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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 62  
Diarienr   
   

   

Överläggningar med kommunens revisorer 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga överläggningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer överlägger med kultur- och fritidsnämnden om styrning, 
uppföljning och kontroll av nämndens verksamhet.
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 63  
Diarienr 65-08  
   
   

Budgetuppföljning 2008-08/Delårsrapport 2008-08 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-08 och delårs-

rapport 2008-08 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2008-08 och delårsrapport 2008-08 för kultur- och fritidsför-
valtningen redovisas. 

För handläggning 
Ekonomikontoret
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 64 
Diarienr 217-08 
   
   

Medborgarförslag om översyn och uppräkning av 
driftbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler samt 
stöd till studieorganisationer 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att ett första steg i medborgarförslagets rikt-
ning tas i och med att driftbidraget till föreningsägda anläggningar/samlingslokaler 
räknas upp med 30 % från och med 2009. Möjligheten för kultur- och fritidsnämn-
den att göra generella uppräkningar mellan åren är begränsade av den uppräkning 
av budgetramen som tilldelas nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Ragnar Engman i Sörbyn har lämnat in ett medborgarförslag om höjda bidrag till 
samlingslokaler och studieförbund.  

Förslagsställaren begär att stödet till bygdegårdar/samlingslokaler jämställs med 
stödet till de föreningar som hyr sina lokaler. Därutöver lyfter förslagsställaren  
bidragen till studieförbunden som inte fått någon kompensation för inflationen  
de senaste åren.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har uppmärksammat de problem som förslagsställaren 
anger. Under kommande planperiod har stödet till föreningsägda anläggning-
ar/lokaler därför räknats upp med 710 000 kronor från och med 2009. Uppräkning-
en motsvarar en höjning av bidragsnivån med 30 %. 

Att jämställa driftbidraget med hyresbidraget är en grannlaga uppgift. Utöver de 
kostnader som förslagsställaren anger så tillkommer för de anläggningsägande fö-
reningarna personalkostnader för underhåll och vaktmästeri. De flesta föreningar 
sköter detta ideellt medan en del avlönar personal för sysslan. Att värdera denna in-
sats är i det närmaste omöjligt. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 64  
Diarienr 217-08  
   
   

Medborgarförslag om översyn och uppräkning av 
driftbidrag till bygdegårdar/samlingslokaler samt 
stöd till studieorganisationer forts. 

Beskrivning av ärendet 
I syfte att få ett mer rättvist bidragssystem så tillsatte kultur- och fritidsnämnden en 
arbetsgrupp för översyn av bidraget till samlingslokaler i glesbygd. Gruppen har 
slutredovisat sitt förslag och nämnden kommer att fatta beslut i ärendet i samband 
med att nämndens budget fastställs i december. Förslaget innebär att bidraget delas 
upp i två delar. Den första ska kompensera för fasta kostnader som drabbar alla 
lika, medan den andra är rörlig för att kompensera de kostnader som är direkt kopp-
lade till nyttjandegraden. Vidare justeras de allmänna förutsättningarna så att det 
fortsättningsvis blir möjligt för nämnden att nyttja hela anslaget för bidrag. 

Vad gäller den generella uppräkningen av stödet till studieförbund så är det nämn-
dens uppgift att bevaka så att de höjningar av nämndens ram för ändamålet kommer 
studieförbunden till del. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 65  
Diarienr 211-08  
   
   

Ansökan om stöd till Boden alive 2008 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Svensk Handel 40 000 kronor i 

arrangörsstöd för genomförande av Boden alive 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2006 har Svensk Handel tillsammans med Företagarna och Bodenturism ar-
rangerat gratisfestivalen Boden alive. Arrangörerna har inget vinstintresse i festiva-
len som är det största arrangemang som genomförs i Boden och också utgör en vik-
tig inkomstkälla för idrottsföreningar i kommunen. 

Svensk handel ansöker om ett arrangörsstöd på 100 000 kronor från kultur- och fri-
tidsnämnden, vilket går till att finansiera musikunderhållningen under festivalen 
som kom att kosta 450 000 kronor. 

För genomförande 
Ekonomen 

För kännedom 
Svensk Handel 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 66  
Diarienr 215-08  
   
   

Deltagande i projektet Ungdomsdialog 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som nämndens representant utse Hendrik 

Andersson (fp) att ingå i projektets styrgrupp. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-08 att Bodens kommun ska delta i projektet 
Ungdomsdialog. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som har tagit initiativet 
till projektet, som kommer att pågå under tre år med start under hösten 2008.  
 
Dess mål är främst att utveckla: 

 kommuners och landstings system och metoder för ungdomars delaktighet och  
     inflytande, 

 former av delaktighet för ungdomar när dialogen och resultat från denna på ett  
    systematiskt sätt ingår som en naturlig del i styr- och beslutsprocessen. 

Arbetet i Bodens kommun ska ledas av en styrgrupp bestående av kultur- och fri-
tidschef Leif Nordström, ledamot i kultur- och fritidsnämnden Hendrik Andersson 
och fritidskonsulent och projektledare Roger Arespång. 

För kännedom 
Hendrik Andersson (fp) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 67  
Diarienr 223-08  
   
   

Aktivitetsstöd för barn under 7 år 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Gymnastikförbund anhåller om att nämnden inför ett Lokalt aktivitets-
stöd för barn under 7 år. Detta skulle enligt förbundet bidra till att lokalföreningarna 
fick utökade möjligheter att utveckla barngymnastiken. 

Nämndens lokala aktivitetsstöd lämnas till föreningar som anordnar sammankoms-
ter för deltagare i åldersintervallet 7-20 år. Verksamheten ska vara i minst 60 minu-
ter för minst 3 och högst 30 deltagare per tillfälle och dygn. För handikappföre-
ningar gäller ej någon åldersgräns. 

Förvaltningen ser givetvis positivt på att mindre barn ges möjlighet till motion och 
rörelse på ett lekfullt sätt genom lokala föreningars försorg. Likväl anser vi att barn 
under 7 år inte bör ha fasta idrottsaktiviteter vilket vårat lokala aktivitetsstöd är me-
nat för. Riksidrottsförbundet definierar också barnidrott från 7 års ålder och uppåt 
varför vi avslår framställan om lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år. 

För kännedom 
Norrbottens Gymnastikförbund 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 68  
Diarienr   
   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 14 oktober 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
110  SJ IF   Avslag 
218  Organisationskommittén SM 2009 Se skrivelse 

Konstinköp: 
Oljemålning ”Uppstairs” av Kerstin Nyman, pris 7 000 kronor 
Akrylmålning ”Memories of light” av Kerstin Nyman, pris 14 000 kronor 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 69  
Diarienr 227-08  
   
   

Information och rapporter 

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

lingarna.  

Beskrivning av ärendet 
 Chefsrapport, kultur- och fritidsförvaltningen oktober 2008 

 Arbetet med verksamhetsplan 2009-2011 

 Extra nämnd den 13 november kl 14.00 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 70  
Diarienr   
   
   

Övriga ärenden 

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

Beskrivning av ärendet 
 Information om internationellt forum i Skellefteå 

 Resekostnader inom idrotten 
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