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Plats och tid  Nämndsalen, stadshuset kl 14.00-15.20 
  
Beslutande Göran Ahlman (m) ordförande, Urban Sundbom (s), Birger Juntti (v),  

Hans Nilsson (m), Christina Bring (s), Bo Westin (v), Peder Lindholm  
(ns), Tony Bexelius (s), Eva Larsson (c), Tomas Lund (s), Gunilla Lantz  
(m) 

Ersättare Max Aldrin (v), Roger Bohman (c), Hendrik Andersson (fp), Ingegerd  
Sundvall (mp), Inger Mattsson (s), Sophie Vestin (s) 

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

Utses att justera Hans Nilsson 
 
Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 19  
   
Diarienr 65-08   
   

Budgetuppföljning 2008-02 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-02. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2008-02 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

För handläggning 
Ekonomikontoret 
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§ 20 

Diarienr 20-08 

Yttrande över motion från Lars Nilsson (s) om planer 
för beachvolley på Kvarnängen 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen såtillvida att tekniska kontorets 

parkavdelning får projektera och kostnadsberäkna projektet varefter ärendet  
föreslås tillställas tekniska utskottet för beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Nilsson (s) föreslår i en motion till fullmäktige att beachvolleyplanerna på 
Kvarnängen utökas från en till fyra planer. Som skäl härför anför motionären att det 
idag ofta är kö för att få spela och att fler aktiviteter på Kvarnängen skulle utveckla 
området. 
 
Beachvolleyplanen på Kvarnängen sköts och underhålls idag av kommunens park-
förvaltning. Det kan också konstateras att planen när vädret så tillåter är flitigt nytt-
jad och en populär spontan syssla för ungdomen. Fler planer är önskvärt då detta är 
enda planen i tätorten förutom Björknäsbadets bana. Fler planer och spontana akti-
viteter på Kvarnängen skulle också enligt vår mening berika området och göra detta 
än mer levande. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesprotokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-25 

Sid 
4 (13) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 21  
   
Diarienr 250-07, 55-08   
   

Konstgräsplaner i Sävast och Heden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med kom- 
  mande budgetarbete ge ett förslag till en utbyggnadsplan av konstgräsplaner i 
     kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag från en ansvarig i Sävast AIF och ordföranden i Hedens IF 
har inlämnat förslag om medel för byggande av konstgräsplaner i Sävast och He-
den. 

Båda föreningarna bedriver idag en betydande ungdomsverksamhet och bägge fö-
reningarna har också problem med höga underhållskostnader och få nyttjandetim-
mar på sina respektive naturgräsplaner. För dessa bägge föreningar är givetvis 
konstgräsplaner en möjlighet att både utöka verksamheten och förbilliga driften av 
sina anläggningar. I kommunen kommer det att till kommande säsong kunna bedri-
vas verksamhet på tre konstgräsplaner men vi inser givetvis att på våra breddgrader 
ger konstgräset föreningarna helt andra möjligheter att bedriva sin verksamhet. Vi 
föreslår därför att förvaltningen upprättar ett förslag till en utbyggnad av konstgräs-
planerna i kommunen som fullmäktige sedan får ta ställning till i samband med att 
budgeten fastställs för planperioden 2009-2011. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Sävast AIF 
Hedens IF 
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§ 22  
   
Diarienr 41-08   
   

Bodens 4 H klubb med ansökan om bidrag 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelsen 2008-02-10 ansöker Bodens 4 H klubb om ett bidrag med sammanlagt  
30 000 kr för att underhålla lantdjursfarmen vid Björknäsområdet. Kultur- och fritids-
nämnden lämnar årligen generella bidrag/stöd till föreningslivet i kommunen utifrån ett 
fastställt regelverk och ur för dessa ändamål anvisade anslag. 4 H klubben får del av dessa. 
För 2006-2007 beviljades föreningen därutöver 50 000 kr i särskilt bidrag för upprustning 
av anläggningen. För 2008 kan anläggningsbidrag utgå på vanligt sätt.  
 
Bidrag  2006 2007   
Anläggningsbidrag 20 000 kr 15 000 kr 
Särskilt bidrag, upprustning 25 000 kr 25 000 kr  
Lokalt aktivitetsstöd    2 040 kr 
Summa:  45 000 kr 42 040 kr  
 
Några anslag därutöver förfogar kultur- och fritidsförvaltningen inte över vare sig 
för ytterligare verksamhetsbidrag eller bidrag till upprustning. 

För kännedom 
Bodens 4 H klubb 
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§ 23  
   
Diarienr 17-08   
   

Harads IF med ansökan om bidrag 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse ansöker Harads IF om ett investeringsbidrag med 80 000 kr för att finansiera 
inköp av en ny åkgräsklippare och röjsåg. Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen gene-
rella bidrag/stöd till föreningslivet i kommunen. Detta görs med tillämpning av ett fast-
ställt regelverk och inom, för dessa ändamål, anvisade anslag. Harads IF får del av dessa.  
 
Bidrag  2005 2006 2007  
Lokalt aktivitetsstöd   4 805 kr 13 545 kr   33 450 kr 
Anläggningsbidrag 60 000 kr 60 000 kr 115 000 kr 
Bad o naturrastplatser   4 000 kr 22 000 kr     2 000 kr 
Bidrag samlingslokaler   8 995 kr   9 386 kr     9 499 kr 
Jubileumsbidrag     4 500 kr 
Hyresbidrag        5 600 kr 
Summa:  77 800 kr 109 431 kr 165 549 kr 
 
Några anslag för att lämna bidrag till investeringsobjekt förfogar kultur- och fritids-
förvaltningen inte över. 

För kännedom 
Harads IF 
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§ 24  
   
Diarienr 218-07   
   

Bisam med ansökan om bidrag till projekt 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar teaterföreningen Bisam totalt 50 000 kronor 
     för uppsättningen av ”Johannespassionen”. Beloppet fördelas på två år, 2008 
     utanordnas 25 000 kronor efter inlämnad ekonomisk redovisning och 2009 utan- 
     ordnas resterande 25 000 kronor efter inlämnad ekonomisk slutredovisning. 

Beskrivning av ärendet 
Teaterföreningen BISAM i Boden söker ett projektbidrag till uppförandet av 
J S Bachs ”Johannespassionen” under våren 2009. Teaterföreningen Bisam i Boden 
önskar uppföra J S Bachs andra del av ”Johannespassionen” i en egen dramatise-
ring. Medverkande i uppsättningen är körerna Överluleå Kyrkokör, Voces Boden-
ses och Chorisma. Solisterna rekryteras ifrån körerna medan musikerna är profes-
sionella. Dirigent för uppsättningen är Tomas Pleje. 
Verket kommer att framföras i Överluleå Kyrka i två föreställningar under våren 
2009. Produktionen får anses vara unik då verket inte genomförts tidigare i en ge-
nomdramatiserad form och på svenska. Bisam har sökt 50.000 kronor för år 2008 
samt 25.000 kronor för år 2009. 

För genomförande 
Kultursekreteraren 

För kännedom 
Bisam 
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§ 25  
   
Diarienr 64-08   
   

Skrivelser till budgetberedning och kommunstyrelse 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner och lägger ärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare informerat nämnden om att den plane-
rade överbyggnaden av Björknäsvallens konstfrusna uterink enligt tekniska förvalt-
ningens fastighetsavdelning kostnadsberäknats till 8 000 000 kronor mot de tidigare 
för objektet anvisade 7 000 000 kronor. 

För igångsättning av objektet ”Jakt- och skyttecentrum” har förvaltningen begärt 
500 000 kronor så att väg och parkering kan färdigställas. 

För Militära VM i skytte begärdes ett bidrag på 140 000 kronor för genomförandet 
av arrangemanget i Boden. 
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§ 26  
   
Diarienr 29, 30, 31-08   
   

Yttranden över granskningsrapporter från kommun-
revisorerna 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen har idag väl fungerande rutiner för det systema- 
      tiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer dock att fortsättningsvis att förbättra  
      dokumentationen vad gäller tillbudsrapportering för mindre incidenter. 

2. När det gäller integration och mångfald kommer nämnden att inom sitt verk- 
      samhetsområde fortsätta utveckla det strategiska arbetet med att integrera med 
      borgare med utländsk bakgrund. 

3. Nämnden avser att fortsättningsvis i än större utsträckning utveckla arbetet så  
     att hänsyn tas till barnkonventionen och dess intentioner. 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunrevisorerna har lämnat tre (3) rapporter till nämnden: 

1. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
2.   Granskning av integration och mångfald. 
3.    Barnkonventionen.  

För kännedom 
Revisorerna i Bodens kommun 
Kansli- och informationskontoret 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesprotokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-25 

Sid 
10 (13) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

 
§ 27 

Diarienr 

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

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

förtecknas i protokoll den 25 mars 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
171-07 Överstbyns byaförening  Avslag 
217-07 ABF Boden   5 000 kronor 
247-07 Bodens Skidklubb  Avslag 
261-07 Norrbottens Handikappidrottsförb.         20 000 kronor 
262-07 Triple Productions  7 500 kronor 
267-07 Nordic Rage Metal Förening                 40 000 kronor 
8  Boden Överluleå Forskarförening 1 000 kronor 
15  Norrbottens Handikappidrottsförbund Avslag 
18  ABF Boden   5 000 kronor 
19  Svartbjörnsbyns Byautvecklingsfören 1 200 kronor 
28  Johanneskyrkan i Boden  Avslag 
27, 29 FUB Boden                      20 000 kronor 
32  Råneälvdalsrådet  Avslag 
34  Karl-Axel Sundkvist  Avslag 
35  3ABF:s Bygdeskrivare  3 000 kronor 
36  Norrbottens Handikappidrottsförbund    55 000 kronor 
37  Pingstkyrkan   Avslag 
38  Collieklubben i Norrbotten  Avslag 
40  Fridykarklubben Grodan  Avslag 
45  Bodens teaterförening                     14 306 kronor 
46  RSMH-Gemenskapen  2 000 kronor 
49  Tornedalsgillet Boden     500 kronor 
50  Edefors Hembygdsförening 2 000 kronor 
52  Folkets Hus i Boden                     10 000 kronor 
53  Fyrkantens Miljö- och Utbildningsk Avslag 
54  Johanneskyrkan i Boden  Avslag 
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§ 27  
   
Diarienr 68-08   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut forts. 
 

58  Hans Pettersson  Avslag 
59  Triple Productions  Inställt 
60  Triple Productions  Avslag 
66  Estetiska programmet åk 3  Avslag 

 

Lotteritillstånd: 
L2/2008, Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 20 
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§ 28 

Diarienr 68-08 

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet  
 Chefsrapport mars 2008 
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§ 29 

Diarienr 

Övriga ärenden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga övriga ärenden till handlingarna  
         efter information av kultur- och fritidschefen. 

 Låneavgifter på biblioteket 

 Badplats i Svartbyträsket 

 Bidrag till samlingslokaler 

 Diskussionspunkt på dagordningen 

 Kulturföreningen QUMF 

 Skoterkörning i centrala Boden 
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