kulturskolans musiklärare kan projektet pågå tom våren 2010. 
 
Ekonomi 
Hög förbrukning på personal pga projekt som inte är budgeterat, vägs upp av intäkter. 
Verksamhet ligger betydligt lägre och beror på att de pengar som avsattes för uppföljning av 
UKLA inte fullt ut förbrukats pga att arbetet med enkäten startade i oktober med 
Ungdomsstyrelsens konferens och därefter gick enkäterna ut i slutet av månaden. För att få så 
hög svarsfrekvens som möjligt har svarstiden förlängts så att det sista enkäterna kom in under 
januari 2010. Rapportskrivning kommer att göras under mars- april 2010. 
 
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 gjorts av kultur- och fritidsnämndens ram för 2010 
kommer att medföra stora förändringar och det blir en kraftig minskning av utbudet för vuxna 
eftersom barn och ungdomar har prioriteras. 
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32 Bibliotek 
 

Tkr   2009 2008 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 
Personal  2 338 2 417 -79 2 309 5
Verksamhet 599 758 -159 699 8
Internhyror, kap kostn 1 702 1 702 0 386 341
            
Summa kostnader 4 639 4 877 -238 3 394 44
            
Intäkter -35 -152 117 -88 73
            
Netto 4 604 4 725 -121 3 306 43

 
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 kommit upp till 61041 lån och det är en ökning med nästan 2300 utlån jämfört 
med föregående år vilket visar att utlåningen som ökade kraftigt under perioden januari till 
augusti har planat ut under hösten. Till detta kommer skolornas lån 7 447. På 
huvudbiblioteket mäts även besökandet och under perioden har det varit 40 821 besökare samt 
1 240 besök som har gjorts i olika typer av grupper utanför ordinarie öppethållande. Detta är 
en ökning av besökandet som låg på 39 117 personer föregående år. 
EU-valet har till viss del bidragit till ökningen men den kraftiga ökning av besökare som vi 
hade under de fyra första månaderna har planat ut under sommaren och hösten.  
 
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. 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.  
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En särskild satsning har gjort för ungdomar med utlåning av TV-spel, inköp av speciellt 
utvald litteratur och uppsökande verksamhet i skolan och hos övriga aktörer som träffar barn 
och ungdomar. En särskild unghylla har iordningställts för att på ett bättre sätt exponera dessa 
medier. 
Under sommaren har barn kunnat delta i Sommarboken där man erbjöds att läsa fem böcker 
som sedan skulle betygssättas och recenseras. Uppslutningen blev inte så stor men kommer 
troligen att erbjudas igen, allt nytt är svårt att få genomslag på direkt. 
Barnboksveckan genomfördes med hjältar som tema och många aktiviteter genomfördes, både 
med direkt inbjudan till skolor och förskolor men även offentliga arrangemang. 
 
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 genomförts har även påverkat biblioteken och stora 
förändringar har gjorts. Ringelskolans bibliotek flyttade under våren och mediebeståndet har 
renodlats för att passa år 4-6, Tallbackaskolan har blivit en ren år 1-3 skola och har fått sitt 
bibliotek och på den nya förskolan i Nyborgsskolans lokaler kommer ett bibliotek för den 
yngsta målgruppen, 1-5 år, att inrättas. Omprioritering av skolans medieanslag har gjorts för 
att kunna göra inköpen för det nya biblioteket. I Moskosel och Glommersträsk anpassas också 
beståndet som riktar sig till skolorna pga indragningen av högstadierna. 
 
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. Under höstens EU 
val hade vi extrapersonal insatta men denna kostnad uppvägs av ersättning från valnämnden. 
Verksamhetskostnaderna ligger också högt men uppvägs till viss del av de betydligt högre 
intäkterna, bl a beroende på arrangemang. Vi har varit tvungna att köpa in två nya datorer och 
fick också hyra in oss i en extern server eftersom vår egen var på väg att ge upp. Vi beslöt att 
inte köpa eller leasa en ny eftersom arbetet med projektet ett bibliotek i Norrbotten 2013 
kommer att ha gemensam server. Detta ökar vår kostnad med ca 30.0 tkr årligen. 
Uppgradering av biblioteksdatasystemet gjordes i samband med denna överflyttning. Inköp av 
lånekort har gjorts och för att hålla nere kostnaderna måste man beställa flera års förbrukning 
på en gång. Byte av skrivare/kopiator har gjorts eftersom befintligt serviceavtal gick ut och 
behovet av färgskrivare har ökat. 
 
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. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Utlån 
 Huvud-

biblioteket 
Glommers-
träsk 

Moskosel Fridhem 
(saknar 
dator) 

Nyborg Ringel Sand-
backa

Tall-
backa

2009 61 041 8 346 3 408 708 902 3120 1854 863 
2008 58 757 8 264 3 953 639 2845 4047 946 0 
 
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 en utökad aktiv marknadsföring får man fler att nyttja bibliotekets resurser även om 
det under hösten planat ut. 
 
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. Just nu undersöks möjligheten att använda s.k. öppen källkod via ett system 
som utvecklats i USA. Detta ger bättre möjligheter till utveckling av system som passar 
biblioteken och pengar som betalas till privata företag med vinstintressen stannar i länet och 
omvandlas till tjänster som sköter och utvecklar systemet utifrån våra behov. 
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. 
Förändringar med anledning av lägre budgetram 2010 innebär minskning av personalen, 
indragning av uppsökande biblioteksverksamhet och minskning av öppethållandet på 
filialerna. 
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35 Kulturskolan 
 
Tkr   2009   2008 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 
Personal  1 503 1 483 20 1 335 11
Verksamhet 99 114 -15 100 14
Internhyror, kap kostn 251 251 0 256 -2
            
Summa kostnader 1 853 1 848 5 1 691 9
            
Intäkter -80 -72 -8 -30 140
            
Netto 1 773 1 776 -3 1 661 7

 
Verksamhet 
Kulturskolan 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 i 
grundskolan så är det ca 35% av kommunens elever som deltar, 11 elever från gymnasiet 
fanns inskrivna i musikskolan under vårterminen.  
 
Fr.o.m höstterminen bedrivs ingen musikundervisning i grundskolans lågstadium förutom den 
förberedande undervisning på blockflöjt i år två.  
Vid höstterminens start fanns totalt 162 elever, 104 instrumentalelever, 48 blockflöjtselever 
och ca 10 danselever. 32 elever slutade i kulturskolan, många pga den avgift som infördes 
from hösten. Däremot kan vi inte se att avgiften påverkar nämnvärt valet att börja som ny 
elev. En kö på 36 elever finns vid höstterminens slut. 
 
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 kulturskolan 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. Lägret 2010 kommer att förläggas till Arvidsjaur. 
Elever har även framträtt vid flera offentliga arrangemang, vid skolavslutningar och andra 
tillställningar. 
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Instrumentprovning i slutet av skolåret har genomförts för att ge barnen i år 2 möjlighet att 
prova på inför valet att börja i kulturskolan, av 56 elever lämnade 49 elever in önskemål om 
att börja spela. 
Dansundervisning kunde startas under hösten och ett tiotal gymnasieelever har deltagit. 
Tyvärr var danspedagogen sjuk vid flera tillfällen och eleverna var dessutom ute på praktik så 
kontinuiteten blev inte den bästa. Tankar finns att kunna erbjuda dans i lägre åldrar from 
hösten 2010. 
 
Händelser av betydelse 
From början av april tar tre av kulturskolans 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 gick brev ut till de 
elever som tidigare spelat och vid instrumentprovning för nya elever har information om 
avgifterna lämnats ut. Införandet av avgifter har gjort att relativt många äldre elever slutat 
men det verkar inte påverka viljan att börja i kulturskolan.  
 
Ekonomi 
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 budgeterades utifrån att avgifter skulle införas hösten 2009 och intäkterna har i 
princip nått upp till budgeterad summa. 
 
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 inte erbjudits detta läsår. 
Danslärartjänsten köps från Dans i nord, Piteå. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kulturskolan 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 är 
detta en viktig fritidssysselsättning då all övning, ensemblespel och konserter sker på fritiden. 
Kulturskolan 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 gjort det möjligt att klara en utökning. 
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33 Medborgarhuset och Galaxen 
 

Tkr   2009 2008 

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 

% 
Personal  1 493 1 459 34 1 388 5
Verksamhet 760 618 142 623 0
Internhyror, kap kostn 998 998 0 1 900 -47
            
Summa kostnader 3 251 3 075 176 3 911 -21
            
Intäkter -950 -1 016 66 -1 051 -3
            
Netto 2 301 2 059 242 2 860 -28

 
Verksamhet 
 
Medborgarhuset 
Medborgarhuset är en viktig resurs för fritidsutbudet genom tillhandhållandet av lokaler för 
kommunens föreningar och arrangörer samt den egna verksamhet man bedriver, främst 
biografen 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. Satsningen på dagbion har fått en ny 
målgrupp att besöka biografen men har haft färre besökare jämfört med föregående år. 
Kvällsföreställningarnas besökantal har ökat och detta främst genom Milleniumfilmerna av 
Stieg Larsson. Även matinébesöken har ökat. 
Antalet föreställningar har ökat från 116 till 134 i år och det är både dagbion och 
kvällsföreställningarna man utökat antalet visningar på. Snittet per föreställning ligger på 50 
jämfört med 48 under förra året och det totala antalet besökare har ökat med 1 158.  
Direktsänd opera från Metropolitan har erbjudits under hösten. 
 
Inga egna danser har ordnats men elevråden på Sandbackaskolan och Fridhemsskolan samt 
Ungdomens dag och Megarock, alla med stöd av UPP har ordnat disco på Medborgarhuset. 
Motionsdansen som arrangerats i samarbete med Korpen har i snitt besökts av 84 personer vid 
29 tillfällen. 
Nyttjandet av lokaler har hitintills detta år varit totalt 801 tillfällen, därav eget nyttjande vid 
277 tillfällen detta år. Det är alltså framför allt föreningar och arrangörer som nyttjat 
Medborgarhuset. 
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 18.00 – 22.00 samt vid 
vissa arrangemang. Besöksantalet har under hösten ökat till mellan 30-50 besök per kväll. 
Detta beror främst på att man öppnat upp för mellanstadiet vissa kvällar. 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 rustades upp och har hyrts av Vuxenskolan som erbjudit kurser och liknande 
för de som vill spela pop och rock. Under hösten förlades flera kurser, bl a dans, till Galaxens 
lokaler och kulturskolans dansundervisning har bedrivits på 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 föreslogs 
att nämnden och personalen på Medborgarhuset samtalar med föreningar om nyttjandet och 
frågor som kan vitalisera huset. 
Detta planerade man att genomföra under hösten men i och med det stora sparbeting 
förvaltningen arbetat med har detta skjutits på framtiden. Föreningsservice flyttning till 
Medborgarhuset har planerats och denna förändring har setts som mycket positiv av 
personalen. Genom öppet hus och andra informationsinsatser hoppas vi att även föreningarna 
kommer att uppleva förändringen som positiv. 
 
Ekonomi 
De lägre kostnaderna beror bl a på en längre sjukskrivning och ej fullt utnyttjad 
personalbudget på fritidsgården. Medborgarhuset har inte genomfört egen dansverksamhet 
och därmed hållit nere kostnaderna. Även den verksamhet som bedrivs på fritidsgården har 
lägre verksamhetskostnader än budgeterat. 
 
Personal 
Två föreståndare/arrangörer, en lokalvårdare samt timanställda för biograf och cafeteria finns 
på Medborgarhuset och Galaxen hade under våren tre timanställda vikarier i stället för den 
ordinarie som varit tjänstledig för studier. From hösten har ordinarie personal på Galaxen sagt 
upp sin anställning men i och med arbetet med fokusgruppen för mötesplatser för ungdomar 
har samma personal fortsatt under hösten. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet att vara en resurs för föreningar i kommunen har uppnåtts genom det flitiga nyttjandet 
av Medborgarhusets lokaler. Fritidsgården Galaxen ger ungdomar möjlighet att träffas utanför 
skola och föreningsliv. 
 
Framtiden 
Den förändring som skett vid övergången till en ny fastighetsförvaltning har inneburit 
förändringar, bla försvinner den 10% fastighetsskötare som en av föreståndarna/arrangörerna 
på Medborgarhuset har. 
Med anledning av budgetneddragningarna erbjöds förtida uttag av pension till personer över 
61 år och som inte behövde ersättas. Detta erbjudande kunde ges till en Medborgarhusets 
föreståndare/arrangörer i och med att föreningsservice med personal flyttar in i huset. 
 
Under hösten har fokusgruppen för mötesplatser för unga påbörjat sitt arbete och två träffar 
har hållits. Arbetet fortsätter under våren 2010. 
 
 
 
 



 Bilaga 1:1 
 
Medborgarhuset 
 2009   2008   
BIOGRAF Antal örest Besök Snitt/förest Antal Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 88 4 846 55 77 3 665 48
Matiné 18 1 202 67 17 801 47
Dagbio 28 688 25 22 1 112 51
TOTALT 134 6  736 50 116 5 578 48
Digitala sändn 3 68 23 3 532 
 
 2009   2008   
DANS Antal Besök Snitt/dans Antal Besök Snitt/dans 
Egna discon    4 320 80 
Korpen 29 2 429 84 13 1 170 90 
I samarbete m 
ungdomar 

 
5 

 
744 

 
149 

 
2 

 
371 

 
186 

Drogfria arr    1 22 22 
TOTALT 34 3 173 93 20 1 883 94 
 
Nyttjande av lokaler  2009 2008

 Bio Dans Cafeteria/
foajé 

Bio Dans Cafeteria/foaje 

Teater och liknande  17 16 21 33 11 59
Kommunala förvaltn 33 67 93 32 79 92
Eget nyttjande 118 17 142 125 23 107
Studieför och Korpen 32 43 31 22 78 78
Pensionärsföreningar o FUB 33 45 20 39 39 32
Försäljare ( Nasare )  9 17 16 16
Övrigt 12 27 8 15 22 23
TOTALT 245 224 332 266 268 407
Totalt nyttjande 801 941
 
Verksamhetsstöd 2009 
Byaför 
18 st 

Idéburna för 
8st 

Idrottsför 
16st 

Kulturför 
8st 

Handikapp 
6 st 

Pensionärsf 
6 st 

Studieförb 
5 st 

Totalt 

82,0 tkr 35,2 tkr 354,4 tkr 191,6 tkr 14,1 tlr 54,1 tkr 355,0 tkr 1 086,4 tkr 
 
I genomsnitt per invånare (6751) 
Byaför Idéburna för Idrottsför Kulturför Handikapp Pensionärsf Studieförb Totalt 
12 kr 5 kr 52 kr 28 kr 2 kr 8 kr 52:60 160:90 
 



 Bilaga 1:2 
 
Kultur i vården 
Aktivitet Antal Antal delt i 

snitt/gång 
Samvarostunder 28 ggr 20 
Öppen verkstad 32 ggr 10
Sång & musik, gr 1 24 ggr 12
Sång & musik, gr 2 24 ggr 7
Sång & musik, gr 3 24 ggr 22
Livskvalitet för seniorer 2 ggr 135
Mellandagsmusik 5 ggr 20
Utställning två kvinnor 
(gamla) 

 
14 dgr 

150  under 
uts.tiden

 
Förskole- och skolföreställningar 
Teater-/musikföreställingen Antal besökare Antal föreställningar 
Alfons Åberg 140 2 
Mästerkatten i Stövlarna  80 2 
Djävulens tre guldhår 60 1 
Saxofonäventyr 180 2 
Dansres (Danslärarutbildningen i Piteå) 155 1 + workshop 
Blue bird + workshop 150 + 10 1 
Engelsk teater 9 or 60 1 
Kabaré Kalabalik 200 2 
Jag gillar Stig 120 2 
Vem är ensam? Westebergs teater 130 2 
Cirkusverkstad Lule Stass, Mo och Glo 30+55 2 
En bisak, Scratch 180 3 
Majas hårband, Norrb.musiken 190 3 
Kattiné, bio för de yngsta 200 1 
Besök från framtiden, Norrb.musiken 200 1 
Författarbesök Anna Holmström, år 4 60  
Författarbesök år 8-9 (skapande skola) 120  
Summa musik och teater, grundskolan 2 145 25 
 
Sandbackaskolan, gymnasiet (egen kulturbudget) 
Theestyle Fusion, Norrb.musiken 200 1 
Engelsk teater 120 1 
Kabaré Kalabalik 200 1 
Besök från framtiden, Norrb.musiken 200 1 
Summa gymnasiet 720 4 
 



 Bilaga 1:3 
 
 
Offentligt kulturutbud föreställningar 
Off arrangemang för barn och ungdomar Antal besökare Antal föreställn 
Mästerkatten i Stövlarna 55 1 
Balkongteater Påsksaga 4/4 40 1 
Alfons Åberg, Glommersträsk 40 1 
Öppen scen, januari för yngre 40 1 
Öppen scen, februari för äldre 30 1 
Dockteater Tittut 35 1 
Cirkusskola 45 1 kurs + föreställning 
Musikstund för de yngre, Glommersträsk 40 1 
Beefnoodles, The last battle 35 1 
Findus flyttar ut, Norrb.teatern 62 1 
Hoppsan Daff Daff, Cirkus Elvira 61 1 
Visor i vattnet, Campingteatern 17 1 
Öppen scen, för de yngre 80 2 
Öppen scen, för de äldre 80 2 
Minimusikcafé barnboksveckan 70 1 
Majas hårband, Glo 32 1 
Balkongteater 65 1 
Tomteinvasion på biblioteket ca 100 1 
Summa offentligt kulturutbud 927 20 
 



 Bilaga 2:1 
Biblioteken sammanlagt 
 
Sammanlagt                   
Utlåning 2008     2009     Förändring, procentuellt
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt 
Böcker 26545 20243 46788 27375 19453 46828 3% -4% 0%
Tidskrifter och tidningar 256 1505 1761 252 1510 1762 -2% 0% 0%
Audiovisuella medier 4503 4420 8923 5033 5691 10724 12% 29% 20%
Medier för speciella 
behov 340 945 1285 283 1444 1727 -17% 53% 34%
Totalt 31644 27113 58757 32943 28098 61041 4% 4% 4%
 
Utlåning 2008 2009 Förändr.,  Fjärrlån 2008 2009 Förändr.,  
Låntagargrupp     procent        procent  
Vanliga låntagare 37545 38587 3%    816 1029 26%  
Uppsökande 
verksamhet 6633 6177 -7%        

Skola/barnomsorg 10799 11816 9%  
E-
bokslån 2008 2009 Förändr.,  

Internt – bibliotek 3780 4461 18%        procent  
Totalt 58757 61041 4%    126 178 41%  
 
Bestånd 2009           
Medietyp Barn Vuxen Totalt       
Böcker 16997 27936 44933       
Tidskrifter och tidningar 550 1581 2131       
Audiovisuella medier 650 1002 1652       
Medier för speciella 
behov 437 698 1135       
Totalt 18634 31217 49851       
 
 
Skolornas bibliotek 
 
Skola Antal  Därav Antal elever Bestånd/elev Lån/elev 
  exemplar fack       
Fridhem 3030 1682 189 16,0 3,7
Nyborg 801 33 n/a n/a n/a 
Ringel 3688 1542 165 22,4 18,9
Sandbacka 4815 3281 418 11,5 4,4
Tallbacka 1577 407 217 7,3 4,0
Totalt 12334 6538 772 16,0 9,6
 
Skola Antal lån Därav Därav Självbetjäning Antal lån Förändring Förändring

  2009 fack självbetjäning i procent 2008
2008 till 

2009 i procent
Fridhem 708 60 0 0,0% 639 69 10,8%
Nyborg 902 279 321 35,6% 2845 -1943 -68,3%
Ringel 3120 342 2315 74,2% 4047 -927 -22,9%
Sandbacka 1854 1079 624 33,7% 946 908 96,0%
Tallbacka 863 62 863 100,0% 0 n/a n/a 
Totalt 7447 1822 4123 55,4% 8477 -1030 -12,2%
 
Tallbacka som enhet skapades 2009 vilket också ledde till omflyttningar på Ringel, medan Nyborg 
förvandlades till ett daghemsbibliotek. Siffrorna för dessa enheter ser därför konstiga ut. 
 



 Bilaga 2:2 
 
 
Arvidsjaur 
 
Utlåning 2008     2009     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt Barn Vuxen Totalt 
Böcker 18676 16809 35485 20293 16011 36304 9% -5% 2%
Tidskrifter och tidningar 126 1194 1320 114 1278 1392 -10% 7% 5%
Audiovisuella medier 4267 4280 8547 4666 5281 9947 9% 23% 16%
Medier för speciella behov 285 903 1188 236 1408 1644 -17% 56% 38%
Totalt 23354 23186 46540 25309 23978 49287 8% 3% 6%
               
Utlåning 2008 2009 Förändr.,  Besök   2008 2009 Förändr., 
Låntagargrupp     procent          procent 
Vanliga låntagare 29834 30798 3%  Antal dagar öppet 274 286 4%
Uppsökande verksamhet 5232 5112 -2%  Antal besökare 39117 40821 4%
Skola/barnomsorg 8076 9630 19%  Besökare/dag 143 143 0%
Internt - bibliotek 3398 3747 10%       
Totalt 46540 49287 6%       
              
Bestånd 2009           
Medietyp Barn Vuxen Totalt       
Böcker 10516 23079 33595       
Tidskrifter och tidningar 367 1156 1523       
Audiovisuella medier 639 949 1588       
Medier för speciella behov 402 563 965       
Totalt 11924 25747 37671       

 



 Bilaga 2:3 
 
Glommersträsk 
 
Utlåning 2008     2009     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxna Totalt Barn Vuxna Totalt Barn Vuxna Totalt 
Böcker 5720 2058 7778 5278 2261 7539 -8% 10% -3%
Tidskrifter och tidningar 9 130 139 34 125 159 278% -4% 14%
Audiovisuella medier 213 96 309 270 316 586 27% 229% 90%
Medier för speciella 
behov 13 25 38 34 28 62 162% 12% 63%
Totalt 5955 2309 8264 5616 2730 8346 -6% 18% 1%
              
Utlåning 2008 2009 Förändr.,        
Låntagargrupp     procent       
Vanliga låntagare 4921 5415 10%       
Uppsökande verksamhet 906 627 -31%       
Skola/barnomsorg 2222 1827 -18%       
Internt - bibliotek 215 477 122%       
Totalt 8264 8346 1%       
              
Bestånd 2009           
Medietyp Barn Vuxna Totalt       
Böcker 3561 2707 6268       
Tidskrifter och tidningar 45 158 203       
Audiovisuella medier 3 32 35       
Medier för speciella 
behov 6 68 74       
Totalt 3615 2965 6580       

 
 



 Bilaga 2:4 
 
 
Moskosel 
 
Utlåning 2008     2009     Förändring, procentuellt 
Medietyp Barn Vuxna Totalt Barn Vuxna Totalt Barn Vuxna Totalt 
Böcker 2149 1376 3525 1804 1181 2985 -16% -14% -15%
Tidskrifter och tidningar 121 181 302 104 107 211 -14% -41% -30%
Audiovisuella medier 23 44 67 97 94 191 322% 114% 185%
Medier för speciella behov 42 17 59 13 8 21 -69% -53% -64%
Totalt 2335 1618 3953 2018 1390 3408 -14% -14% -14%
              
Utlåning 2008 2009 Förändr.,        
Låntagargrupp     procent       
Vanliga låntagare 2790 2374 -15%       
Uppsökande verksamhet 495 438 -12%       
Skola/barnomsorg 501 359 -28%       
Internt - bibliotek 167 237 42%       
Totalt 3953 3408 -14%       
              
Bestånd 2009           
Medietyp Barn Vuxna Totalt       
Böcker 2920 2150 5070       
Tidskrifter och tidningar 138 267 405       
Audiovisuella medier 8 21 29       
Medier för speciella behov 29 67 96       
Totalt 3095 2505 5600       
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Utvärdering av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2009 
samt plan för systematisk 
arbetsmiljöarbete 2010 – 
Kultur- och fritid 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Medborgarhuset 
Biblioteket 
Musikskolan 
Revisorer 

Kfn § 5 Dnr 00058/2010 800 
 
Utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2009 ska utvärderas 
samt att ny plan för 2010 upprättas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden nämnden beslutar 
  
att godkänna utvärdering av arbetsmiljöarbetet för 2009 
att målen för arbetsmiljöarbetet för 2009 anses vara uppnådda 
att utvärderingen finns att läsa i pärm hos kultur- och fritidschefen 
att anta plan för arbetsmiljöarbetet för 2010, enligt bilaga till protokollet 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 5 1 (2) 
 
 
 
Utvärdering arbetsmiljö kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
 
Följande åtgärder har gjorts utifrån den handlingsplan för arbetsmiljöarbetet som upprättades 
inför 2009. 
 
Kultur- och fritid 
Två punkter rörande Brittgården faller bort pga flyttning av föreningsservice. 
 
Önskemål om ståbord på kontor ej längre så nödvändigt, rummet lite för trångt och 
problemet är inte kvarstående. 
 
Musikskolan 
De problem med röda och svidande ögon som upplevdes som ett problem kvarstår ej och 
luftrenare har därför inte köpts in. 
 
Platsbeslysning till kontor ej längre aktuellt, behovet ej så stort. 
 
Ljudnivån har dämpats med hjälp av de ljuddämpande gardiner som satts upp och elever och 
lärare använder öronproppar. 
 
Utrymningsskylt vid köksutgången uppsatt. Balkongen skottas vid tillsägelse, inte annars. 
Betyder att denna nödutgång är blockerad stor del av vintern. 
 
Ingen kurs i LABC har genomförts. 
 
Medborgarhuset 
Inga problem upptagna för 2009. 
 
Biblioteket 
Schemat har gjorts om, dubbelbemanning vissa tider.  
Vid ensamarbete kvällstid låser vissa personalingången. 
 
Bevakning av nödutgångar för att hålla dessa fria från bråte. Kan behöva påminnas om då 
och då. 
 

 
Kristina Grubbström 



 2 (2) 
 
 

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2010 – Kultur och fritid 
 
Medborgarhuset 
Justering av ventilationen i källarplan. I och med föreningsservice kommer fler personer 
samt personal att vistas i lokalerna samtidigt. 
 
Plattgång utanför entrén till danslokalen, fritidsgården och föreningsservice blir ofta mycket 
hala under vintern. 
 
Biblioteket 
Datorer som ej fungerar är tidvis ett stort problem och ger upphov till stor frustration 
eftersom det är saker som man ej kan påverka eller ordna själv. IT-support fungerar inte 
alltid som det är önskvärt. 
 
Alla 
Kurs LABC. 
 
____ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Utvärdering - 
Internkontrollplan för 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 
 

Kfn § 6 Dnr 00046/2008 809
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-02-21 § 5 att anta interkontrollplan för 
nämndens verksamheter 2008/2009. 
Internkontrollplanen ska utvärderats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärderingen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 6 
 
 
Utvärdering av internkontrollplan för Kulturnämnden 2009 
 
Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning – fungerar  

rutinen bra eller inte  
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut 

Uppföljning av 
utförande/resultat 

Återrapportering till beslutsfattaren görs samt redovisningar i tertial- och 
årsrapporter samt vid andra typer av uppföljningar. 

Fungerar och görs med 
jämna intervall 

Utbetalning av 
bidrag 

Kontroll av att 
villkoren för 
bidragen uppfylls 

Detta görs varje år, i samband med att nya bidrag till verksamhetsstödet skall 
beviljas kräver vi in en utvärdering där bla verksamhetsplanen finns med. Det 
är den som ligger till grund för verksamhetsstödet. 

Fungerar bra och görs 
rutinmässigt men kommer att 
förändras med anledning av 
nya bidragsregler 

Återrapportering av 
projekt för att 
kunna erhålla 
projektbidrag 

Kontroll av att 
villkoren för att få 
ut bidraget 
uppfyllts samt att 
redovisning 
inlämnats till 
bidragsgivaren 

Redovisningar krävs in för utvecklingsstöd och investeringsstöd. Kommer 
ingen redovisning in eller om den inte godkänns betalas inga pengar ut. 

Fungerar bra men kommer 
att förändras med anledning 
av nya bidragsregler 
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Internkontrollplan för 
kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
Revisorer 
 

Kfn § 7 Dnr 00057/2010 809
 
Kommunfullmäktige har 2006 02 27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med internkontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 
 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 

2010 enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 7 
 
 
Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2010 
 
Rutin/system Kontrollmoment Utvärdering Bedömning – fungerar  

rutinen bra eller inte  
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut 

Uppföljning av 
utförande/resultat

  

Utbetalning av bidrag Kontroll av att 
villkoren för 
bidragen uppfylls

  

Återrapportering av 
genomförd 
verksamhet för att 
kunna erhålla beviljat 
stöd 

Kontroll av att 
villkoren för att 
få ut stödet 
uppfyllts samt att 
redovisning 
inlämnats enl 
beslut 

  

Kontroll av 
beslutsattest och 
mottagandeattest på 
fakturor samt andra 
in- och utbetalningar 

Slumpvis 
framtagna 
fakturor och 
andra in- och 
utbetalningar gås 
igenom. 
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Revisionsrapport – 
Granskning av kultur- och 
fritidsnämndens 
ansvarsutövande 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Revisorer 
 

Kfn § 8 Dnr 00008/2010 007 
 
Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella 
granskningen avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den 
årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder 
för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 
 
Granskningen visar att kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande varit 
tillfredsställande under 2009. 
 
För att vidareveckla sitt ansvarsutövande föreslås att 
 
• Utvecklar sina målformuleringar så att de ger uttryck för önskat resultat i 

fullmäktiges fyra fastställda perspektiv 
• Utvecklar sin rapportering med fokus på effektivitet samt bedömning av 

måluppfyllelse för varje fastställd målsättning 
• Säkerställer att fullmäktiges uppdrag behandlas och återrapporteras 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-25 11 
 
 

 
 
Avgift för fjärrlån vid 
biblioteken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Biblioteken 

Kfn § 9 Dnr 00056/2010 051 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-12-12 § 65 beslutat om avgift för 
bibliotekets fjärrlån till 5 kronor/fjärrlån. 
 
Fjärrlånen har det senaste året ökat kraftigt, från 816 till 1 029, en ökning 
med 26 %. Bland annat beror detta på en ökad användning av biblioteket, 
både utlåning och besökare har ökat och det är en positiv utveckling. 
Ett fjärrlån kostar både arbetstid och pengar. 
 
Förslag föreligger att avgiften höjs till 20 kronor/fjärrlån. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-26 § 8 att anta principer om beslut 
om taxor och avgifter för kommunens styrelser och nämnden. Där 
beslutades att nämnderna själva kan ta mindre kompletteringar av 
kommunfullmäktige fastställda taxor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa avgiften för fjärrlån till 20 kronor/fjärrlån. 
att kultur- och fritidsnämndens beslut 2007-12-12 § 65 upphör att gälla 

avseende fjärrlånen. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-25 12 
 
 

 
 
Ändring -  
Sammanträdesplan år 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ledamöter och ersättare i Kfn 
Nämndskansliet 
 

Kfn § 10 Dnr 00438/2009 006 
 
Kulturnämnden har 2009-12-03 § 47 beslutat om sammanträdesplan för 
2010. 
 
Förslag föreligger att flytta sammanträdesdagen den 27 maj till den 26 maj 
och att då börja sammanträdet kl 13.00 och ha utvärdering med föreningar 
på kvällen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta ovanstående förslag till sammanträdesplan för 2010. 
 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-25 13 
 
 

 
 
Ny resultatenhet i samband 
med organisations-
förändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kristina Grubbström 
Kristoffer Vesterberg 
Britt Tåqvist 
 

Kfn § 11 Dnr 00076/2010 001 
 
I samband med de förändringar som gjorts inför 2010 har 
personalsituationen på Medborgarhuset förändrats. En föreståndare/arrangör 
har gått i pension, lokalvården går i pension om några månader och 
föreningsservice har flyttat in. Under förra våren togs arbetsledning av 
fritidsgården över av kultur- och fritidschefen pga sjukdom hos befintlig 
arbetsledare. 
 
Två små enheter har blivit ännu mindre och vid samtal har kultur- och 
fritidschefen kommit fram till att man skulle kunna bilda en resultatenhet 
eftersom det är likartade verksamhetsområden och i princip samma 
målgrupp. 
 
Förslaget är att bilda en resultatenhet som innehåller: 
Medborgarhuset 
Fritidsgården Galaxen 
Allmänkultur 
Föreningsstöd 
 
Föreståndaren på Medborgarhuset skall vara verksamhetsansvarig, 
ekonomiansvarig och personalansvarig för sin del samt den del av 
föreningsstödet som finns i Medborgarhuset. 
 
Kultur- och fritidschefen är ansvarig för allmänkultur, fritidsgården och 
vissa delar av föreningsstödet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bilda en resultatenhet ”Allmänkultur-föreningsstöd” av nuvarande 

resultatenheterna Allmänkultur, Medborgarhuset, fritidsgården Galaxen 
samt föreningsstöd 

att verksamhetsansvaret fördelas enligt; 
 

Föreståndare Medborgarhuset 
Ekonomiskt ansvar, personalansvar samt ansvar för föreningsstöd för 
verksamheter i Medborgarhuset. 
 

Kultur- och fritidchef 
Ekonomiskt ansvar, personalansvar samt ansvar för föreningsstöd för 
verksamheter utöver Medborgarhuset. 
 

_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-25 14 
 
 

 
 
Regler för bidrag till 
föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 

Kfn § 12 Dnr 00398/2009 805 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 § 11 om ”Regler för bidrag till 
föreningar”.  
 
Eftersom kommunfullmäktige ändrat ålderskategorierna för stöd till 
föreningarna kan inte den konstruktion för utbetalning av stöd till 
idrottsföreningarna som föreslagits av kultur- och fritidsnämnden användas. 
Det statliga LOK-stödet beviljas för åldrarna 7-20 år och fullmäktige ville 
att 0-20 år skulle beviljas stöd. Då går det inte att få fram varje förenings 
procentuella andel av det statliga LOK-stödet och samtidigt täcka in 
verksamhet som bedrivits för 0-6 åringar. 
Med anledning av detta önskar kultur- och fritidsnämnden en komplettering 
av fattat beslut. 
 
Till befintlig regel görs följande tillägg:  
De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år redovisar 
sina aktiviteter till kultur- och fritidsnämnden på samma sätt som man 
redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 åringarna på samma sätt som 
det statliga stödet beräknas, med samma regler och belopp . Dessa summor 
läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och gör därefter uträkningen av 
varje förenings procentuella andel och fördelar det kommunala stödet med 
detta som grund. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att begära att kommunfullmäktige antar ovanstående komplettering i 

”Regler för bidrag till föreningar”, se bilaga till protokollet. 
att anhålla att kommunfullmäktige i framtiden skickar tillbaka ett ärende 

som man vill göra förändringar i till facknämnden för att undvika att det 
beslut som fattas i fullmäktige blir ofullständigt. Ändringar i t ex 
bidragsregler måste vägas in i hela sitt sammanhang och fullmäktige 
saknar ibland den sakkunskap som en facknämnd besitter. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



 
Bilaga till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2010-02-25 § 12. 1 (3) 
 
 

Föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun 
 
Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverksamhet upp till och med 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. 

 



  2 (3) 
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. 
 
 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.  

 
 De idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn under 7 år 

redovisar sina aktiviteter till kultur- och fritidsnämnden på samma sätt 
som man redovisar till staten. En uträkning görs för 0-6 åringarna på 
samma sätt som det statliga stödet beräknas, med samma regler och 
belopp . Dessa summor läggs ihop med det LOK-stöd som beviljats och 
gör därefter uträkningen av varje förenings procentuella andel och 
fördelar det kommunala stödet med detta som grund. 

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

ledarledd baseras på inlämnad ansökan med verksamhetsplan. Beslut tas i kultur- och 
fritidsnämnden. 



  3 (3) 
 
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 2010-02-25 15 
 
 

 
 
Redovisning av 
meddelandeärenden och 
delegeringsbeslut 
 

Kfn § 13 
 
 

III Meddelandeärenden 
 
* Fastställelse av Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Skrivelse angående kvarteret Skogen i Arvidsjaur 
- Kristna Grubbström 
 
* Verksamhetsberättelser 
- Arvidsjaurs Pistolklubb och Arvidsjaurs skytteförening 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-2010 
 
 
 
 
Sammanträde  2010-02-25 
 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
 §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Naeimi Forsgren 1       
 2 Rolf Ternert  1       
 3 Tycko Johansson -       
 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        
 
SUMMA 6       
 
 

 
 
 
 


