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Plats och tid  Bodensia kl 14.00-16.30 
  
Beslutande Göran Ahlman (M) ordförande, Urban Sundbom (S), Jan Flygare (M),  

Christina Bring (S), Gunilla Lantz (M), Tony Bexelius (S), Peder Lindholm 
(NS) t o m kl 16.10, Rakel Groth (NS) fr o m kl 16.10, Inger Mattsson (S), 
Eva Larsson (C), Birger Juntti (V), Hendrik Andersson (FP) 

Ersättare Rakel Groth (NS) t o m kl 16.10, Roger Bohman (C), Britt-Marie Carlsson 
(KD), Eva Larsson (FP), Gunnar Mörk (S), Bo Westin (V), Max Aldrin  
(V), Ingegerd Sundvall (MP) 

Övriga Leif Nordström kultur- och fritidschef, Jan-Olof Frank bibliotekschef,  
Christer Nilsson ekonom, Ingrid Granberg kultursekreterare, Siv Hjorth  
assistent 

Utses att justera Urban Sundbom 
 
Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Siv Hjorth
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§ 34 Ansökan om bidrag till Nordic Rage Metal festival 2009 
 2009/49 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Nordic Rage Metal festival ett 

förlusttäckningsbidrag på högst 40 000 kronor och efter genomfört arrangemang 
ska en fullständig skriftlig utvärdering redovisas för kultur- och fritidsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Arrangören Nicklas Johansson har meddelat intresse för ett arrangörsstöd till Nor-
dic Rage Metal Festivalen för år 2009. Festivalen planeras äga rum på Western 
Farm. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare bevilja ett arrangörsstöd på 40 000 
kronor till denna festival, som tidigare varit placerad på Folkan i Folkets Hus i Bo-
den. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en presentation av arrangemanget då det 
framgår att försäljning av alkohol kommer ske på Western Farm. Försäljningen 
äger rum i en intill liggande lokal under tidpunkten för arrangemanget. Arrangören 
understryker att intagen av alkohol sker utanför konsertrummet och att publiken ej 
tillåts vara påverkad av alkohol eller andra droger. Arrangören intygar att flera vak-
ter anställs för att förhindra passage till konsertlokalen för ungdomar som köpt al-
kohol på Western Farm. 
Enligt den policy som kommunen har så ska vi inte ge arrangörsstöd till arrange-
mang som innehåller alkoholförsäljning. 

 

För genomförande 
Kultursekreteraren 

För kännedom 
Nordic Rage Metal festival 

 



 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-06-16 

Sid 
3 (10) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35  Delårsrapport 2009-04/Budgetuppföljning 2009-05 
 2009/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2009/04 och budgetupp-

följning 2009/05. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport 2009/04 och budgetuppföljning 2009/04 för kultur- och fritidsför-
valtningen redovisas. Ekonomen går igenom tänkbara åtgärder för att verkställa be-
slut om att sänka nämndens kostnader. 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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§ 36  Yttrande över medborgarförslag om fasadmålning på Fär-
garegatan 

 2009/64 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yttrande nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Harriet Lundström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen låter fasadmål-
ningen på Färgaregatan (fastighetens norra gavel) få ”återuppstå” på en annan vägg 
i centrala Boden. 

Eftersom målningen försvinner på grund av byggandet av den nya Gallerian så fö-
reslår förvaltningen att byggherren/exploatören Sveafastigheter som en del av Gal-
lerians konstnärliga utsmyckning låter undersöka om det är möjligt att uppföra 
målningen i förminskad storlek på lämplig plats inne i Gallerian. Givetvis måste de 
upphovsrättsliga aspekterna på förfarandet undersökas innan konstverket kan för-
verkligas. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Harriet Lundström 
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§ 37 Sidewalk Express anlitas för stadsbiblioteket Internetdato-
rer 

 2009/93 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteket vill anlita Sidewalk Express som hyr ut fasta Internetinstallationer. Da-
torerna ska placeras utanför biblioteket och den rekommenderade kostnaden för 
slutanvändaren är 19 kronor/timme.  

I samband med att biblioteket integreras i den nya affärsgallerian Enter har biblio-
teket för avsikt att anlita Sidewalk Express som är Europas största leverantör av 
fasta Internetstationer. Avsikten är bl.a. att höja servicenivån då datorerna skulle 
placeras utanför själva biblioteket och därför vara tillgängliga för allmänheten då 
gallerian är öppen men biblioteket är stängt exempelvis på söndagarna. Ytterligare 
skäl till att välja denna lösning är att personalen på biblioteket kan avlastas för att 
istället kunna koncentrera sig på kärnverksamheten som är låntagarvägledning. I 
dag används mycket arbetstid åt bokning av Internetdatorer och hantering av diver-
se datorproblem. Ekonomiska besparingar görs också genom att nuvarande fyra (4) 
Internet-datorer kan sägas upp till en sammanlagd kostnad av cirka 20 000 kronor. 

Den föreslagna lösningen är en hyrtjänst. I hyran ingår installation, hårdvara, mjuk-
vara, uppgradering av nya program, Help Desk, service och betallösning. Priset per 
dag och dator varierar från 40 till 70 kronor beroende på antal datorer och kon-
traktstid. Det pris man rekommenderar att ta ut av användaren är 19 kronor/timme. 
Det betyder att säljs 3 surfbiljetter/dator och dag har man tjänat in kostnaden. 
Kommunen/biblioteket behåller intäkterna från sålda biljetter och kan sätta egna 
priser mot slutkund om man så önskar. 

När inte datorerna är bokade kan datorskärmarna användas som digitala kanaler 
med ”free-sites”, dvs gratissidor som allmänheten kan få tillgång till utan kostnad 
där man till exempel kan marknadsföra Norrbottensbibliotekens gemensamma 
Web-portal, bibblo.se eller kommunens hemsida. 

 

För genomförande 
Bibliotekschefen 
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§ 38 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
finns i protokollet den 16 juni 2009 § 38. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut: 

Dnr 
245-08 DHR Boden avd  9 000 kronor 
253-08 Bodens FUB   4 000 kronor 
286-08 Voces Bodenses  2 000 kronor 
10  ABF Norr Bodens kommun 5 000 kronor 
17  Norrbottens Handikappidrottsförbund   65 000 kronor 
20  Edekul/Haradsrevyn  2 000 kronor 
21  Poesiföreningen Slam och Tanke 3 000 kronor 
22  DHR Boden avd     650 kronor 
31  Eyvind Johnson-sällskapet Boden 4 500 kronor 
38  Edefors Hembygdsförening 2 000 kronor 
43  Bodens Handikappidrottsförening Hyresbefrielse 
45  Bodens Teaterförening  8 000 kronor 
47  Musikskolan Boden  Avslag 
52  SPF Boden   Avslag 
58  Bodens Teaterförening                     36 280 kronor 
60  Kulturstipendium 2009  Magnus Toresson 
61  ABF:s Bygdeskrivare  6 000 kronor 
62  Björknäs Gymnasiet Musikprogr Avslag 
63  Bodens Jazzklubb  4 452 kronor 
66  Bodens Orkesterförening  Avslag 
68  Folkets Hus Boden  1 500 kronor 
71  Krister Kraus   Tillstånd kioskverksamhet 
73  Chorisma   6 000 kronor 
74, 75 Qultur- och Mediaföreningen 3 000 kronor/konsert 
76  Bodens Teaterförening  16 694 kronor 
85  Prästholmsskolan  Avslag 
86  Boden-Överluleå Hembygdsförening 14 000 kronor 
88  Reservofficerssällskapet  Avslag 
90  Hornskrokens IF  Avslag 
95  HSO Boden   3 000 kronor 
97  RSMH-Gemenskapen  2 000 kronor 
98  BBK Fotboll   Avslag 
104 Ubbyn-Häggans byaförening Avslag 
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§ 38 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut forts. 
  

Dnr 
107  Chorisma   Avslag 

Konstinköp 
Akvarell av Eva Söderström, pris: 400 kronor 
”På kaserngården” av Eva Westman Linné, pris: 9 000 kronor 
”Sommarhav” av Lena Ekman, pris: 2 900 kronor 

Lotteritillstånd 
L2/09, Cheer Future 
L3/09, Bodens Diabetesförening 
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§ 39 Information och rapporter 
 2009/114 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga information och rapporter till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
• Chefsrapport juni 2009 
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§ 40 Övriga ärenden 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga övriga ärenden till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
• Inställd nämnd 

• Kulturstipendium 2009 

• Ungdomsgården i Sävast 
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§ 41 Avslutning 
  

Ledamot Birger Juntti (V) tackar för det gångna halvåret och önskar ordförande och 
ledamöter i kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef och personal vid kul-
tur- och fritidsförvaltningen en skön sommar och semester. 

Ordförande Göran Ahlman (M) tackar och önskar alla en skön sommar och semes-
ter. 
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