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Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00-16.55 
  
Beslutande Göran Ahlman (M) ordförande, Urban Sundbom (S), Hans Nilsson (M), 

Inger Mattsson (S), Gunilla Lantz (M), Tony Bexelius (S), Rakel Groth 
(NS), Tomas Lund (S), Eva Larsson (C), Birger Juntti (V), Hendrik  
Andersson (FP) 

Ersättare Jan Flygare (M), Roger Bohman (C), Britt-Marie Carlsson (KD), Eva  
Larsson (FP), Gunnar Mörk (S), Bo Westin (-), Max Aldrin (V),  
Ingegerd Sundvall (MP) 

Övriga Leif Nordström kultur- och fritidschef, Jan-Olof Frank bibliotekschef, 
Christer Nilsson ekonom, Roger Arespång fritidskonsulent, Göran  
Ahlström ungdomskonsulent, Alf Wennskog badhusföreståndare,  
Ingrid Granberg kultursekreterare, Siv Hjorth assistent 
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§ 1 Verksamhetsberättelse med tilläggsbudget och övriga 
bilagor 2009 samt budgetuppföljning 2009-12 

 2009/46 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsberättelse med förslag till 
tilläggsbudget och övriga bilagor/årsredovisning 2009. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunsty-
relsen. 

3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2009-12. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsberättelse med 
tilläggsbudget och övriga bilagor samt budgetuppföljning 2009-12. 

 

För beslut 

Kommunfullmäktige 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 2 Yttrande över medborgarförslag att flytta Eyvind Johnson-
gården 

       2009/184 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nämndens sam-
manträde 2010-03-23 

Beskrivning av ärendet 

I ett medborgarförslag föreslår Sten Sander, Owe Ericson och Gunnar Lindgren att 
Eyvind Johnson-gården flyttas till kulturområdet vid Överluleå kyrka (Norrigårds-
området). Som skäl anför motionärerna att kulturlandskapet vid gården förändrats 
samt att en flyttning skulle innebära betydligt fler besökare och för besöksnäringen 
ytterligare möjligheter att utveckla området vid kyrkan. 

Över medborgarförslaget har Svartbjörnsbyns Byautvecklingsförening, Boden  
Turism och Eyvind Johnson-sällskapets Bodenavdelning yttrat sig. 
Boden Turism förespråkar en flyttning samtidigt som Eyvind Johnson-sällskapet  
och Svartbjörnsbyns Byautvecklingsförening motsätter sig detta.  

Kultur- och fritidsförvaltningen anser i likhet med Eyvind Johnson-sällskapet att  
stugan i Björkelund är en del i Eyvind Johnsons barndomsmiljö vilket också innebär 
möjligheter till rundvandringar i den äldre och från nybyggnation skonade delen av 
Björkelund. En flyttning av stugan skulle också enligt vår mening innebära att stugan 
förlorar mycket av sin lockelse som besöksmål varför vi avslår förslaget om flyttning 
av stugan.  
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§ 3 RIA-Oasen med ansökan om extra bidrag för 2009 och för-
höjt bidrag 2010 

 2009/196 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om extra bidrag för 2009. 

2. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om förhöjt bidrag 2010. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet får beredas vidare av budgetbe-
redningen. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för 
att RIA-Oasens bidrag flyttas över till socialförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

I skrivelser 2009-12-07 ansöker RIA-Oasen om ett extra verksamhetsbidrag  
för 2009 med 90 000 kr samt att deras bidrag from 2010 höjs med 90 000 kr från 
533 000 kr till 623 000 kr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar, en rad olika, bidrag/stöd till föreningslivet i 
kommunen. Det görs då utifrån ett fastställt regelverk/normer och ur särskilda anslag 
anvisade för varje enskild bidragsform. RIA-Oasen i Boden tar del av dessa enligt 
ovan. Några anslag för att betala ut extra bidrag eller höja bidraget på det sätt som 
RIA-Oasen önskar förfogar kultur- och fritidsnämnden inte över.  
 
 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
Budgetberedningen 

För kännedom 
RIA-Oasen 
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§ 4 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2009/199 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsammans med fastighetsbolaget Pionjä-
ren utreda möjligheten att etablera en gymnastikhall i någon av fastighetsbolagets 
lokaler på f d Ing 3-området. 

Beskrivning av ärendet 

Liv Brännström på Fria Emilia föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att en 
”voltaren” d.v.s. fullt utrustad gymnastikhall etableras i Boden. I dagsläget måste 
gymnastikintresserade åka mellan olika hallar för att bedriva sin verksamhet.  

 

För kännedom 
Liv Brännström 
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§ 5 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2009/200 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

My Flodström på Sandenskolan föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att 
kommunen ska öppna ett ställe där ungdomar kan mötas och arrangera danser mm. 

Kultur- och fritidsförvaltningen driver idag tre ungdomsgårdar i Sävast, centrala stan 
och Harads. Här finns möjligheter för ungdomar att träffas, fika eller göra annat som 
kan vara av intresse ex. arrangera danser, konserter. Förutom detta arrangerar ung-
domsrådet Ungdomen dag och även Folkets Hus arrangerar en del ungdomsaktivite-
ter. Vi anser därför att det idag i Boden finns goda möjligheter för ungdomar att kun-
na mötas och träffas inom ramen för den verksamhet som beskrivits ovan.  

 

För kännedom 
My Flodström 
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§ 6 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2009/203, 204 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tobias Enlund och Sara Benabdellah på Tallbo Friskola föreslår i en motion till ung-
domsfullmäktige att det uppförs en vägg eller tillhandahålls en lokal där grafittikons-
ten kan utövas. 

Kommunen har tidigare tagit ett principbeslut som säger att det gäller 0-tolerans” 
mot klotter i kommunen. Kommunen har tidigare undersökt frågan och kunnat kon-
statera att uppförande av klotterplank i andra kommuner inte på något sätt minskat 
klottrandet. Frågan kan kanske lösas på annat sätt genom att en särskild lokal upplå-
tes där man under kontrollerade former (grafitti) tillåts dekorera väggar m m. Ären-
det kommer därför att föras vidare till kommunala fastighetsägare. 

 

För kännedom 
Tobias Enlund 
Sara Benabdellah 
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§ 7 Medborgarförslag om hjälp för synskadade i elljus-
spår/motionsslingor 

 2009/214 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka hur mag-
net/signalslingor fungerar i andra kommuner (ex v Växjö). 

Beskrivning av ärendet 

Eilert Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att en 3 km slinga i Sävast motions-
spår ska göras till en testslinga, innebärande att ett rep sätts upp längs spåret som en 
orientering för synskadade. 

Kultur- och fritidsförvaltningen förstår problemet för en synskadad att orientera sig 
eller vistas i ett elljus/motionsspår. Att sätta upp ett rep skulle dock inte fungera då 
en dylik anordning skulle innebära en säkerhetsrisk eller på annat sätt försvåra nytt-
jande eller underhåll av spårslingan. Då elljus/spårslingor inte är någon trygg miljö 
för synskadade bör man nog använda sig av personlig ledsagning eller service när 
man ska vistas i spåren. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Eilert Eriksson 

 



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-02-09 

Sid 

9 (12) 
 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 8 RSMH-Gemenskapen med ansökan om bidrag till fören-
ningsanställd 

 2010/6 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

RSMH-Gemenskapen i Boden ansöker i skrivelse om bidrag för att anställa en före-
ningsfunktionär.  
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar, en rad olika, bidrag/stöd till föreningslivet i 
kommunen. Det görs då utifrån ett fastställt regelverk/normer och ur särskilda anslag 
anvisade för varje enskild bidragsform. Några anslag därutöver förfogar kultur- och 
fritidsnämnden inte över.  
 
Bidrag för att anställa en föreningsfunktionär utgör inte sådant föreningsstöd  
som avses i kultur- och fritidsnämndens normer och regler för stödet till föreningsli-
vet. Det betyder att förvaltningen saknar medel ur vilka ett bidrag, för att finansiera 
en anställning, kan beviljas. 

 

För kännedom 
RSMH-Gemenskapen 
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§ 9 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut i pro-
tokoll den 9 februari 2010 § 9. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av delegationsbeslut 

Dnr 
291/08 Ungdomsgården i Bodträskfors  5 000 kronor 
42/09 Bodens Bowlingsällskap   5 000 kronor 
82/09 BLBK Wadokai Karatedo                      15 000 kronor 
89/09 BLBK Wadokai Karatedo                      20 000 kronor 
128/09 Föreningen Simon   Avslag 
164/09 Boden Överluleå Hembygdsförening   2 000 kronor 
183/09 Torpgärdans Svartbyns Fritidsförening                     Hyresbefrielse 
189/09 Norrbottens frivilliga samhällsarbetare  Avslag 
209/09 Brf Sandidan    Se skrivelse 
 

Konstinköp 
Träskulptur ”Lyssnaren” av konstnären Ripå 
1 tavla i akvarell, ”Hjortronlandet” av Eva Nallo, pris 1 500 kronor 
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§ 10 Information och rapporter 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga information och rapporter till handling-
arna. 

Beskrivning av ärendet 

• Chefsrapport februari 2010 

• Genomgång av badhusföreståndaren Alf Wennskog rörande arbetsrutiner samt åt- 
     gärdsprogram för NordPoolen 
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§ 11 Övriga ärenden 
  

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

• Perbackagården 

• Kommunens konstinköp och inventering 

• Boden Arena 

• Skoterfråga 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
    

 

 

 


