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Plats och tid  Försvarsmuseum Boden kl 14.00-17.10 
  
Beslutande Göran Ahlman (m) ordförande, Urban Sundbom (s), Birger Juntti (v),  

Hans Nilsson (m), Sophie Vestin (s), Bo Westin (v) tom kl 15.20,  
Max Aldrin from kl 15.20, Hendrik Andersson (fp), Tony Bexelius (s),  
Eva Larsson (c), Thomas Lund (s), Gunilla Lantz (m) 

Ersättare Hans Holmqvist (m) tom 16.30, Max Aldrin tom kl 15.20, Roger  
Bohman (c) from kl 15.30-16.30, Ingegerd Sundvall (mp), Britt-Marie 
Carlsson (kd) 

Övriga Leif Nordström kultur- och fritidschef, Jan-Olof Frank bibliotekschef, 
Christer Nilsson ekonom, Siv Hjorth assistent 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 1  
   
Diarienr 38-07   
   

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2007 samt 
budgetuppföljning 2007-12 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberät-

telse 2007 med bilagor. 

2. Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsbudget med 437,0 tkr till driftbudgeten 
och med 63,0 tkr till investeringsbudgeten. 

3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2007-12. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsberättelse 2007 
med bilagor. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För handläggning 
Ekonomikontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 2  
   
Diarienr 244-07   
   

Yttrande över motion från Carola Larsson (fp) och 
Hendrik Andersson (fp) om höjning av driftsbidragen 
till ideella föreningar 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och tillför kultur- och fritidsnämndens 

budget 709 500 kronor 

Beskrivning av ärendet 

Carola Larsson (fp) och Hendrik Andersson (fp) föreslår i en motion till fullmäktige 
att kommunen utreder en höjning av driftsbidragen till ideella föreningar med 30 %. 
Skälet till detta skulle vara den föreslagna förändringen av driftsbidragen vilket 
kommer att innebära att volymen på ungdomsverksamheten kommer att inverka på 
driftsbidragets storlek. Förslaget kommer att omfördela resurserna från de förening-
ar med egna anläggningar som har liten eller som i vissa fall ingen ungdomsverk-
samhet, till de föreningar som har större ungdomsverksamhet. 

Totalt utbetalas idag till anläggningsbidrag och samlingslokaler 2 365,0 tkr. En 30 
% ökning innebär ett resurstillskott på 709,5 tkr som idag inte finns i kultur- och 
fritidsnämndens budget utan då måste tillföras nämnden. Ett resurstillskott för de 
föreningar som driver egna anläggningar eller samlingslokaler skulle givetvis vara 
ytterst välkommet då många föreningar idag har stora problem att klara höjda fas-
tighetsdriftskostnader, särskilt inom energiområdet. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 3  
   
Diarienr 245-07   
   

Yttrande över motion från Carola Larsson (fp) och 
Hendrik Andersson (fp) om kommunens konstsam-
ling 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att sälja eller byta delar av 

kommunens konstsamling. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att skapa en kommunal konst-
pool. 

3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
och kostnadsberäkna hur en digitalisering och dokumentering av kommunens 
konstsamling kan genomföras. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) och Hendrik Andersson (fp) föreslår i en motion till fullmäktige 
att kommunen bland annat ska digitalisera och dokumentera sin konstsamling och 
att också utreda under vilka premisser man kan sälja eller byta konstverk ur sam-
lingen samt om det är möjligt att skapa en konstpool. 

Kultur- och fritidsförvaltningen för idag manuellt ett register över kommunens 
konstinnehav, främst stafflikonst. Detta register skulle behövas revideras och digi-
taliseras i en databas. Förvaltningen har också de senaste åren i budgetsammanhang 
begärt medel till detta, vilket tyvärr inte kunnat bifallas. Att sälja eller byta delar av 
kommunens konstsamling som inte är av ”allmänt intresse” anser förvaltningen inte 
vara lämpligt med tanke på att det i dag efterfrågas konst och förvaltningen har en 
kölista på anställda som önskar utsmycka sina tjänsterum. Ur kommunaljuridisk 
synpunkt är det också tveksamt hur sådan konst skulle kunna säljas med tanke på 
bland annat värdering mm. Förvaltningen avslår också förslaget att skapa någon 
form av kommunal konstpool då det redan i länet finns en sådan, benämnd Konst-
kretsen.net. Där kan man hyra samtida norrbottnisk originalkonst som förmedlas 
via ett konstombud. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 4  
   
Diarienr 246-07   
   

Yttrande över motion från Birger Juntti (v) om till-
byggnad av SPA-anläggning i Familjebadet Nord-
Poolen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och anvisar 300 000 kronor till kultur- 

och fritidsnämnden för en utredning som ska visa hur en SPA-anläggning kan 
förverkligas i familjebadet NordPoolen. 

Beskrivning av ärendet 
Birger Juntti (v) föreslår i en motion till fullmäktige att kultur- och fritidsförvalt-
ningen får i uppdrag att utreda hur en tillbyggnad av en SPA-avdelning till familje-
badet NordPoolen skulle kunna genomföras.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att en SPA-anläggning skulle göra 
NordPoolen komplett i alla avseenden och innebära att målsättningen att badet skall 
vara ”ett hus för hela kroppen” skulle kunna förverkligas. Idag är SPA-trenden tyd-
lig i hela ”bad-sverige”. Flera stora badanläggningar bygger SPA-avdelningar om 
man inte redan har en sådan.  I de flesta fall driver sedan en extern entreprenör 
SPA-anläggningen eftersom denna kräver kompetent och särskild utbildad perso-
nal. I Boden har vi idag entreprenörer som förklarat sig vara villiga att hyra och 
driva en SPA-anläggning på NordPoolen, givetvis i samarbete med badet. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 5  
   
Diarienr 166-07   
   

Bidrag till Närradioföreningar i Bodens kommun 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 100 000 kronor till Närradion 

Boden för år 2007. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för kommande år fördelas det beviljade 
bidraget enligt antalet sända timmar enligt den blankett och den information 
som sänds sändningsaktörerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-17 § 226 att bidragen till närradioverksam-
heten ska fördelas av nämnden. Anvisade medel, 100 000 kronor, avser enligt När-
radion Boden verksamheten som bedrevs under 2007. 

Ansökningar har inkommit från Närradion Boden och SPRF avd 20 Boden. För-
valtningen anser att det beviljade anslaget bör fördelas enligt respektive förenings 
antal sända timmar och avser informera föreningarna om ansökningsförfarandet. 
För år 2007 har inte detta varit möjligt. 

För genomförande 
Ekonomen 

För kännedom 
Närradion Boden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 6  
   
Diarienr 268-07   
   

ABF Boden med ansökan om bidrag till projektet 
”Digital mötesplats” 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan, då projektet i förhållande till sina 

kostnader inte ger unga funktionshindrade reella fysiska aktiviteter, vilket skulle 
vara önskvärt.  

Reservationer från Urban Sundbom (s), Sophie Vestin (s), Tony Bexelius (s) och 
Thomas Lund (s). 

Beskrivning av ärendet 
ABF Boden ansöker om stöd för genomförande av projektet ”Digital mötesplats”, 
som syftar till att skapa en digital mötesplats på Internet för att nå unga med funk-
tionshinder. Projektet är kostnadsberäknat till 710 000 kronor och ABF söker från 
kommunen 100 000 kronor. 

Yrkanden 
Thomas Lund (s) föreslår  

1. Kultur- och fritidsnämnden ger ABF Boden ett bidrag med 100 000 kronor 
  till projektet. 

Beredningen föreslår  

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan, då projektet i förhållande till sina 
kostnader inte ger unga funktionshindrade reella fysiska aktiviteter, vilket 
skulle vara önskvärt.  

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden har bifallit  
beredningens förslag. 

För kännedom 
ABF Boden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 7  
   
Diarienr 273-07   
   

Bodens Ridklubb 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Bodens Ridklubb ett bidrag på 30 000 kro-

nor för Previas arbetsmiljöutredning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden begär att få en redovisning av Previas arbete. 

Beskrivning av ärendet 
Leif Björklund fd ordförande i Bodens Ridklubb har skrivit till förvaltningen angå-
ende arbetsmiljön på ridklubben. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har svarat 
på skrivelsen. 

Nuvarande ordförande Stefan Wallmark i föreningen har också i skrivelse till för-
valtningen förklarat hur man arbetar med att förbättra arbetsmiljön på ridklubben 
och anhåller samtidigt om ett ekonomiskt stöd till det arbete Previa gör för att kart-
lägga och förbättra arbetsmiljön på anläggningen. 

För genomförande 
Ekonomen 

För kännedom 
Bodens Ridklubb 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 8  
   
Diarienr 24-08   
   

Ungdomsgård i Sävast 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att öppna en fritidsgårdsverksamhet i Träffpunk-

tens teater- och cafélokal. 

2. Kommunfullmäktige anvisar medel, totalt 1 100 000 kronor, för verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunledningsförvaltningen 
utrett möjligheten att etablera en ungdomsgårdsverksamhet i Träffpunktens teater- 
och cafélokal i Sävast. 

Förslaget innebär att befintliga lokaler i stort sett bibehålls men fräschas upp och 
kompletteras med inredning/utrustning för att anpassas till ungdomsgårdsverksam-
het i samverkan med personal och ungdomar. Viktigt är också att man i samband 
med en ev. start av verksamheten kallar till en träff med ungdomar, föräldrar och 
andra intresserade för att informera och få fler delaktiga i verksamheten. 

Kostnader: 

Inredning/utrustning        350 000 kr 
Material/underhåll           200 000 kr/år 
Personal: 
1,0 Föreståndare              350 000 kr/år 
2,0 Lönebidragsanställda 200 000 kr/år 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 9  
   
Diarienr 38-06   
   

Biblioteksplan för Bodens kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till biblioteksplan i Bodens  

kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-04-24 § 95, att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utarbeta en biblioteksplan för 
Bodens kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-09-07 att biblioteks-
planen skulle gå ut på remiss till berörda. Remisstiden gick ut 2007-12-31 och syn-
punkter har lämnats in av barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
handikapprådet, pensionärsrådet, Bodens landsbygdsråd och informationskontoret. 

Tanken är att planen ska vara övergripande och ange politiska viljeinriktningar in-
för framtiden och utgöra grunden för verksamhetsplaner och handlingsplaner där 
tidsperspektiv, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar konkretiseras av be-
rörda förvaltningar i samverkan. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 10  
   
Diarienr 22-08   
   

Nytt avtal med StepIn och NordPoolen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att för-

handla om hyresnivån och teckna nytt hyresavtal mellan StepIn och Nord 
Poolen. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande avtalsperiod med Bodens sjukgymnastik och Idrottsrehab AB (StepIn) 
om gym- och friskvårdsverksamhet vid NordPoolen går ut 2008-06-30. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 11  
   
Diarienr 204-07   
   

Taxa för helårskort 2008, NordPoolen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att taxan för ett årskort ska motsvara 27  

enkelbad för såväl vuxna som ungdom och att taxan därmed fastställs för vuxna 
till 2 025 kronor och för ungdom till 1 350 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden beslutade 2007-10-16 § 64 om taxor vid hallar och anläggningar för nästa 
år. I efterhand har förvaltningen uppmärksammat en olycklig konsekvens av den  
justering som gjordes i taxan för helårskort på NordPoolen. Beslutet innebär att  
priset skall motsvara 29 x priset för ett enkelbad, det vill säga 50 kr för ungdom  
respektive 75 kr för övriga. 
 
Pris vuxna:  helår  2 175 kr 6 månader  1 050 kr   
Pris ungdom:    helår  1 450 kr 6 månader     700 kr 
 
Innebörden blev att 2 sex-månaderskort för vuxna blir 75 kr billigare än ett årskort 
och att 2 sex-månaderskort för ungdom blir 50 kr billigare än ett årskort. 

 
Den grundläggande principen för våra taxor är, sedan många år, att ett årskort alltid 
ska vara något billigare än övriga ”kortare” rabattkort. Med anledning av detta före-
slår kultur- och fritidsförvaltningen en justering av underlaget för beräkning av pri-
set på ett årskort. 

För genomförande 
Ekonomen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 12  
   
Diarienr 7-08   
   

Byte av personuppgiftsombud 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som gemensamt personuppgiftsombud 

utse kommunsekreteraren Daniel Bergh. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2006-01-23 ska ett gemensamt personuppgiftsom-
bud utses för kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, valnämnden och 
överförmyndarnämnden. Formellt ska respektive nämnd/styrelse utse ombudet och 
meddela beslutet till datainspektionen. 

För kännedom 
Datainspektionen 
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§ 13  
   
Diarienr   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

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

förtecknas i protokoll den 11 februari 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr   

127-07 Qultur- och Mediaföreningen 10 000 kr  
172-07 Bodens Orkesterförening               100 000 kr  
195-07 Bodens Jazzklubb   6 000 kr  
196-07 Perbackakören   3 000 kr  
200-07 FMN  14 755 kr  
207-07 Tornedalsgillet i Boden       650 kr  
212-07 Karin Myhr Eman Se skrivelse  
214-07 Pingstkyrkan i Boden    2 250 kr 
218-07 BISAM Ansökan återtagen 
229-07 Överstbyns byaförening  15 000 kr 
236-07 Svartlå Rockförening    5 000 kr 
248-07 Bodens Teaterförening  32 100 kr 
249-07 Musikskolan i Boden    9 000 kr 
251-07 Bodens Teaterförening Avslag 
252-07 Lakaträsk Byalag Avslag 
254-07 Qultur- och Mediaföreningen  10 000 kr 
257-07 Triple Productions    7 500 kr 
258-07 Bodens Badar Bröder Avslag 
259-07 Bodens Teaterförening Avslag 
263-07 Vittjärvs IK  55 000 kr 
269-07 ABF Boden    6 000 kr 
1-08  Tornedalsgillet i Boden       650 kr 
2-08  Norrb. Dövas Teckenspråksfören.  10 000 kr 
6-08  Sven-Eric Hornberg Avslag 
9-08  Norrbottens Innebandyförening Se skrivelse 
26-08  Qultur- och Mediaföreningen 125 000 kr 



Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesprotokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-11 

Sid 
15 (17) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 13  
   
Diarienr   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut forts. 
Konstinköp: 
Oljemålning ”Strandplockaren” av John Thorgren, pris: 20 000 kronor 

Lotteritillstånd: 
L6/2007, Sävast AIF 
L1/2008, Lions Club Boden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 14  
   
Diarienr 21, 25-08   
   

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
 Chefsrapport februari 2008 

 Budget 2008-2010, Försvarsmuseet 

 Information från arbetsgruppen ”Nytt system för fördelning av bidrag till 
         samlingslokaler/bygdegårdar i glesbygd” 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 15  
   
Diarienr   
   

Övriga ärenden 

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

efter information av kultur- och fritidschefen. 

 Konstutställning i fullmäktigesalen 

 Pagla och skoterleder 
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