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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 1 Information av kultur- och fritidschefen 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om förvaltningens 
organisation. 
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§ 2 Verksamhetsberättelse och tilläggsbudget 2010 
 2010/50 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen med förslag till 
tilläggsbudget och övriga bilagor 2010. 

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

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till verksamhetsberättelse med 
tilläggsbudget och övriga bilagor 2010. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 3 Taxor och avgifter 2011 
 2010/50 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor och avgifter för 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2010-12-07 föreslå kommunfullmäktige att 
nämnden för 2011 får räkna upp taxorna med den procentsats som nämndens intäk-
ter justerats upp med i planeringsförutsättningarna och därmed i nämndens ram för 
2011 det vill säga1,6 %. 

Förslag till taxor har justerats i enlighet med detta. Undantag från detta är gjort en-
ligt följande: 
 
Sidan 2           Avgiften för träningstimmar i de stora hallarna föreslås till 90 kronor  
                       per timme/timme då deltagarna är över 15 år och till 70 kronor per  
                       timme då deltagarna är under 15 år eller yngre.  
Sidan 2, 5, 7   Taxan för förhyrning vid kommersiella arrangemang har justerats  
                       till vad som kan bedömas som en marknadsanpassad hyra.   

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Medborgarförslag om att flytta ”Bodansarlogen” till hem-
bygdsområdet 

 2010/171 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tekniska förvaltningen får uppdraget att 
undersöka hur och samtidigt kostnadsberäkna vad en flytt av logen till kultur-
området skulle innebära. 

Beskrivning av ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att ”bodansarlogen” flyttas från Heden till dess ur-
sprungliga uppställningsplats på hembygdsområdet. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget och ser samtidigt att denna byggnad väl passar in 
i området stilmässigt. Byggnaden är väl värd att bevara och om byggnaden placeras 
på området så innebär det också att fler arrangemang kan uppföras på området i och 
intill byggnaden vilket också höjer hela områdets status. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
Tekniska förvaltningen 
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§ 5 RÅEK med ansökan om bidrag till skötsel av skoterleden 
Malmens Väg 

 2011/22 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kultur- och  
fritidsförvaltningen för vidare handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Strand RÅEK har i en skrivelse till förvaltningen föreslagit att föreningen 
får ett bidrag på 93 216 kronor för inköp av skoter och sladd för att kunna sköta  
underhållet på Malmens Väg. Förutom detta tillkommer 50 000 kronor för bensin m 
m, så totalt skulle bidraget bli 143 216 kronor. 

Bakgrunden till begäran är att underhållet tidigare skötts av Luleå Fritid som fått 
50 000 kronor från förvaltningen för skötsel av ledsträckan, ca 5 mil, som berör 
kommunen. Nu har tyvärr inte Luleå kommun möjligheter längre att ta detta ansvar 
så därför har förvaltningen gjort en förfrågan till RÅEK om man kan ta på sig an-
svaret för skötseln. 

Malmens Väg, totalt ca 20 mil, som löper från Strömsund i Luleå kommun upp till 
Gällivare/Malmberget är en pulsåder i kommunens ledsystem och mycket trafike-
rad av kommunens och länets skoteråkare. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
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§ 6 Samverkansavtal mellan kommunerna i länet och Norrbot-
tens läns landsting om biblioteksverksamheten 

 2011/23 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Länets 14 kommunbibliotek och Norrbottens länsbibliotek har gått samman för att 
förändra bilden av biblioteket. Samarbetet syftar till att arbeta aktivt och långsiktigt 
för att nå ut med gemensamma budskap om bibliotekets rika utbud av medier och 
tjänster. 

Målet är ökad synlighet och kännedom samt att fler människor ska upptäcka biblio-
teken. Samarbetet har växt de fyra senaste åren och kommunbiblioteken tillsam-
mans med länsbiblioteket är överens om att skapa ”Ett bibliotek 2013, det vill säga 
ett biblioteksdatasystem, en server, ett gemensamt lånekort. Syftet är att skapa fler 
och bättre biblioteksresurser för norrbottningarna. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

För kännedom 
Bibliotekschefen 
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§ 7 Entrebiljetter till Försvarsmuseum Boden 
 2011/29 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en entrébiljett vid Försvarsmuseum  
     Boden ska gälla för ett återkommande besök inom en månad under året 2011. 

Sammanfattning 

Genom att besökaren kan utnyttja sin betalade entrébiljett för ett återkommande be-
sök inom en månad, gör att besöksantalet ökar. 

Beskrivning av ärendet 

Efter studiebesök på Norsk Flygvapenmuseum i Bodö fick vi denna idé. De ska 
börja med att införa detta för att se om besöksantalet stiger. Tanken är att besökaren 
betalar in sig till fullt entrépris, vilket är 60 kronor för vår del, och kan inom en 
månad göra ett återbesök med uppvisning av daterad biljett. Biljetten kan lämnas 
vidare till någon annan.  

Tanken är att få mer besökare till museet. Om det är samma besökare eller någon 
annan som utnyttjar biljetten ser vi inte som något problem. Det kan vara någon 
som aldrig varit på museet tidigare som tar tillfället i akt att besöka oss. Vi ser inte 
detta system som något negativt och skulle vilja prova detta under år 2011 för att se 
om det gav något utfall. 

 

För genomförande 
Museichefen 
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§ 8 Motion till ungdomsfullmäktige om fotbollshall 
 2010/176, 177 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
man kan förbättra möjligheten för fotbollen att träna inomhus i en uppvärmd 
hall vintertid eller den kalla delen av året.  

Beskrivning av ärendet 

Två motioner från Filip Tuvehed och Linus Granberg har lämnats in till ungdoms-
fullmäktige där de föreslår att det byggs en uppvärmd hall för fotbollen i Boden. 

Förvaltning ser att fotbollen idag bedrivs som en ”året runt verksamhet”. Seriespel 
förekommer också i futsal som bedrivs på mindre planer och hallar. Lokalbristen är 
stor då vinteridrotterna i stort tar all tid i hallarna. Vi föreslår därför att förvaltning-
en får i uppdrag att utreda frågan och till budgetberedning inkommer med ett för-
slag till uppförande av en fotbollshall i Boden. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Filip Tuvehed 
Linus Granberg 
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§ 9 Motion till ungdomsfullmäktige om vollybollförening 
 2010/178 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen till ungdomsfull- 
mäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Elin Rynbäck skriver i en motion till ungdomsfullmäktige att volleyboll är en popu-
lär sport i skolan. De ungdomar som vill spela på sin fritid har inte möjlighet till 
det, eftersom det inte finns någon förening i Boden som bedriver volleybollspel. 

Vi på kultur- och fritidsförvaltningen kan inte starta en volleybollförening. Det vi 
däremot kan göra är att hjälpa dig och dina kompisar så att ni kan starta en volley-
bollförening. Du är välkommen att höra av dig till Roger Arespång, 0921-623 10 så 
hjälper han dig med att starta en förening och att ni får träningstid i en hall. 

 

För kännedom 
Elin Rynbäck 
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§ 10 Motion till ungdomsfullmäktige om skotertävlingar och sko-
terleder 

  2010/179 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen till ungdomsfull- 
mäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Mats Mörtzell skriver i en motion till ungdomsfullmäktige att det ska arrangeras en 
skotertävling i Boden samt att det ska finnas skoterleder för ungdomar under 16 år.  

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar inte några tävlingar, utan det gör före-
ningar, privatpersoner eller företag. Vill du kontakta någon skoterförening om detta 
kan du höra av dig till Roger Arespång 0921-623 10 så får du de uppgifter du be-
höver. 

När det gäller skoterkörning för ungdomar under 16 år så är det en lag som gäller 
där. Den kan vi inte påverka. Det som gäller är följande: 
  
Har man ett körkort som är utfärdat 2000-01-01 eller senare krävs det ett förarbevis 
för att få köra snöskoter. Undantaget är om man ingår i en skotersafari som leds av 
skoterguider då det räcker med enbart körkort. För att få ett förarbevis krävs det att 
man gått en förarbeviskurs samt att man fyllt 16 år. Förarbeviskursen kan påbörjas 
innan man fyllt 16 år men slutprovet kan inte tas förrän efter 16-årsdagen. Många 
skoterklubbar och studieförbund anordnar förarbeviskurser. 

 

För kännedom 
Mats Mörtzell 
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§ 11 Motion till ungdomsfullmäktige om förbättringar på stads-
biblioteket 

 2010/180 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen till ungdomsfull- 
mäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Linnéa Larsson har lämnat en motion till ungdomsfullmäktige om förbättringar på 
det nyrenoverade stadsbiblioteket. 

Hon föreslår mer ”mysiga läshörnor”, mer klassisk litteratur i nya utgåvor och bätt-
re engelsk litteratur. 

Bibliotekets personal är mycket angelägen om att få in synpunkter på bibliotekslo-
kalens utformning och verksamhetens innehåll. Från bibliotekets sida ska vi försöka 
att skapa så trevlig miljö som möjligt för våra besökande ungdomar och är tack-
samma för konkreta förslag.  

Arbetet med att utöka beståndet av ungdomslitteratur på engelska har redan påbör-
jats och avdelningen kommer att utökas under året. Vi uppmanar alltid våra lånta-
gare att lämna in förslag till inköp som i mycket stor utsträckning också inköps till 
biblioteket. 

Ett problem med allt för mysiga läshörnor är det lätt kan bli ordningsproblem med 
ungdomar som inte alls vill ha någonstans att sitta och läsa utan behöver någonstans 
där man kan umgås, vilket kan upplevas som störande av andra besökare. Det gäller 
att hitta en bra balans mellan vår ambition som faktiskt är att skapa en mötesplats 
för bodensarna som innefattar alla åldersgrupper och att samtidigt erbjuda en lugn 
och trivsam miljö.  

 

För kännedom 
Linnéa Larsson 
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§ 12 Motion till ungdomsfullmäktige om mer dans i Boden 
 2010/182 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen till ungdomsfull- 
mäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Louise Keinström har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige där hon vill ha 
fler dansföreningar i Bodens.  

Lokaler för dansverksamhet finns idag på två platser. En danslokal finns i nuvaran-
de Ungdomens Hus. Den andra lokalen finns inom Ing 3 området, där ett antal che-
erleading-grupper tränar. I Boden finns några dansföreningar kvar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisa Louise Keinström till föreningslivet i Bo-
den. Initiativet till en ökad dansverksamhet bör komma därifrån. 

För mera information om dansföreningar i Boden, så kan Louise Keinström kontak-
ta kultursekreterare Ingrid Granberg  på tfn: 0921-624 90. 

 

För kännedom 
Louise Keinström 
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§ 13 Motion till ungdomsfullmäktige om ungdomscafé kvällstid 
 2010/182 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen till ungdomsfull- 
mäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Nina Lundén har i en motion till ungdomsfullmäktige föreslagit att det ska öppna 
ett café för ungdomar i Boden. Caféet ska vara kvällsöppet och innehålla det som 
ungdomarna önskar. De ska också till viss del vara med och driva caféet. Ett bra 
sätt att minska det antal ungdomar som bara hänger på stan. 

Enligt de regler som gäller för en kommun får den inte starta ett kommersiellt café 
som konkurrerar med andra caféer i Boden som drivs av privata företagare. Det vi 
från kultur- och fritidsförvaltningens sida kan gör är att hänvisa dig till Ungdomens 
Hus, där det finns ett icke vinstdrivande café för ungdomar. 
Du kan också prata med befintliga caféägare om de har möjlighet att bara ha öppet 
för ungdomar någon kväll i veckan. 

 

För kännedom 
Nina Lundén 
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§ 14 Val av konstberedning 
 2011/15 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Inger Mattsson (S), Kenneth Strand (S) och 
Gunilla Lantz (M) till konstberedning för mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sig utse en konstberedning för mandatperio-
den 2011-2014 med tre ledamöter. 

Förutom 3 ledamöter ska förvaltningschef och kultursekreterare ingå i beredningen. 

 

För kännedom 
Kultur- och fritidschef 
Kultursekreteraren 
Inger Mattsson 
Kenneth Strand 
Gunilla Lantz 
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§ 15 Val av representant i pensionärsrådet 
 2011/1 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Beatrice Öman (S) som representant i pensio-
närsrådet för mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2011-2014 utse en representant 
i pensionärsrådet.   

 

För kännedom 
Pensionärsrådet 
Beatrice Öman 

 



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-02-08 

Sid 

17 (20) 
 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 16 Val av representant i handikapprådet 
 2011/10 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Max Aldrin (V) till representant i handikapp-
rådet för mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska för mandatperioden 2011-2014 utse en representant 
i handikapprådet. 

 

För kännedom 
Handikapprådet 
Max Aldrin 
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§ 17 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten i 
protokoll § 17 den 8 februari 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av delegationsbeslut: 

Dnr 
2010/137 Bodens Orkesterförening Bidrag 50 000 kr till ungdomssatsning 
2010/148 Bodens teaterförening Bidrag 9 770 kr till teatercafé 
2010/149 N Svartbyns Intresseför. Bidrag 6 675 kr till teaterföreställning 
    och ansiktsmålning 
2010/150 Tornedalsgillet i Boden Bidrag 565 kr till tornedalscafé 
2010/160 Pingstkyrkan i Boden Bidrag 2 000 kr till ”Den levande 
                                                                       sjungande julgranen” 
2010/161 PRO Boden  Bidrag 1 500 kr till kulturcafé 
2010/163 Bodens Konstgille Bidrag 2 000 kr för musikunderhållning 
2010/164 Bodens Folkets Hus Bidrag 6 500 kr till ”Ungdomens Dag” 
2010/165 Edek Ung  Bidrag 10 000 kr till musikkväll för  
                                                                       ungdomar i Edeborg Harads 
2010/166 Bodens teaterförening Bidrag 36 260 kr till teaterföreställning 
2010/173 Tornedalsgillet i Boden Bidrag 585 kr till kulturcafé 
2010/183 Boden Överluleå Hem- Bidrag 7 000 kr till ”Öppet Hus”
  bygdsförening 
2010/196 Mahattma Åhlström Band Hyressubvention för 3 kvartal 2010 
2010/201 IOGT-NTO  Bidrag 3 000 kr till föreläsning 
2011/3 Slowgate  Bidrag 3 000 kr till musikvideo 
2011/4 Eyvind Johnson-sällskapet Avslag på ansökan om bidrag till 
    bärbar dator 
2011/12 SPRF  Bidrag 2 000 kr till kulturcafé 
2011/14 Bodens nya 4H klubb Avslag på ansökan om driftbidrag 

Konstinköp 
2 tavlor i torrpastell av Pelle Engman, pris 5 000 kr för båda 
1 skulptur ”Havande” av glas och keramik av Annastina Eriksson, pris 1 900 kr 
1 tavla ”Mejeriet” i olja av Birgitta Romare, pris 5 200 kr 
2 tavlor i litografi av Blaziuz, pris 4 230 kr 
1 tavla ”Gammelbåten” av Lena Sundbom, pris 2 500 kr 
1 tavla ”Azorerna” i olja av Marita Bergström, pris 5 000 kr 

Lotteritillstånd 
L4/10 Lions Club Boden, L1/11 Bodens Hockeyförening 
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§ 18 Information och rapporter 
 2011/27, 28, 30, 31 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

• Chefsrapport februari 2011 

• Verksamhetsberättelse Ungdomens Hus 2010 

• Kulturarrangemang/arrangörsstödda produktioner inom kultur- och fritidsför- 
     valtningen 2010 

• Verksamhetsberättelse Försvarsmuseum Boden 2010 
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§ 19 Övriga ärenden 
  

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

• Bodens Ridklubb 

• Björknäshallen 

• Kamratföreningar inom Försvaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


