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 Sammanträdesdatum 
2008-11-13 

Sid 
1 (9) 

 
 

Plats och tid  Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum kl 14.00 
  
Beslutande Göran Ahlman (m) ordförande, Urban Sundbom (s), Birger Juntti (v),  

Hans Nilsson (m), Christina Bring (s), Bo Westin (v), Rakel Groth (ns), 
Inger Mattsson (s), Eva Larsson (c), Tomas Lund (s), Gunilla Lantz (m) 

Ersättare Catrin Wärne (m), Max Aldrin (v), Roger Bohman (c), Hendrik Andersson 
(fp), Britt-Marie Carlsson (kd) 

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

Utses att justera Bo Westin 
 
Justeringens plats och tid  
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siv Hjorth

§§ 71-78  

     
   Ordförande 
Göran Ahlman

 
 

     
  Justerare 
Bo Westin

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ  Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2008-11-13   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

    
 Underskrift 
Siv Hjorth
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 71  
Diarienr   
   
   

Ställningstagande om åtgärder för att uppnå balans i 
budget och verksamhetsplan 2009-2011 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa upprättat budgetförslag för  

planperioden 2009-2011. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära kompensation i form av utökad 
budgetram för ej finansierad verksamhet enligt bifogad handling. 

Beskrivning av ärendet 
Vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde redovisades ett underlag  
(lista) på tänkbara åtgärder för att uppnå balans mot anvisad ram i nämndens förslag till 
budget 2009-2011. I dagsläget är år 1 dvs 2009 i balans, år 2010 och 2011 är det inte. 
Kvar att åtgärda 2010 är 360,9 tkr. 
Kvar att åtgärda 2011 är 558,9 tkr. 
Detta under förutsättning att nämnden, för planperioden, erhåller utökad budgetram enligt 
nedan.  
 
Nämnden föreslås begära kompensation i form av utökad budgetram för ej finansierad 
verksamhet enligt bifogad handling. 
För 2009 saknas finansiering med 1 717,0 tkr. 
För 2010 ”                                      2 027,7 ” 
För 2011 ”                                      2 120,7 ” 
 

Yrkanden  
Urban Sundbom (s) m fl föreslår att följande förslag läggs till i ställningstagandet 
om åtgärder för att uppnå balans i budget och verksamhetsplan. 

1. Se över driften av försvarsmuseet, samlingslokaler/bygdegårdar och personal-
kostnader inom kultur- och fritidsförvaltningen.  

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
§ 72  
Diarienr 249-08  
   
   

Taxor och avgifter 2009 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå fullmäktige att fastställa föreslagna 

taxor och avgifter. 

Urban Sundbom (s) m fl reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat befintliga taxor och avgifter samt  
upprättat förslag till taxor för 2009. 

Yrkanden 
Urban Sundbom (s) m fl yrkar enligt följande. 

1. Taxan för bad, barn och ungdom 3-18 år vid NordPoolen, ska vara  
oförändrad. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 73  
Diarienr 250-08  
   
   

Regler för kommunalt stöd till föreningslivet 2009 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna normer och regler. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat befintliga normer och regler för 2009. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 74  
Diarienr  205-07  
   
   

Nya regler för fördelning av driftbidrag till föreningar 
som driver egna anläggningar 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa förslaget till nya regler för fördel-

ning av driftbidrag till föreningar som driver egna anläggningar samt att dessa 
ska gälla fr o m 2009. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen behandlade 2007-11-19 § 203 kultur- och fritidsnämndens för-
slag till ny rutin för fördelning av driftbidragen till föreningar som driver egna an-
läggningar. Ärendet återremitterades till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden 
skulle, för bygdegårdarna, väga in samma villkor som för övriga lokaler i kommu-
nen som erhåller samhälleligt stöd.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att omläggningen görs under tre år på så sätt att den 
fasta delen av bidraget trappas ner under planperioden till 75% år 2009, 50% 2010, re-
spektive 25% år 2011 av anvisad budgetram för bidraget. Rörlig del fördelas efter re-
spektive förenings volym på ungdomsverksamheten. Den fastställs utifrån den aktivi-
tetsredovisning respektive förening lämnat in, för närmast föregående verksamhetsår, i 
samband med ansökan om det lokala aktivitetsstödet. 
 
Den nya utformningen skulle tillämpat på befintlig budget innebära fördelning enligt 
nedan.  
 2009 2010 2011 
 
Fast del 1 279,0  852,0  426,0 
Rörlig del 426,0 853,0 1 279,0 
 
Summa: 1 705,0 1 705,0 1 705,0 

För genomförande 
Ekonomen
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 75  
Diarienr  205-07  
   
   

Nya regler/grunder för fördelning av driftbidrag till 
samlingslokaler 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa förslaget till nya regler/grunder för 

fördelning av driftbidrag till samlingslokaler samt att dessa ska gälla fr o m 
2009. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-19 § 203 att återremittera ärendet till Kultur- 
och fritidsnämnden Ärendet återremitterades till kultur- och fritidsnämnden för att 
nämnden skulle, för bygdegårdarna, väga in samma villkor som för övriga lokaler i 
kommunen som erhåller samhälleligt stöd. Kultur- och fritidsnämnden har, vid ut-
formningen av de nya reglerna, beaktat detta.  

Reglerna för fördelningen av driftbidragen förutsattes få en inriktning inne- 
bärande att volymen på den ungdomsverksamhet respektive förening/bygdegård 
bedriver skall ha avgörande inflytande på bidragets storlek.  
 
Den nya utformningen skulle tillämpat på innevarande verksamhetsår innebära  
fördelning av budget enligt nedan.  
   
1-  75 km2                                      65 kr/km2   
76-150 km2                                                     34 kr/km2  
151 km2                                         17 kr/km2   
Tillägg för ungdomsverksamhet   15 kr/km2 
 

För genomförande 
Ekonomen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 76  
Diarienr   
   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 13 november 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
163 Chorisma   Arrangörsstöd 27 125 kr 
193 IOGT-NTO   Arrangörsstöd 2 000 kr 
205 IOGT-NTO   Arrangörsstöd 3 000 kr 

Konstinköp 
”Sammansvuret”, teknik gouache,  av Anders Lidén, pris: 6 500 kr 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 77  
Diarienr   
   
   

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
 Information internationellt forum i Skellefteå 

 Information från Bodens Närradio 

 Information om föreläsning 

 Intern ekonomi/information 

 Ungdomsdialogen 

 Utställning av inköpt konst under året 

 Konstgillets utställning 

 Centralskolan 
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§ 78  
Diarienr 271-07  
   
   

Anmälningar från Stefan Lakso 

Beredningens förslag 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avsluta ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Lakso har tidigare i beslut daterat 2008-09-02 § 60 och i skrivelse daterat 
2008-10-22 erhållit svar på de anmälningar som framförts mot förvaltningen. 

Lakso framför ånyo i ett antal anmälningar delvis liknande synpunkter och anmäl-
ningar som i tidigare skrivelser. 

Med anledning härav vill nämnden understryka att ärendet härmed för nämndens 
del är avslutat. 

För kännedom 
Stefan Lakso 
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