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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 1 Verksamhetsberättelse med tilläggsbudget och övriga 
bilagor samt budgetuppföljning 2008-12 

 2008/65 

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

telse med förslag till tilläggsbudget och övriga bilagor/årsredovisning 2008.   

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till justeringar i verksamhetsplan 
2009-2011. 

3. Kultur- och fritidnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-12. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsberättelse med 
tilläggsbudget och övriga bilagor samt budgetuppföljning 2008-12. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 2 Medborgarförslag om förbättrad värme i NordPoolen 
 2008/265 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar svara på medborgarförslaget enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Margareta Ekman föreslår i ett medborgarförslag att värmen ska förbättras i badgal-
lerian mellan duschrum och bassänger i NordPoolen. 

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning som ansvarar för NordPoolens fastig-
hetsskötsel har svarat på skrivelsen och förklarat att nuvarande inblåsningstempera-
tur 20 grader C inte går att höja eftersom detta skulle få en temperaturhöjande ef-
fekt i bl.a. restaurang och omklädningsrum då dessa betjänas av samma aggregat. 
Upplevelsen av kyla i badgallerian har säkert också att göra med luftfuktigheten, då 
den är betydligt högre i både äventyrsdelen och bassängutrymmet. 
Problemet har dock uppmärksammats av fastighetsförvaltningen och man kommer 
att arbeta för att lösa problematiken. 

 

För kännedom 
Margareta Ekman 
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§ 3 Yttrande över motion om uppförande av skidpark/funpark i 
Pagla 

 2008/268 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen enligt yttrande nedan. 

Reservationer från Urban Sundbom (S), Christina Bring (S), Tony Bexelius (S) och 
Tomas Lund (S). 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion till fullmäktige att 
Bodens kommun skall bygga en skidpark/funpark i en av Paglas skidbackar. 
 
Ansvarig för verksamheten i Paglas skidbackar är Storklintens Alpina Skidklubb.  
Föreningen sköter liften och bedriver skidträning/skidskola i backen.  
Delar av en skidpark finns redan genom att förvaltningen på initiativ av föreningen 
anlagt rails och hopp i backen. Utrymmet i backen är begränsat och om ytterligare 
aktiviteter skall anläggas i backen så måste detta ske i dialog mellan föreningen och 
förvaltningen så att bl.a. säkerheten kan garanteras. Förvaltningen är således inte 
negativ till fler aktiviteter i backen men om detta är möjligt får utredas tillsammans 
med föreningen Storklintens Alpina. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Yttrande över motion om utveckling och marknadsföring av 
NordPoolen 

 2008/279 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion till fullmäktige att kultur- och fritids-
nämnden i samverkan med tekniska förvaltningen och näringslivsförvaltningen 
upprättar ett utvecklingsprogram för NordPoolen. 

Motionären skriver att badet har ett kraftigt minskande besökstal vilket inte stäm-
mer. Istället bör framhållas att badet sedan öppningen den 15 december 1995 lyck-
ats bibehålla besökstalen kring 180 000 till 200 000 besök årligen vilket gör badet 
till ett av de större besöksmålen i länet.  
Problemet med ekonomin har att göra med den årliga av fullmäktige beslutade upp-
skrivningen av badets intäkter med 2 % vilket innebär drygt 700 000 kronor på en 
3-årig planperiod som då tyvärr inte går att ta ut av badets besökare som en årlig 
höjning av badpriserna.  
 
Teknisk förvaltningen gör också en årlig driftsöversyn i badet som ger ett underlag 
för ett planerat underhållsbehov. Nyligen har stora investeringar gjorts i badets ven-
tilationsanläggning och kommande åtgärder är mycket riktat mot energibesparings-
åtgärder.   

Kultur- och fritidsförvaltningen har också utarbetat en vision/handlingsplan för ba-
dets utveckling vilken presenterats för nämnden. Handlingsplanen visar hur/vad 
förvaltningen ser på badet och dess framtida utveckling. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 5 Motioner från ungdomsfullmäktig 
 2008/256 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaren på motionerna från ungdomsfull-

mäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Julia Mattson och Simon Frankki med fler i Sävast, har lämnat in en motion till 
ungdomsfullmäktige och föreslagit att en ungdomsgård ska öppnas i Sävast. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-17 att uppdra till kultur- och fritidsnämn-
den att öppna en ungdomsgård i Träffpunktens teater- och cafélokal i samverkan 
med föreningslivet under 2009. Uppdraget ska redovisas till fullmäktige senast un-
der september månad 2009. Fullmäktige har också anvisat en del medel för genom-
förandet. 

Förvaltningen förbereder därför ärendet och har redan tagit kontakter med före-
ningslivet i Sävast. Förvaltningen kommer också att återkomma till ungdomar i Sä-
vast för att lyssna och höra hur man vill att verksamheten ska bedrivas och hur lo-
kalen ska utformas. 

 

För kännedom 
Julia Mattsson 
Simon Frankki 
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§ 6 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2008/256 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaren på motionerna från ungdoms-

fullmäktige och uppdrar till förvaltningen att hjälpa ungdomarna med kontakter 
till ansvariga i de olika föreningarna. 

Beskrivning av ärendet 
Tilda Henriksson och Moa Edman med flera i Harads har lämnat in följande motio-
ner till ungdomsfullmäktige. 
- Tillgång på löpband i Harads gymlokal. 
- Belysning på Kamrums A-lagsplan i Bodträskfors. 
- Ungdomsgård i Svartlå. 
- Nya och billigare filmer på biografen i Harads. 
 
Gym-lokalen i Harads badhus drivs av en förening ”Ede-gym”. Föreningen har för-
klarat att några medel för ytterligare investeringar i lokalen inte är möjlig då antalet 
medlemmar i föreningen stadigt sjunker.    
 
Förvaltningen förfogar inte över några kommunala medel för att investera i belys-
ning på planen i Bodträskfors. Föreningen har dock möjlighet att söka medel för 
investeringen från Riksidrottsförbundet bl.a. ”Idrottslyftet”. 

Kommunen bedriver idag ungdomsgårsverksamhet i Harads på Edeborg. Ska en 
gård öppnas i Svartlå så måste detta ske genom ett lokalt initiativ från föreningsli-
vet eller andra organisationer i byn. Kommunen skulle sedan eventuellt kunna stötta 
verksamheten med ett årligt driftsbidrag.    
 
När det gäller bio-verksamheten i Edeborg så måste ungdomarna ta kontakt med 
By-kraft i Harads som ansvarar för och driver verksamheten i Edeborg. Förvalt-
ningen kommer också att ta kontakt med ansvariga och föra fram ärendet.  

 

För kännedom 
Tilda Henriksson 
Moa Edman 
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§ 7 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2008/256 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaren på motionerna från ungdomsfull-

mäktige och uppdrar till förvaltningen att hjälpa ungdomarna med kontakter till 
ansvariga i de olika föreningarna. 

Beskrivning av ärendet 
Daniel Öman och Jesse Kauppinen med flera på Fria Emilia har lämnat in en  
motion till ungdomsfullmäktige och föreslagit att Paglabacken och äventyrsbadet 
NordPoolen ska utvecklas med fler aktiviteter 

Ansvarig för verksamheten i Paglas skidbackar är Storklintens Alpina. Föreningen 
sköter liften och bedriver skidträning/skidskola i backen. Förvaltningen har också 
på initiativ av föreningen anlagt rails och hopp i backen. Utrymmet i backen är be-
gränsat och ska ytterligare aktiviteter anläggas i backen så måste föreningen och 
förvaltningen vara överens om detta så att säkerheten kan garanteras. Vi kommer 
att ta upp frågan med SKALP och ni kan också själva ta kontakt med föreningen 
och diskutera frågan. 

Förvaltningen har en längre tid fört diskussioner med kultur- och fritidsnämnden 
om hur äventyrsbadet NordPoolen ska utvecklas. Under de år som gått sedan badet 
öppnades 1995 så är investeringar gjorts i bl.a. rutschkanor och gymverksamhet. 
Förvaltningen har också utarbetat en vision hur vi skulle vilja utveckla badet med 
exempelvis en SPA-anläggning. De idéer ni för fram kommer vi att ta med oss i det 
fortsatta arbetet med att utveckla badet. 

 

För kännedom 
Daniel Öman 
Jesse Kauppinen 
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§ 8 Motioner från ungdomsfullmäktige 
 2008/256 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaren på motionerna från ungdomsfull-

mäktige och uppdrar till förvaltningen att hjälpa ungdomarna med kontakter till 
ansvariga i de olika föreningarna 

Beskrivning av ärendet 
Lovisa Åhl Höjer, Lina Sundqvist, Lina Rutberg, Emelie Wallin och Victoria Wes-
tin Ericsson med flera har lämnat in motioner till ungdomsfullmäktige och där före-
slagit att klotterplank ska uppföras i kommunen, fler festivaler ska arrangeras typ 
Boden Alive, ”Ungdomens dag” arrangeras oftare samt att särskilda ungdoms-
cafeer öppnas. 

När det gäller klotterplank så har kommunen antagit ett principbeslut som säger att 
det gäller ”0-toleras” mot klotter i kommunen. Kommunen har undersökt frågan 
och kunnat konstatera att uppförande av klotterplank i andra kommuner inte mins-
kat klottrandet. Frågan kanske kan lösas på annat sätt genom att en särskild lokal 
upplåtes där man under kontrollerade former (grafitti) tillåts dekorera väggar mm. 
Frågan kommer därför att föras vidare till kommunala fastighetsägare. 

Frågan om alternativa festivaler måste hanteras av intresserade arrangörer, organi-
sationer, föreningar. Kommunen kan vara en intressent i sammanhanget men är inte 
den som primärt driver ärendet. 

Ungdomens dag arrangeras idag en gång per år av kommunens ungdomsråd. Detta 
är vad man orkar med både ekonomiskt och arrangörsmässigt. Förutom detta sker 
ett flertal övriga ungdomsarrangemang genom både kommunen (Ungdomens Hus) 
och Folkets Hus. Evenemangsintresserade ungdomar kan därför kontakta någon av 
nämnda organisationer för vidare diskussioner. 

Kommunen driver idag ett ungdomscafé i Ungdomens Hus där ungdomar kan träf-
fas och fika till rimliga priser. Kommunen har inte för avsikt att ytterligare engage-
ra sig i denna typ av näringsverksamhet utan här måste det privata näringslivet dri-
va frågan. 

 

För kännedom 
Lovisa Åhl Höjer Emelie Wallin 
Lina Sundqvist  Victoria Westin Ericsson 
Lina Rutberg 
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§ 9 Bodens ridklubb med ansökan om bidrag 
 2008/258 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om höjt bidrag. 

Reservationer från Urban Sundbom (S), Christina Bring (S), Tony Bexelius (S) och 
Tomas Lund (S). 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Ridklubb, genom Christer Carlsson, ansöker i skrivelse 2008-11-09 om höjt 
bidrag för ridinstruktör till personer med funktionshinder. Ansökan avser ytterligare 
95 000 kronor. 

Kultur- och fritidnämnden lämnar årligen generella bidrag/stöd till det ideella före-
ningslivet i kommunen. Detta görs utifrån ett fastställt regelverk och ur, för dessa 
ändamål, anvisade anslag. Boden Ridklubb får del av dessa enligt nedan. Förening-
en disponerar dessutom hela anläggningen hyresfritt innebärande en lokalsubven-
tion med 2 528 172 kronor. 

Bidrag   2007 2008 
Ridinstruktör funktionshindrade 150 000 kr 150 000 kr (300 000 kr) 
Bidrag arbetsmiljöutredning       30 000 kr 
Lokalt aktivitetsstöd    55 920 kr   53 930 kr 
Anläggningsbidrag    60 000 kr   60 000 kr 

Summa   265 920 kr 293 930 kr 

Några medel därutöver förfogar kultur- och fritidsförvaltningen inte över och därför 
avslås ansökan. 

 

För kännedom 
Bodens Ridklubb 
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§ 10 Flyttning av elljusspår i Harads 
 2008/293 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet får inarbetas i kommande plan-

periods investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 
Harads byaförening har undersökt möjligheten att hitta en bättre placering av elljus-
spåret i Harads. Enligt föreningen så är nuvarande placering olämplig med tanke på 
spårets dragning i den kraftigt kuperade terrängen. Förening föreslår istället ett nytt 
läge där terrängen enligt föreningen är mer lämplig för skidåkning. 

Kostnaderna för elljusspåret (längd 2 700 m) är beräknat till cirka 700 000 kronor 
och föreningen kommer också att delta med eget arbete. 

Förvaltningen har också undersökt möjligheten att delvis finansiera projektet med 
bygdemedel men fått beskedet att detta tyvärr inte är möjligt enligt gällande regel-
verk.  

Inom gällande treåriga planperiod (2009-2011) för nämndens investeringar kan inte 
heller projektet inrymmas varför projektet måste in i kommande planperiods inve-
steringsbudget (2010-2012).  

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Harads Byaförening 
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§ 11 Ansökan om medfinansiering av vinterfestival Harads 
 2008/261 

Beslut 
1. Kultur- och fritidnämnden beslutar bevilja 20 000 kronor för genomförandet av 

Vinterfestivalen i Edeforsbygden. 

Beskrivning av ärendet 
Harads byaförening tillsammans med övriga föreningar i bygden avser att anordna 
en Vinterfestival 21/2 – 1/3 2009 i syfte att stärka bygdens kultur och skapa enga-
gemang runt olika vinteraktiviteter enligt upprättat ramprogram i Edeforsbygden. 
En budget/finansieringsplan har upprättats för evenemanget där den egna finansie-
ring uppgår till 20 000 kronor varför nämnden föreslås bevilja samma summa för 
genomförande av arrangemanget. 

 

För genomförande 
Ekonomen 

För kännedom 
Harads byaförening 
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§ 12 Harads IF med ansökan om bidrag 
 2009/6 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på kom-

munstyrelsen beslut den 23 mars 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Harads IF, genom Eddie Lind, ansöker i skrivelse 2009-01-10 om ett investerings-
bidrag med sammanlagt 91 900 kronor avseende inköp av åkgräsklippare och röj-
såg. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen generella bidrag/stöd till det ideella fö-
reningslivet i kommunen. Detta görs utifrån ett fastställt regelverk och ur, för dessa 
ändamål, anvisade anslag. Harads IF i Boden får del av dessa enligt nedan.  
 
Bidrag          2006 2007 2008   
Lokalt aktivitetsstöd   13 545 kr 33 450 kr 28 348 kr  
Anläggningsbidrag 60 000 kr 115 000 kr 65 000 kr 
Bad och naturrastplatser 22 000 kr      2 000 kr   4 000 kr    
Samlingslokal  9 386 kr   9 499 kr   11 830 kr   
Jubileumsbidrag 4 500 kr 
Hyresbidrag     5 600 kr  
 
Summa:   109 431 kr 165 549 kr 109 178 kr  
 
Några medel för att lämna investeringsbidrag eller ytterligare drift och/eller verk-
samhetsbidrag förfogar kultur- och fritidsnämnden inte över och avslår därmed an-
sökan. 
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§ 13 Nordic Rage metal festival med ansökan om bidrag 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Nordic Rage Metal Festival beviljades 40 000 kronor i arrangörsstöd till den musik-
festival de genomförde år 2008. Festivalen är en av de större som genomförs i Bo-
dens kommun och har stor genomslagskraft i massmedia. 
Artister och övriga kostnader blir med åren alltmer betungande ekonomiskt för  
föreningen. Efter den senaste festivalen beskriver föreningen en nettokostnad på 
53 000 kronor. 

 

För kännedom 
Nordic Rage metal festival 
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§ 14 Begäran om tilläggsanslag till investeringsbudget 2009 
  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för upp-

rustning av bibliotekslokalerna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar att kapitaltjänstkostnaden täcks, som uppstår om 
tilläggsanslaget beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Sveafastigheter bygger en ny affärsfastighet ”Galleria” i kvarteret Oxeln. Bodens 
Stadsbibliotek får också därigenom en ny och efterlängtad entré mot Gallerians 
övre plan. I samband härmed görs också en nödvändig upprustning av bibliotekslo-
kalen med nytt golv, ommålningar, ny belysning och nya moderna exponeringshyl-
lor. Receptionsdisken byts också ut samtidigt som det gamla möblemanget rustas. 

Arkitekthuset Monarken har tidigare gjort en grov kostnadsberäkning av de plane-
rade åtgärderna som totalt uppgår till ca 2 000 000 kronor. Sveafastigheter avsätter 
1 000 000 kronor till lokalupprustningen varför kultur- och fritidsnämnden hos 
kommunfullmäktige begär ett tilläggsanslag om 1 000 000 kronor till projektet. 
Nämnden förutsätter också att om tilläggsanslaget beviljas att den kapitaltjänstkost-
nad som uppstår också täcks av fullmäktige. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 Färdigställande av skomakarverkstad Norrigårdsområdet 
  

Beredningens förslag 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på kom-

munstyrelsen beslut den 23 mars 2009. 

Beskrivning av ärendet 
I början av år 2006 beslutade fullmäktige att finansiera flyttning och upprustning av 
det gamla skomakeriet i Flarken till Norrigårdsområdet. Företaget Aktiv kunskap 
renoverade byggnaden och tekniska förvaltningen administrerade flytten till Norri-
gårdsområdet enligt en ritning som erhållits av Carl-Erik Nilsson tidigare ägare av 
byggnaden. Boden-Överluleå Hembygdsföreningen övertog sedan ansvaret för 
byggnaden som också beslutade att göra en ytterligare flyttning av fastigheten. 

Byggnaden tog skada av den senare flytten och har ännu inte färdigställts då hem-
bygdsföreningen saknar medel för detta. För att inte byggnaden ska vattenskadas 
måste fastigheten snarast färdigställas och för att också kunna visas dessutom inre-
das enligt gamla beskrivningar och fotografier. 
 
Fastighetschefen Bo-Gunnar Lundberg har kostnadsberäknat vad det innebär att få 
byggnaden i samma skick som övriga kulturbyggnader på Norrigårdsområdet. 
Kostnaderna beräknas uppgå till ca 185 000 kronor. 
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§ 16 Peter Strand och Johan Alén med ansökan om bidrag till 
snöskotershow 

 2009/23 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse ansöker Peter Strand och Johan Alén om bidrag med 50 000 kronor för 
att arrangera en snöskotershow på Peabtravet 2009-02-28.  

Av Boden kommuns normer och regler för kommunalt föreningsstöd framgår att  
kultur- och fritidsnämnden kan lämna bidrag till ideella föreningar/organisationer 
som har sitt säte i kommunen och bedriver verksamhet här. Dessa kriterier 
måste ovillkorligen vara uppfyllda för att en förening/organisation skall kunna god-
kännas som bidragsberättigad.  
 
Sökande personer kan inte anses utgöra sådan ideell förening som avses i regelver-
ket. 
 
 

För kännedom 
Peter Strand och Johan Alén 
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§ 17 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 10 februari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr: 
197-08 Bodens Square Dance Team 3 000 kronor 
199-08 Bodens Jazzklubb  6 500 kronor 
207-08 Bodens Jazzklubb  3 000 kronor 
221-08 Tornedalsgillet i Boden     632 kronor 
226-08 PRO Boden   6 000 kronor 
240-08 Pingstkyrkan i Boden  2 500 kronor 
244-08 Bodens Jazzklubb  4 485 kronor 
246-08 Bodens Konstförening  1 450 kronor 
247-08 Bodens Ungdomsråd                     19 300 kronor 
248-08 Svartbjörnsbyns byautvecklingsfören. 1 200 kronor 
251-08 PRO Boden   2 500 kronor 
252-08 Ungdomens Nykterhetsförbund 4 000 kronor 
262-08 Svartlå Sandträsk ek.förening Avslag 
264-08 Svartlå Dialektgrupp  2 687 kronor 
266-08 Boden Överluleå hembygdsförening 5 656 kronor 
267-08 Tornedalsgiller i Boden     700 kronor 
269-08 Johanneskyrkans församling 1 000 kronor 
270-08 Bodens Teaterförening                     11 400 kronor 
273-08 Bodens Teaterförening  9 600 kronor 
274-08 Lokala folkbildningsrådet Boden 8 000 kronor 
275-08 ABF Norr Boden  1 000 kronor 
277-08 Qultur- och Mediaföreningen 3 000 kronor 
278-08 Bodens Jazzklubb  9 500 kronor 
280-08 Bodens Teaterförening                     20 000 kronor 
283-08 Organisationskom. SM 2009 Se skrivelse 
284-08 Folkets Hus                       20 000 kronor 
285-08 Musikgruppen Gubbröran  4 000 kronor 
288-08 Bodens Teaterförening  Se skrivelse 
290-08 Norrbottens Handikappidrottsförbund 30 000 kronor 
292-08 Perbackakören  2 500 kronor 
4-09 Norrbottens Handikappidrottsförbund 1 000 kronor 
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§ 18 Information och rapporter 
 2009/14 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
• Chefsrapport, februari 2009 

• Kulturarrangemang/produktioner inom kultur- och fritidsförvaltningen 2008 
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§ 19 Övriga ärenden 
  

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

information av kultur- och fritidschefen. 

Beskrivning av ärendet 
• Närradion Boden 

• Pagla 

• Bygdegårdar 

• NordPoolen 

• Datorer vid OII 

• Utställningen ”Ryssen kommer” 

• Stadsbiblioteket 

• Handbollsmål på Hildursborg 

• Besök från kulturrådet 20 februari 2009 

• 66 

• Vandringsleder 

• Kallelse och handlingar via e-post 
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