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Beslutande Göran Ahlman (M) ordförande, Urban Sundbom (S), Hans Nilsson  

(M), Inger Mattsson (S), Gunilla Lantz (M), Gunnar Mörk (S), Peder 
Lindholm (NS), Tomas Lund (S), Eva Larsson (C), Max Aldrin (V)  
tom kl 15.45, Hendrik Andersson (FP) 
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Christer Nilsson ekonom, Roger Arespång fritidskonsulent, Alf Wennskog 
badhuschef, Beatrice Öhman, Siv Hjorth assistent 
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§ 40 Budgetuppföljning 2010-10 
 2010/50 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2010-10. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljning 2010-10 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 41 Verksamhetsplan och budget 2011-2013 
 2010/50 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2011-2013 samt 
delger kommunfullmäktige densamma. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget är upprättat i enlighet med direktiv och anvisningar från kommunfullmäkti-
ge. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 Taxor och avgifter vid hallar och anläggningar 2011-13 
 2010/50 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för planperioden justera upp gällande taxor och 
avgifter i enlighet med de procentsatser som kultur- och fritidsnämndens ramar ju-
steras upp med i meddelade planeringsförutsättningar. Det innebär för 2011: 1,6 %, 
för 2012: 2,6 % och för 2013: 2,8 %. Därutöver beslutas att, vad avser NordPoo-
lens taxor efter justering, avrundas enskilda biljett- och kortpriser till jämna 5 och 
10-tal kronor. 

Beskrivning av ärendet 

I underlaget för framräkning av den nettoram kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 
2011-2013 är nämndens samtliga intäkter uppräknade enligt ovan. Nämnden har där-
med att göra minst motsvarande justering av gällande taxor och avgifter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 43 Regler för kommunalt stöd till föreningslivet 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sista ansökningsdag för bidrag ska vara 15 
mars varje år. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa revideringen av regler för kommunalt 
stöd till föreningslivet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat regler för kommunalt stöd till förenings-
livet. 

 

För genomförande 
Ekonomen 
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§ 44 Sammanträdesdagar 2011 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Planerade sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden under 2011 föreligger. 

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter 
Kultur- och fritidsförvaltningens personal 
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§ 45 Årets ledare 2010 
 2010/162 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Per-Åke Johansson, Älvdalen United 
Svartlå IK Damlag, till årets ledare i Bodens kommun 2010 med följande motiver-
ing: 

” I en liten byaförening är en ”gammeldags eldsjäl” som Per-Åke ovärderlig. Per-
Åke är varje tränares drömlagledare, han är mån om tjejerna, han lyssnar och sko-
jar. Många mil styr han bussen från varenda träning och bortamatch, samlar in 
pengar på 1 år till träningsläger utomlands.  
”Fixar” det är Per-Åkes ledord.” 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utse lämpligt tillfälle för prisutdelningen. 

Beskrivning av ärendet 

Fritidsförvaltningen inrättade 1992 ett årligt ledarstipendium som sedan delats ut årli-
gen. Stipendiesumman är 10 000 kronor. 

2010 har följande förslag inkommit: 

• Christer Strandberg, Svartbjörnsbyns IF 

• Juha Männistö och Raimo Marjeta, innebandy 

• Birger Frohm, SKALP (2 st) 

• Olav Hansen, Forsträskheds Ungdomsskytteförening 

• Per-Åke Johansson, Älvdalen United Svartlå IK Damlag 

• Marlene ”Madde” Lundberg, körledare 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
Fritidskonsulenten 

 

För kännedom 
Per-Åke Johansson 
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§ 46 Bodens kommuns deltagande i enkätundersökningen  
LUPP 2011 

 2010/175 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enkätundersökningen LUPP – Lokal 
  UPPföljning av ungdomspolitiken, ska genomföras i Bodens kommun under 
  2011. 

2. Kultur- och fritidsnämnden avsätter de resurser som krävs för att genomföra 
    undersökningen, dvs tid för 2 tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen 
    samt en budget på 60 000 kr för rapportskrivning, analysarbete och tillhörande 
    LUPP-konferenser.  

Beskrivning av ärendet 

Syftet med enkäten är att Bodens kommun ska utveckla en effektiv ungdomspolitik 
som bygger på samarbete mellan olika sektorer. 

Ungdomsstyrelsen började arbeta med Lupp 2001. Mellan 2001 och 2010 har nästan 
hälften av Sveriges kommuner deltagit. 

Kommunernas arbete är direkt avgörande för hur väl Sverige lever upp till de nationel-
la ungdomspolitiska målen. Därför fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att utveckla me-
toder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken 1998.  
 
Tillsammans med kommunerna som samarbetat med oss har vi utvecklat en modell för 
uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Lupp-
enkäten är hjärtat i detta arbete. En inbjudan går ut till alla kommuner i början av varje 
kalenderår. De kommuner som vill delta skickar in en ansökan.  

För att få delta krävs:  

• att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken  

• att det finns resurser att satsa på projektet – främst i form av tid  

• att det finns en bred politisk förankring för att genomföra ungdomsundersökningen  

 
Om kommunen uppfyller de här kraven så spelar det ingen roll hur stor eller liten den 
är, var den ligger geografiskt eller hur långt den har kommit i det ungdomspolitiska 
arbetet.  
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§ 46 

 
Bodens kommuns deltagande i enkätundersökningen  
LUPP 2011 forts 

 2010/175 

 

Så här kan ett samarbete se ut: 

Ungdomsstyrelsen skickar ut en inbjudan och frågar vilka som vill vara med. Någon 
månad senare får kommunerna besked. Därefter arrangerar Ungdomsstyrelsen en obli-
gatorisk utbildningskonferens där vi går igenom arbetsprocessen tillsammans med del-
tagarna. Sedan förankrar representanterna metoden i kommunen. Själva genomförande 
av undersökningen görs under hösten och vintern. Att skriva rapporten motsvarar un-
gefär en månads heltidsarbete.  

Ungdomsstyrelsen erbjuder: 

Kommunen får fri tillgång till tre åldersanpassade versioner av enkäten och ett analys-
program på webben. Ungdomsstyrelsen hjälper till med utbildning, konferenser och 
löpande stöd i form av telefonkontakt, e-post och besök i kommunen. Vi sparar svaren 
på vår server. När undersökningen är färdig levererar vi datamaterialet. Kommunerna 
står själva för eventuella tryckkostnader för pappersenkäterna och slutrapporten. 

 

För genomförande 
Fritidskonsulenten 
Ungdomskonsulenten 
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§ 47 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som re-
dovisas i protokoll § 47den 7 december 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av delegationsbeslut: 

Dnr 

126 HSO Boden Bidrag 3 000 kr till information om verk- 
                                                      samheten i Bodens skolor. 

127 ABF Bygdeskrivare Bidrag 4 000 kr till ”Alla Dikters Dag” 

128 Bodens konstgille Avslag till musikunderhållning 

131 Perbackakören Bidrag 4 000 kr till valborgsmässofirande 
  och Nationaldagen 2010 

145 FUB Boden Bidrag 9 260 till bussresor FUB-danser 

152 Petra Wärja och Malin Burström Avslag på ansökan om bidrag till volon- 
                                                       tärresa 

155 Lakaträsk Byaförening Inköp av minst 4 ex av den färdiga boken 

156 Svartbjörnsbyns IF Bidrag 10 000 kr till inventarier i Per- 
                                                                       backagården 

159 Kulturens Bildningsverksamhet Avslag till utvecklings- och verksamhets- 
                                                        bidrag 

167 Nordic Rage Metal förening Bidrag 3 000 kr till rockskola för ungdom 
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§ 48 Information och rapporter 
  

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

• Chefsrapport december 2010 

• Anläggningsbidrag 

• NordPoolen 
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§ 49 Övriga ärenden 
  

Beslut 

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

2. Kultur- och fritidsnämnden har 1997-07-01 tecknat avtal med Bodens Ridklubb 
om fastighetsförvaltning av ridanläggningen i S Svartbyn. Nämnden anser att en 
översyn av gällande avtal är nödvändig och beslutar därför att kultur- och fritids-
förvaltningen får i uppdrag att säga upp gällande avtal med föreningen. 

Beskrivning av ärendet 

• Ridhuset 

• Havremagasinet 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
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§ 50 Avslutning 
  

Ordförande Göran Ahlman (M) tackar ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-
nämnden och förvaltningens personal för 4 mycket bra och fina år och önskar alla en 
God jul och Gott Nytt år. 

Urban Sundbom (S) tackar ordförande, nämnden och förvaltningen och önskar alla 
lycka till samt God jul och Gott Nytt år. 

Förvaltningschefen Leif Nordström tackar ordförande och överlämnar en blomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


