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§ 47 Verksamhetsplan och budget 2015-2017 

KFU 2015/51 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget 
2015-2017. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan och budget 2015-2017. 

 

 

För genomförande 
Kommunfullmäktige 
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§ 48 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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§ 49 Information/rapport från kulturenheten 

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

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschefen för kultur informerar nämnden om kulturenhetens arbete. 
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§ 50 Val av referensgrupp till arbetet med kulturstrategin 
KFU 2015/12 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser Hendrik Andersson (FP), Inger 
Mattsson (S) och Göran Ahlman (M) som representanter i kulturstrategins 
referensgrupp. 

Beskrivning av ärendet 
En referensgrupp om tre politiker utses för arbetet med kulturstrategin. 
Referensgruppens uppgift är att vara dialogpartner till tjänstemännen så att dessa 
kan inhämta kunskap och synpunkter från politiken. Under perioden (1 år) för 
uppdraget är det lämpligt med 3-4 referensgruppsmöten. Medlemmarna i en 
referensgrupp arbetar inte aktivt i projektet.  Referensgrupp har ingen formell 
beslutanderätt över projektet utan är en stödfunktion för tjänstepersonerna. 
 
 

För genomförande 
Verksamhetschef kultur 

 
För kännedom 
Hendrik Andersson (FP) 
Inger Mattsson (S) 
Göran Ahlman (M) 

 

 

 

Ajournering kl 14.55-15.10 
 

 
 



 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

7(18) 
Sammanträdesdatum 

2015-09-09 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 51 Ekonomisk rapport 
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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§ 52 Regler, riktlinjer, taxor och avgifter vid kultur-, fritids- och 
ungdomsförvaltningen - förlängning 
KFU 2015/50 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden förlänger ”Regler och riktlinjer 2014” att 
gälla fram till nämndens sammanträde 2015-12-09. 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden förlänger ”Taxor och avgifter 2014” att 
gälla fram till nämndens sammanträde 2015-10-29. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2015-04-29 § 8 att kultur- 
fritids- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att revidera regler riktlinjer 
taxor och avgifter och redovisa dessa för beslut i nämnden 2015-09-09. 

Översynen av regler riktlinjer taxor och avgifter har inte hunnit färdigställas. 

Förvaltningen informerar nämnden om det pågående arbetet med regler, 
riktlinjer, taxor och avgifter. 

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
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§ 53 Brottsofferjouren Boden med ansökan om bidrag 

KFU 2015/94 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren 
Boden ett bidrag på 30 000 kronor.   

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren Boden söker bidrag till kostnader för lokal, telefon, utbildning, 
fortbildning, konferenser m m.   

 

 

För genomförande 
Förvaltningschefen 

För kännedom 
Brottsofferjouren Boden 
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§ 54 IOGT-NTO-rörelsen i Boden med ansökan om bidrag till 
lokal 
KFU 2015/103 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
bistå föreningen med att upprätta ansökan avseende hyresbidrag i enlighet med 
gällande reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
IOGT-NTO har för avsikt att tillsammans med NBV Norr, Föreningen SIMON, 
Somaliska föreningen samt föreningen Unga för invandring hyra verksam-
hetslokal på Drottninggatan 12 av Bodenbo. Hyresnivån uppgår till 700kr/m2 
och lokalen är på 423 m2, vilket innebär en årshyra på ca 296 100kr. 
De har också för avsikt att lämna in en ansökan till Boverket för att kunna 
anpassa lokalen till föreningarna behov. 
 
Mot bakgrund av detta har IOGT-NTO inkommit med skrivelse till Kultur-, 
fritids- och ungdomsförvaltningen där de ansöker om ekonomiskt stöd till 
hyreskostnaderna. De ber även kommunen att lämna ett skriftligt yttrande till 
som kan bifogas ansökan till Boverket och som beskriver behovet att stödja 
ungdomarnas engagemang i Boden inom kultur- och fritidsområdet. 
 
Förvaltningschefen har på delegation avlämnat yttrande där kommunen ställer 
sig positiv till IOGT-NTOs vilja att skapa en öppen ungdomsverksamhet i 
centrala Boden. Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att 
revidera nuvarande riktlinjer avseende bidrag till det ideella föreningslivet i 
Boden. Förslag på revidering av riktlinjerna kommer att presenteras för 
nämnden under hösten innevarande år. Mot bakgrund av detta är det inte möjligt 
att besluta om bidrag för längre tid än ett år i taget. 
Enligt gällande regelverk kan föreningen ansöka om hyresbidrag för lokaler som 
används för aktiviteter (ej kansli eller annan administrativ lokal). Bidrag kan 
lämnas med högst 65 % av hyreskostnaden för lokaler som används för 
ungdomsaktiviteter och med högst 75 % för lokaler som används för aktiviteter 
för personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan lämnas med högst 65 000kr 
per år. 
 

För genomförande 
Förvaltningschefen 
 
För kännedom 
IOGT-NTO rörelsen i Boden 
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§ 55 Helikopterkamrater i Norr med begäran om beslut i tre 
frågor rörande befintligt helikoptermateriel 
KFU 2015/64 

Beslut 
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran att bevilja 

medel för underhållsmålning av Helikopter 3 som finns uppsatt på ”pinne” 
utanför försvarsmuseet. Försvarsmuseum Boden saknar nödvändiga 
ekonomiska resurser för underhållsmålning. Försvarsmuseet sökte bidrag 
från SMHA men fick avslag. 

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran om 
placering av Helikopter 9. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden saknar 
ekonomiska resurser för iordningsställande av helikoptern inne på 
försvarsmuseets område. 

3. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden avslår begäran om omdeposition av 
verktygssatsen till Nordiskt Flygteknikcentrum. Verktygssatsen ägs av 
SMHA. Begäran måste därför skickas till SMHA. 

Reservationer från Göran Ahlman (M), Eva-Britt Larsson (C), Bosse Strömbäck 
(V) och Rose-Marie Nilsson (SD). 

Beskrivning av ärendet 
Helikopterkamrater i Norr har kommit med en begäran om beslut i tre frågor: 
 
1. Beslut om underhållsmålning av den helikopter 3 som finns uppsatt på 
    ”pinne” utanför försvarsmuseet. 
 
2. Beslut om placering av den Helikopter 9 som förvaras av kamratföreningen  
    inne på gamla A8 området. 

3. Beslut om deposition av den verktygssats avsedd för helikopter 6 som  
    förvaras av Försvarsmuseet.  

Yrkanden vid sammanträdet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår nämnden enligt beredningens förslag samt 
komplettering med en 4:e beslutsmening som lyder: 

”Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ber om en ny ansökan från 
Helikopterkamrater i Norr med förtydligande uppgifter, gällande punkt 1 och 2, 
som delvis framkommit under sammanträdet 2015-09-09.” 

Bosse Strömbäck (V) föreslår nämnden att återremittera beslutsmeningarna 1 
och 2 med den 4:e beslutsmeningen som motivering. 
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§ 55 Helikopterkamrater i Norr med begäran om beslut i tre 
frågor rörande befintligt helikoptermateriel forts. 
KFU 2015/64 

 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar 
enligt beredningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras med följande propositionsordning: 
Den som röstar för beredningens förslag röstar JA och den som röstar för Bosse 
Strömbäcks (V) förslag röstar NEJ. 

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) och Mats Nordström (MP). 

Nej-röster ges av: Göran Ahlman (M), Eva-Britt Larsson (C), Bosse Strömbäck 
(V) och Rose-Marie Nilsson (SD). 

 

 

För kännedom 
Helikopterkamrater i Norr 

 

 

 

 

Ajournering kl 16.25-16-35 
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§ 56 Försvarsmuseum Boden 
KFU 2015/117 

Beslut 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att Försvarsmuseum Bodens 
öppettider ska vara tisdag-fredag kl 11.00-16.00 under perioden september till 
och med december 2015.   

Beskrivning av ärendet 
För att kunna slutföra den stora garnisonsutställningen under 2015 samt 
utställningen Face the facts behöver verksamheten stänga på lördagar under 
perioden september till och med december 2015.  
Under september månad kommer rekryteringen av en ny museichef inledas. Det 
innebär att verksamheten under hösten är underbemannad med en tjänst. 
 
Nuvarande öppethållande: 
Tisdag-lördag kl 11.00-16.00 
 

Föreslaget öppethållande: 
Tisdag-fredag kl 11.00-16.00 
 
 

För genomförande 
Verksamhetschef kultur 
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§ 57 Delgivningar 
 

Beslut 
Förteckning över redovisade delgivningar godkänns. 

1.  Kf § 91/2015 Uppdrag att upprätta en biblioteksplan för Bodens  
        kommun 

2.  Kf § 92/2015 Uppdrag att upprätta en kulturstrategi för Bodens kommun 

3.  Kf § 100/2015 Strategisk plan 2016-2018 

4.  KF § 102/2015 Begäran om 2,8 miljoner kr till investeringsbudget för 
        anpassning av ytor i Hildursborgs idrottsanläggning 

5.  Gåvobrev från Carl Eric Nilsson, skomakeriet i Flarken 
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§ 58 Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkänns. 

1. Verksamhetsbidrag – Gunnarsby PRO (2015/22 4 000 kr 

2. Skrivelse till ABCD Budokai Sverige (2015/31 

3. Skrivelse till Boden Bushido Center (2015/34 

4. Bidrag BRIS Region Nord (2015/43  Avslag 

5. Yttrande över medborgarförslag om bevarande av  
klocktorn på Lundagårdsskolans tak (2015/68) 

6. Svar på medborgarförslag om badmintonplaner på 
Sandenhallen (2015/71) 

7. Svar på medborgarförslag angående att anlägga ett utegym 
(2015/73) 

8. Skrivelse till Helena Isaksson angående lokal Bodens  
Bushido Center (2015/74) 

9. Svar på förslag om flytt av lappkyrkan och Eyvind Johnson- 
gården (2015/85) 

10. NMS-Boden med ansökan om bidrag till bevattnings- Avslag 
anläggning (2015/88) 

11. Svar på förslag om belysning av spårslinga A8-Bodsvedjan 
längs Åbergsleden (2015/93) 

12. Verksamhetsbidrag till Tedanser 2015  12 000 kr 
(2015/99) 

13. Sörbyns IF med frågor angående badplats och elljusspår 
(2015/98) 

14. EdekUng med ansökan om bidrag till reparationer och  Avslag 
drift av Björnuddens lägergård (2015/76) 

15. Ordförandebeslut: Charissa Martinkauppi utses till 2015- 
års kulturstipendiat (2015/69)    
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§ 59 Nytt sammanträdesdatum i oktober 
 

Beslut 
Kultur- fritids- och ungdomsnämnden flyttar oktobersammanträdet till torsdag 
den 29 oktober kl 14.00. 

Beskrivning av ärendet 
På grund av att nämndens inplanerade sammanträde den 28 oktober 
sammanfaller med en träff med samtliga förvaltningschefer i ”Fyrkanten” i 
Älvsbyn, föreslås sammanträdet istället hållas torsdag 29 oktober 2015. 

 

 

För kännedom 
Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 
Berörd personal 
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§ 60 Val av arbetsgrupp – verksamhetsinriktning 
Försvarsmuseum Boden 
KFU 2015/117 

Beslut 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att utse Hendrik Andersson (FP), 
Inger Mattsson (S) och Göran Ahlman (M) att ingå i arbetsgruppen för 
framtagande av verksamhetsinriktning för Försvarsmuseum Boden. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ska utse tre ledamöter ur nämnden som 
ska ingå i en arbetsgrupp för framtagandet av verksamhetsinriktning för 
Försvarsmuseum Boden. 

En politisk inriktning för Försvarsmuseum Boden saknas idag och behöver tas 
fram. Efter ett möte den 7 september där förvaltningschef Staffan Eklund och 
kulturchef Detlef Barkanowitz träffade koalitionen, bestämdes att ett förslag ska 
tas fram i kultur-, fritids - och ungdomsnämnden för att sedan beslutas i 
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 23 november 2015. 

Ledamöterna tillsammans med kulturchef och förvaltningschef arbetar fram ett 
förslag till inriktning för verksamheten. 

 

 

För genomförande 
Verksamhetschef kultur 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP) 
Inger Mattsson (S) 
Göran Ahlman (M) 
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§ 61 Övriga frågor 
KFU 2015/57 

 

 Bosse Strömbäck (V) ställer fråga om ”Skidans Hus” och tjänsten som 
chef vid Försvarsmuseum 

 Bert Johansson (SD) ställer fråga om farleden i Luleå älv. 

 

 
 

 

   


