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§ 62 Chefsrapport 
KFU 2015/23 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger rapporten med godkännande 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för utsänd chefsrapport. 
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§ 63 Uppsägning av internhyresavtal med fastighets-
förvaltningen 
KFU 2015/133 

Beslut 
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att   
    säga upp nyttjarna i Snabelhuset från och med 2015-12-31 

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att  
    säga upp interhyresavtalet kopplat till Snabelhuset med fastighets-    
    förvaltningen från och med 2015-12-31. 

Reservationer från Göran Ahlman (M), Gunilla Lantz (M), Conny Sundkvist 
(V) och Bert Johansson (SD). 

Beskrivning av ärendet 
En brandskyddsinspektion är utförd vid Snabelhuset. Inspektionen pekar på 
brister som i närtid måste åtgärdas. Fastighetsförvaltningen vid Bodens 
kommun bedömer kostnaderna för åtgärder, dels med hänvisningen till 
inspektionen och dels till den statusutredning som utförts, till ca 9 miljoner 
kronor. Åtgärderna skulle innebära en höjning av hyreskostnaden med ca 
600 000 kronor/år. 

De föreningar som bedriver verksamhet i Snabelhuset betalar ingen hyra till 
Bodens kommun och saknar skriftliga hyreskontrakt. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Sundkvist (V) föreslår att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras med följande beslutsgång: Den som 
röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar nej och den som röstar för att 
återremittera ärendet röstar ja. 

Omröstningsresultat 

Av 9 angivna röster har 5 röstat nej och 4 röstat ja. 

Ordförande finner att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röster ges av: Hendrik Andersson (FP), Inger Mattsson (S), Tomas Lund 
(S), Ulf Helin (NS), Mats Nordström (MP). 

Ja-röster ges av: Göran Ahlman (M), Gunilla Lantz (M), Conny Sundkvist 
(V), Bert Johansson (SD). 
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§ 63 Uppsägning av internhyresavtal med fastighets-
förvaltningen, forts. 
KFU 2015/133 

 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Sundkvist (V) föreslår avslag på beredningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt beredningens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras med följande beslutsgång: Den som 
röstar för beredningens förslag röstar ja och den som röstar för Conny 
Sundkvists (V) förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Av 9 angivna röster har 5 röstat ja och 4 röstat nej. 

Ordförande finner att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
beredningens förslag. 

Ja-röster ges av: Hendrik Andersson (FP), Inger Mattsson (S), Tomas Lund 
(S), Ulf Helin (NS), Mats Nordström (MP). 

Nej-röster ges av: Göran Ahlman (M), Gunilla Lantz (M), Conny Sundkvist 
(V), Bert Johansson (SD). 

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 

 

 

 

Ajournering kl 14.50-15.20 
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§ 64 Ekonomisk rapport september 2015 
KFU 2015/52 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger rapporten med godkännande 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens controller redogör den ekonomiska rapporten för nämnden. 
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§ 65 Intern budget 2016 
KFU 2015/51 

Beslut 
1.  Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa bifogat 
   förslag till internbudget för budgetår 2016. 
 
2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningen att  
   undersöka möjligheterna att: 

 Genom förändring av öppettiderna vid äventyrsbadet Nordpoolen  
       minska verksamhetens nettokostnader med 1 miljon kr. 
 Genom förändring i nuvarande organisation av bemanning för drift 

av förvaltningens anläggningar minska verksamheternas nettokostnad 
med 900 000 kr. 

 Förändra i den förvaltningsgemensamma organisationen och där- 
 igenom minska verksamhetens nettokostnader med 500 000 kr. 

 Överföra viss verksamhet till föreningsdrift och därigenom minska 
        verksamhetens kostnader med 250 000 kr. 
 Via energieffektiviseringar gällande belysning av motionsspår sänka 

        kostnaderna med 100 000 kr. 
 
3. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningen att  
   förbereda underlag för att inför kommande arbete med strategisk plan  
   2017 inarbeta förslag avseende: 

 Anpassning av nämndens budget gällande Nordpoolens intäktsmassa 
        till en realistisk och uppnåelig nivå. 

 Återkallande av tidigare lagd generell neddragning av ramanslaget 
för idrotts- och fritidsanläggningar. 

 Inarbeta Försvarsmuseum Bodens ekonomiska behov. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen har som ett led i den kommunala 
budgetprocessen arbetat fram ett konsekvensberäknat budgetförslag för 
budgetår 2016. Förslaget bygger på de förutsättningar som angivits i 
kommunfullmäktiges strategiska plan för verksamhetsåren 2016-2018. 
Enligt nedanstående: 
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§ 65 Intern budget 2016 forts. 
KFU 2015/51 

 

 
 
Förslaget bygger på den lönenivå som gäller för 2015. Tilläggsbudget 
kommer att erhållas motsvarande utfallet av 2016 års lönerörelse.  
Den ram som tilldelades kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppgick till 
74 781 400 kr. I tillägg kommer att tilldelas 1 820 000 kr avseende avgående 
poster som avräknats ramen för nämnden men som tillhör verksamheter som 
överförts till kommunledningskontoret.  Ytterligare 314 000 kr kommer att 
överföras till KFU för att täcka upp lokalkostnader i syfte att uppnå 
kostnadsneutralitet i lokalomflyttningarna i samband med kommunens 
omorganisation. Ramen för nämnden kommer således att uppgå till 
76 915 400 kr. I det framarbetade förslag till internbudget ligger dessa 
tilläggsposter under verksamhet 2915 KFU oförutsett.  
 
I budgetförslaget finns inte några förändringar i organisation eller 
bemanning jämfört med vad som gällt under budgetår 2015. Den förändring 
som fått störst inverkan på internbudgetens volym är de budgeterade 
intäkterna på Nordpoolen. Budgetförslaget innehåller en justering av 
budgeterade intäkter för Nordpoolen i syfte att spegla den reella 
besöksnivån.  
 
Sammantaget innebär detta att nettokostnaderna i budgetförslaget uppgår till 
3 075 000 kr mer än den av kommunfullmäktige anvisade budgetramen.  
 
 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
Controller 
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§ 66 Taxor och avgifter vid kultur-, fritids- och 
ungdomsförvaltningen 
KFU 2015/50 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2016. 

Beslut 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att på sidan 10 i taxor och 
avgifter 2016 ändra texten till: 

”Vid särskilt utvalda tillfällen ges kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 
möjlighet att kunna utforma speciella kampanjer riktade till Bodens 
kommuninnevånare.”  

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2015-04-29 § 8 att anta 
gamla tillväxtnämndens taxor och avgifter samt uppdrog till förvaltningen att 
revidera dessa och redovisa dessa för beslut i nämnden 2015-09-09.  

Översynen hann inte färdigställas till dess och därför beslutade nämnden att 
förlänga taxor och avgifter att gälla till 2015-10-29. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 Regler och riktlinjer, kulturenheten 
KFU 2015/50 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fastställer regler och riktlinjer för 
kulturenheten med följande tillägg/ändringar: 

Sidan 1 (första stycket, sista meningen) ändras till: ”Bodens attraktionskraft 
ska stärkas för besökare och bidra till att hela kommunen blir ett mycket 
attraktivt besöksmål.” 

Sidan 2 (sista stycket, första meningen) ändras till: ”Föreningar som erhållit 
stöd över 100 000 kronor redovisar intäkter och kostnader som ska kunna 
styrkas genom verifikationer och intäkter.” 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef kultur redovisar förslaget till regler och riktlinjer vid 
kulturen. 

 

 

För genomförande 
Verksamhetschef kultur 
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§ 68 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter vid kultur-, 
fritids- och ungdomsförvaltningen 
KFU 2015/46 

Beslut 
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden delegerar arbetsmiljö-

arbetsuppgifter till förvaltningschefen enligt förslag. 

2. Förvaltningschefen ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöarbetsuppgifter 
till underordnade enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för utsänt dokument avseende arbetsmiljö-
arbetsuppgifter vid kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. 

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
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§ 69 Upprättande av nytt hyresavtal med Bodens Ridklubb 
KFU 2015/137 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 
upprätta ett nytt avtal med Bodens ridklubb. Avtalet bör i grova drag likna 
det avtal som finns mellan Piteå kommun och Piteå ridklubb. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Ridklubb har sedan två år tillbaka stått utan avtal med Bodens 
kommun. Klubben bedriver såväl ungdomsverksamhet som 
tävlingsverksamhet. Vid ridhuset bedrivs även verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Den verksamheten bedrivs på förmiddagar måndag till 
fredag. 

Vid Grisbergets ridanläggning i Piteå finns ett avtal mellan kommunen och 
Piteå ridklubb. Det finns en önskan från Bodens ridklubb att ett avtal 
liknande det avtal som finns i Piteå kan tecknas med Bodens kommun.  

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
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§ 70 Verksamhetsförändringar vid Försvarsmuseum Boden 
KFU 2015/117 

Beslut 

1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att inte begära någon  
     utökning av driftram. Utökningen av driftramen får arbetas in i den 
       strategiska planen 2017-2019.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det politiska inriktningsbeslutet för  

 verksamheten ska vara: 
 ” Vårt försvarshistoriska museum och kulturarvet berättar för oss 
 hur Boden sett ut genom tiderna och hjälper oss att förstå varför det ser 
ut som det gör idag. Kulturarvet hjälper till att skapa en tydlig identitet 
för staden och dess invånare. 
Museet är navet i kulturarvsarbetet och arbetar med att vårda och 
bevara, tillgängliggöra och levandegöra vårt arv.  
Med utgångspunkt från Boden öppnar museet portarna mot världen och 
ger oss en inblick i Bodens nationella och internationella roll. 
Ett museum att växa i!” 

2. Kommunfullmäktige beslutar att under perioden september till början av  
 juni håller verksamheten öppet på lördagar kl 12-17 samt under 
veckorna 26 – 34, dvs. turistsäsongen håller verksamheten öppet tisdag 
– söndag kl 12-17.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att museet ansvarar för den kommunala 
konsten. 

Beskrivning av ärendet 
En konsultrapport som genomfördes sommaren 2014 på uppdrag av 
verksamhetschefen för kultur visade på brister i den politiska styrningen av 
verksamheten, avsaknad av politiska mål och avsaknad av riktlinjer och 
prioriteringar från kommunen hur verksamheten ska anpassas till tillgängliga 
resurser.  
Vidare finns det idag en osäker finansiering från stat och landsting. 
Verksamheten behöver söka bidrag från båda finansiärerna för att kunna 
genomföra aktiviteter. Slutligen har ingen uppräkning av de ekonomiska 
medlen skett sedan starten 2006. Den ekonomiska fördelningen ser 2015 ut 
enligt följande: 
Bodens kommun: 1 439 000 kr 
Stat:                      2 010 000 kr 
NLL:                       420 000 kr 
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§ 70 Verksamhetsförändringar vid Försvarsmuseum Boden 
forts. 
KFU 2015/117 

För att skapa en tydlig verksamhetsinriktning, en ekonomisk stabilitet och 
för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som beskrivs i konsult-
rapporten från juni 2014 föreslår kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 
nedanstående åtgärder. 

1. Utökning av driftramen från och med 2016 med 500 000 kr.   
Utökningen av driftramen ska täcka kostnader för underhåll och utveckling 
av utställningar, inköp av specialistkompetens och extra personal för att 
kunna hålla öppet under sommaren och för att kunna kvalitetssäkra och 
utveckla utställnings- och programverksamheten. Åtgärderna är en 
förutsättning för att kunna erbjuda besökarna ett aktuellt och relevant 
museum.  
 
2. Politiskt inriktningsbeslut för verksamheten 
Vårt försvarshistoriska museum och kulturarvet berättar för oss hur Boden 
sett ut genom tiderna och hjälper oss att förstå varför det ser ut som det gör 
idag. Kulturarvet hjälper till att skapa en tydlig identitet för staden och dess 
invånare. 
Museet är navet i kulturarvsarbetet och arbetar med att vårda och bevara, 
tillgängliggöra och levandegöra vårt arv.  
Med utgångspunkt från Boden öppnar museet portarna mot världen och ger 
oss en inblick i Bodens nationella och internationella roll. 
Ett museum att växa i! 
 
3. Ändrade öppettider 
Under perioden september till början av juni håller verksamheten öppet på 
lördagar mellan kl 12 -17. Övriga dagar fokuserar personalen på 
-  den pedagogiska verksamheten som riktas till skolor och andra inbokade 
grupper, både i kommunen och i länet/norra regionen  
- på underhåll/utveckling av befintliga utställningar 
- nya tillfälliga utställningar 
- programverksamhet 
- marknadsföring 
- nätverkbyggande med det civila samhället med syfte att öka aktiviteter i 
  lokalerna och att öka antal besök 
- marknadsföring 
- projektverksamhet 
Under veckorna 26 – 34, dvs. turistsäsongen håller verksamheten öppet 
tisdag – söndag kl 12-17.  
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§ 70 Verksamhetsförändringar vid Försvarsmuseum Boden 
forts. 
KFU 2015/117 

 

4. Museet ansvarar för den kommunala konsten 
Samordning med inköp, registrering och visning av den kommunala konsten 
samlas på Försvarsmuseum Boden. Inom verksamheten finns både relevant 
kompetens och lämpliga lokaler. Budgeten för inköp och hantering av den 
kommunala konsten är 100 000 kr. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 Yttrande över medborgarförslag – införande av 
regnbågsflaggor i Bodens kommun 
KFU 2015/124 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Michael Engström har lämnat in ett medborgarförslag om införande av 
regnbågsflaggor i Bodens kommun. Han föreslår att kommunen köper in ett 
antal regnbågsflaggor och att flaggan används i huvudsak i kombination med 
svenska flaggan. Han föreslår vidare att en strategi för lämpliga flaggdagar 
för regnbågsflaggan tas fram. 

Kultur-, Fritids-, och Ungdomsnämnden ser positivt på medborgarförslaget 
och föreslår kommunen att ta fram regler och riktlinjer för hur regnbågs-
flaggan ska användas i olika sammanhang. Dessa bör ingå i redan fastställda 
riktlinjer för flaggning i Boden kommun. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Medborgarförslag – utökning av antalet 
badmintonplaner på Sandenhallen 
KFU 2015/71 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till att det idag inte finns några ekonomiska medel i förvaltningen 
för investeringen eller ökade hyresnivåer. 

Beskrivning av ärendet 
Niklas Hemphälä har lämnat in ett medborgarförslaget om att utöka antalet 
badmintonplaner på Sandenhallen på grund av att det underlättar för 
föreningen att ha fler ungdomar i träning då det är svårt att rekrytera ledare. 

Utredningen visar att det är möjligt att utöka antalet badmintonplaner. 

Fastighetsförvaltningen redovisar en investeringskostnad på 80-100 000 
kronor vilket ger en ökad internhyra på 10-12 000 kronor/år. 

 

 

För kännedom 
Niklas Hemphälä 
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§ 73 Medborgarförslag – öppna ett Sportotek där idrotts-
utrustning utlånas utan kostnad 
KFU 2015/127 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Krister Berglund föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska 
öppna ett Sportotek där idrotts- och fritidsutrustning utlånas utan kostnad.  

Ett Sportotek bör utifrån ekonomiska förutsättningar drivas i anslutning till 
tekniska förvaltningens återvinning, (gamla badhustomten). 

Förvaltningen har utrett frågan så tillvida att en jämförelse kan göras med 
Luleå kommun 

Att öppna ett kommunalt Sportotek för gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning innebär såväl personal- som lokalbehov. De kostnader som 
verksamheten skulle generera beräknas till minst 1 mkr/år. 

Efter kontakt med tekniska förvaltningen undersöks nu möjligheterna om att 
driva ett sportotek i anslutning till återvinningen. Personal och lokaler för att 
driva ett sportotek finns redan vid kommunens återvinning. 

 

 

För kännedom 
Krister Berglund 
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§ 74 Medborgarförslag – iordningsställande av ett utegym i 
området mellan Björknäsbadet och Kläppenteatern 
KFU 2015/73 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till att det idag inte finns några ekonomiska medel i förvaltningen 
för investeringen. 

Reservation från Conny Sundkvist (V). 

Beskrivning av ärendet 
Leif Nordström föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska 
iordningsställa ett utegym i området mellan Björknäsbadet och 
Kläppenteatern. Gymmet skulle vara av enklare karaktär och kostnadsfritt att 
nyttja. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Sundkvist (V) föreslår nämnden att bifalla medborgarförslaget. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt beredningens förslag. 

 

 

För kännedom 
Leif Nordström 
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§ 75 Medborgarförslag – öppna ett Sportotek där idrotts- 
och fritidsutrustning utlånas utan kostnad 
KFU 2015/72 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Leif Nordström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska öppna ett 
Sportotek där idrottsutrustning utlånas utan kostnad 

Ett Sportotek bör utifrån ekonomiska förutsättningar drivas i anslutning till 
tekniska förvaltningens återvinning, (gamla badhustomten).  

Förvaltningen har utrett frågan så tillvida att en jämförelse kan göras med 
Luleå kommun 

Att öppna ett kommunalt Sportotek för gratis utlåning av idrotts- och 
fritidsutrustning innebär såväl personal-, som lokalbehov. De kostnader som 
verksamheten skulle generera beräknas till minst 1 mkr/år. 

Efter kontakt med tekniska förvaltningen undersöks nu möjligheterna om att 
driva ett sportotek i anslutning till återvinningen. Personal och lokaler för att 
driva ett sportotek finns redan vid kommunens återvinning. 

 

 

För kännedom 
Leif Nordström 
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§ 76 Uppdragsavtal med HAMG 2016 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 
underteckna uppdragsavtalet med HAMG (Havremagasinet Art Management 
Group) för 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdragsavtal med HAMG (Havremagasinet Art Management Group) för 
2016 ska undertecknas. 

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
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§ 77 Donation av konstnären Folke Wahlbergs träskulpturer 
KFU 2015/146 

Beslut 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att ta emot donationen, enligt 
rådande donationsavtal.  

Beskrivning av ärendet 
Folke Wahlberg, 1928- 2012 föddes och bodde hela sitt liv i Bredåker, 
utanför Boden. Han arbetade och skapade i trä, i björk och furu. Han var 
under sin levnad mycket produktiv, men han vare sig sålde eller visade sin 
konst för mer än enstaka, så hans konstnärsgärning är i stort intakt. I sitt 
testamente uttryckte han tydligt sin önskan om att hans verk skulle doneras 
till Bodens kommun.  
 
Det är en unik skulptursamling av ett absolut unikt konstnärskap. Samlingen 
är intressant i sin helhet, då man genom mängden föremål kan visa på 
bredden av ett konstnärskap. Det finns fortfarande möjligheter att 
dokumentera konstnärens liv och gärning, vilket betydligt ökar värdet på 
samlingen. Många av verken har ett högt konstnärligt värde. 
 
Samlingen visar på den kreativitet som lever i Bodens kommun. Den kan 
inspirera andra i sitt skapande, inte minst utifrån de svåra ämnen den delvis 
berör både i sitt formspråk och med konstnärens historia i åtanke som kan 
väcka diskussioner. 
 
 

För genomförande 
Verksamhetschef kultur 
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§ 78 Rapport: Konstberedningen 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger med godkännande rapporten 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef kultur lämnar rapport angående konstberedningen. 
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§ 79 Rapport: Arrangörsstöd sommaraktiviteter 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger med godkännande rapporten 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef kultur lämnar rapport angående arrangörsstöd till 
sommaraktiviteter. 
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§ 80 Rapport: Årets ledare 2015 

Beslut 
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger rapporten med 

godkännande till handlingarna. 

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att samtliga nomineringar 
och statistik över utnämningen skickas till nämndens ledamöter senast 20 
november. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande rapporterar till nämnden gällande ”Årets ledare 2015 i Bodens 
kommun”. 

 

 

För genomförande 
Förvaltningssekreteraren 
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§ 81 Delgivningar 

Beslut 
Förteckning över redovisade delgivningar godkänns. 

1 Kommunrevisorerna; Ändamålsenlighet och intern kontroll inom  
       upphandlingsverksamheten 

2 Ks § 95/2015 Avskrivningar av utestående fordringar 

3 Ks § 141/2015 Läsplattor till kommunfullmäktige och övriga nämnder 
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§ 82 Delegationsbeslut 

Beslut 
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkänns. 

 

1 Trångfors IF, bidrag till hjärtstartare (2015/84)  Avslag 

2 BK Snar, bidrag till utrustning (2015/107)  Avslag 

3 X-CONS Boden-Luleå, bidrag till uppstart (2015/109) Avslag 

4 Bodens Sportskytteklubb, bidrag till miljöavgift (2015/111) Avslag 

5 Luleå Internationella Kör, bidrag till buss tor Luleå- 
 Havremagasinet (2015/118)    Avslag 

6 Norrbottens Handikappidrottsförbund, bidrag till ”Avstamp  
 Special Olympics” (2015/121)   Avslag 

7 Fråga angående badplatsen i Sörbyn (2015/122) 

8 Sävast BTK, bidrag till utrustning (2015/126)  Avslag 

9 Eva Nilsson, bidrag till belysning av bron i Lassbyn  
(2015/131)    Avslag 

10 HSO Boden, bidrag till skolinformation (2015/132) Avslag 

11 Bodens Hockeyförening, bidrag till sjukvårdsutrustning 
och inköp av akutväska (2015/136)   Avslag 

12 Alträsk bya- och fiskevårdsförening, bidrag till tryckning 
av bok (2015/139)    Avslag 
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§ 83 Övriga frågor 
KFU 2015/57 

 Gunilla Lantz (M) ställer fråga om Sagabiografen och orkesterdiket 

 Ordföranden Hendrik Andersson (FP) påminner nämndens ledamöter 
om inbjudan till utbildningen ”Leda och styra för hållbar jämställdhet 
Kultur och Fritid” 24-25 februari 2016. Sista anmälan är 27 
november 2015. 

 

 

 


