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Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00-15.30 
  
Beslutande Göran Ahlman (M) ordförande, Urban Sundbom (S), Birger Juntti (V), 

Hans Nilsson (M), Inger Mattsson (S), Bo Westin (V), tom kl 15.10,  
Max Aldrin (V) from kl 15.10, Peder Lindholm (NS), Jan Flygare (M),  
Eva Larsson (C), Tomas Lund (S), Gunilla Lantz (M) 

Ersättare Hans Holmqvist (M), Max Aldrin (V) t o m kl 15.10, Rakel Groth (NS), 
Roger Bohman (C), Hendrik Andersson (FP), Ingegerd Sundvall (MP) 

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

Utses att justera Tomas Lund 
 
Justeringens plats och tid  
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siv Hjorth

§§ 20-33   

     
   Ordförande 
Göran Ahlman

 
 

     
  Justerare 
Tomas Lund

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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§ 20 Budgetuppföljning 2009-02 
 2009/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2009-02. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2009-02 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 21 Vittjärvs IF med ansökan om investeringsbidrag 
 2009/41 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Vittjärvs IF, genom Martin Olofsson och Siv Söderlund, ansöker i skrivelse  
2009-02-12 om ett investeringsbidrag med 80 000 kronor för nytt elektroniskt 
stämplingssystem och 30 000 kronor till nya fotbollsmål, sammanlagt 130 000 kro-
nor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen generella verksamhetsbidrag/stöd till det 
ideella föreningslivet i kommunen. Detta görs utifrån ett fastställt regelverk och ur, 
för dessa ändamål, anvisade anslag. Vittjärvs IF får del av dessa enligt nedan: 
 
Bidrag                 2006         2007        2008   
Lokalt aktivitetsstöd     7 885 kr    9 990 kr 11 795 kr  
Anläggningsbidrag 77 000 kr 175 000 kr 65 000 kr 
Fritidskartor  54 000 kr   55 000 kr 55 000 kr 
Lönebidrag  12 925 kr   13 646 kr 13 736 kr 
Samlingslokal    14 499 kr 
 
Summa:  151 810 kr 253 636 kr 160 030 kr  
 
Några anslag för att lämna ytterligare bidrag förfogar kultur- och fritidsnämnden 
inte över. 

 

För kännedom 
Vittjärvs IF 
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§ 22 Sörbyns IF med ansökan om bidrag för underhåll av mo-
tionsspår 

 2009/29 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Sörbyns IF, genom Kerstin Andersson, ansöker i skrivelse 2009-02-03 om ett  
bidrag med 70 000 kronor för upprustning av motionsspår. 
 
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. Sörbyns IF får del av dessa enligt nedan: 
 
Bidrag                 2006        2007       2008   
Anläggningsbidrag   88 100 kr 59 300 kr 48 000 kr 
Samlingslokal   15 618 kr   
Bad och naturrastplatser   4 000 kr    6 000 kr   2 000 kr    
Arrangörsstöd  23 000 kr 25 850 kr   9 500 kr   
Lönebidrag    8 799 kr 11 721 kr 16 295 kr  
 
Summa:  123 899 kr 118 489 kr 75 795 kr  
 
Några anslag för att lämna ytterligare bidrag förfogar kultur- och fritidsnämnden 
inte över. 

 

För kännedom 
Sörbyns IF 
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§ 23 Sävast AIF med ansökan om bidrag 
 2009/19 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Sävast AIF ansöker i skrivelse 2009-01-07 om ett bidrag på 35 000 kronor för kost-
nader att laga stängsel. 
 
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. Sävast AIF har tagit del av dessa enligt nedan.  
 
Bidrag                   2006        2007        2008   
Lokalt aktivitetsstöd    49 365 kr 43 563 kr 77 475 kr  
Anläggningsbidrag 321 000 kr 55 000 kr 45 000 kr 
Lönebidrag    12 190 kr    6 270 kr 13 539 kr    
 
Summa:  382 555 kr 104 833 kr 136 014 kr  
 
Några anslag för att lämna ytterligare bidrag förfogar kultur- och fritidsnämnden 
inte över.  

 

För kännedom 
Sävast AIF 
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§ 24 Fördelning av verksamhetsbidrag för Bodens Närradioföre-
ning 

 2008/282, 2009/33, 37 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Närradion Boden 99 000 kronor och Nya 

Korskyrkan 1 000 kronor i verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2009. 

2. Kultur- och fritidsnämnden avslår Nya Korskyrkans ansökan på 27 000 kronor. 

Bosse Westin (v) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har ett verksamhetsbidrag på 100 000 kronor att fördela 
till sändande föreningar/organisationer i Bodens Närradioförening. 

Nämnden har tidigare beslutat om övergripande kriterier när kommunalt stöd ska 
fördelas vilka anger att ”intresseföreningar” d v s föreningar som representerar en-
skilda särintressen inte är bidragsberättigade. Vidare ska också bidragsgivningen i 
första hand stödja verksamheter där barn-, ungdoms- och handikappverksamhet är 
dominerande inslag. 

Ansökningar om bidrag har kommit från Närradion Boden med 5928 sändande 
timmar, Nya Korskyrkan med 59 timmar samt Sveriges Pensionärers Riksförbund 
med 105 timmar. Vår mening är därför att Sveriges Pensionärers Riksförbund inte 
är bidragsberättigade enligt gällande kriterier och att verksamhetsbidraget i övrigt 
fördelas i enlighet med sändande timmar enligt ovan. 

 

För genomförande 
Ekonomen 

För kännedom 
Närradion Boden 
Nya Korskyrkan 
Sveriges Pensionärers Riksförbund 
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§ 25 Bodens Bowlingallians med ansökan om extra hyresbidrag 
 2009/44 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Reservationer från Urban Sundbom (S), Inger Mattsson (S), och Tomas Lund (S). 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Bowlingallians, genom Peder Lindholm, ansöker i skrivelse 2009-02-12 om 
ett extra årligt hyresbidrag med 50 000 kronor/år att användas för ungdomsverk-
samhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen generella verksamhetsbidrag/stöd till det 
ideella föreningslivet i kommunen. Detta görs utifrån ett fastställt regelverk och ur, 
för dessa ändamål, anvisade anslag. Bodens Bowlingalliansen får del av dessa en-
ligt nedan.  
 
Bidrag                   2008          2007          2006   
Hyresbidrag      177 000 kr 177 000 kr 177 120 kr  
Extra hyresbidrag     50 000 kr 
Lokalt aktivitetsstöd    23 100 kr  
 
Summa:  177 000 kr 200 100 kr  227 120 kr  
 
Några anslag för att lämna bidrag utöver dessa förfogar kultur- och fritidsnämnden 
inte över. 

Yrkande 
Urban Sundbom (S) föreslår att Bodens Bowlingallians beviljas ett bidrag på 
25 000 kronor för ungdomsverksamhet. 

 

För kännedom 
Bodens Bowlingallians 
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§ 26 Svartbjörnsbyns IF med ansökan om extra bidrag 
 2009/9 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Svartbjörnsbyns IF, genom Bo Johansson, ansöker i skrivelse 2009-01-10 om ett 
investeringsbidrag på sammanlagt 200 000 kr för upprustning och standardförbätt-
ring av Bossevallen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen generella verksamhetsbidrag/stöd till det 
ideella föreningslivet i kommunen. Detta görs utifrån ett fastställt regelverk och ur, 
för dessa ändamål, anvisade anslag. Svartbjörnsbyns IF får del av dessa enligt ned-
an.  
 
Bidrag                 2008        2007        2006   
Lokalt aktivitetsstöd   34 695 kr 31 225 kr   9 475 kr  
Anläggningsbidrag 40 000 kr 70 000 kr 40 000 kr 
Bad och naturrastplatser   6 605 kr    2 000 kr   2 760 kr    
 
Summa:  81 300 kr 103 225 kr 52 235 kr  
 
Några anslag för att lämna investeringsbidrag förfogar kultur- och fritidsnämnden 
inte över.  

 

För kännedom 
Svartbjörnsbyns IF 
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§ 27 Harads IF med ansökan om bidrag 
 2009/6 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Reservationer från Urban Sundbom (S), Inger Mattsson (S) och Tomas Lund (S). 

Beskrivning av ärendet 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 10 februari 2009, § 12, beslutades att 
bordlägga ärendet i avvaktan på kommunstyrelsens beslut den 23 mars 2009. 

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.  

 

För kännedom 
Harads IF 
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§ 28 Färdigställande av skomakarverkstad Norrigårdsområdet 
 2009/7 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 185 000 kronor för färdigstäl-

lande av skomakarverkstaden. 

Beskrivning av ärendet 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 10 februari 2009, § 15, beslutades att 
bordlägga ärendet i avvaktan på kommunstyrelsens beslut den 23 mars 2009. 

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 admini-
strerade flytten till Norrigårdsområdet enligt en ritning som erhållits av Carl-Erik 
Nilsson tidigare ägare av byggnaden. Boden-Överluleå Hembygdsföreningen över-
tog sedan ansvaret för byggnaden som också beslutade att göra en ytterligare flytt-
ning av fastigheten. 

Byggnaden tog också skada av den senare flytten och har ännu inte färdigställts då 
Hembygdsföreningen saknar medel för detta. För att inte byggnaden ska vattenska-
das måste fastigheten snarast färdigställas och för att också kunna visas dessutom 
inredas 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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
finns i protokollet den 24 mars 2009 § 29. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

D nr 
225-09 PRO Boden   Avslag 
8  SPF Seniorer i tiden  Avslag 
11  Qultur- och Mediaföreningen 2 719 kronor 
12  ABF Norr Boden  Avslag 
18  Bodens teaterförening  18 500 kronor 
28  Fyrkantens Miljö- och utbildningsk. HB Avslag 
30  ABF Norr Boden  Avslag 
32  Tornedalsgillet i Boden  609 kronor 
35  Trädprojektet  5 000 kronor 

Konstinköp 
”Alunrot i kruka” av Staffan Forssberg, pris: 7 500 kronor 

Lotteritillstånd 
L1/09, Bodens Brukshundklubb 
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§ 30 Information och rapporter 
  

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
• Chefsrapport mars 2009 

• Information av bibliotekschefen 
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§ 31 Tilläggsbudget 2009 
 2009/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna åtgärder för att balanse- 
 ra tilläggsbudget med -753 000 kronor.  

Reservationer från Urban Sundbom (S), Inger Mattsson (S) och Tomas Lund (S). 

Beskrivning av ärende 
I beslut 2009-03-09 föreslår budgetberedningen kommunfullmäktige en tilläggs-
budget för kultur- och fritidsnämnden på -753 000 kronor. Nämnden ska senast 
2009-03-26 lämna in besked om vilket beslut som tagits för att uppnå balans. För-
valtningen har därför tagit fram ett förslag till åtgärder. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 Qultur- och Mediaföreningen med begäran om 
tilläggsanslag 

 2008/178 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nämndens sam-

manträde 2009-05-05. 
2. Kultur- och fritidsnämndens beslutar att en styrgrupp bildas av politiker och en 

arbetsgrupp bildas av tjänstemän som ska utreda behov och förutsättningar för 
bidragsgivning och utreda alternativa lösningar för verksamheten i huset. 

 

Beskrivning av ärendet 
Qultur och Mediaföreningen bedriver verksamhet i f d Snabelhuset. Huset och 
verksamheten är av stor betydelse för många ungdomsgrupper och då speciellt den 
”föreningslösa” ungdomen. 

Ett 20-tal ungdomsmusikgrupper har sina repetitionslokaler i huset. Även teater-
dans- och körverksamhet bedrivs i huset. Förutom att olika ungdomsgrupper arran-
gerar konserter i huset finns också en inspelningsstudio tillgänglig för musikerna. 

Föreningen klarar inte verksamheten med nuvarande bidrag på 255 000 kronor var-
för man anhåller om ett tilläggsanslag om 150 000 kronor.  

 

För genomförande 
Göran Ahlman 
Roger Bohman 
Peder Lindholm 
Urban Sundbom 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomen 
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§ 33 Bidrag samlingslokaler 2009 

 2009/59 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer fördelningen av bidrag till samlingsloka-

ler. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att fr o m fördelningen  
av 2009 års bidrag påbörja en omläggning av bidragets utformning. Det nya sättet 
att fördela syftar till att ”gynna” gårdar med verksamhet. Bidragen fördelas därför i 
en fast och en rörlig del. För att ge föreningarna möjlighet att anpassa sig till de nya 
förutsättningarna lades omställningen ut på tre år enligt nedan. 
 
Budget 2009 2010 2011 
Fast del 645,0 430,0 215,0 
Rörlig del 215,0 430,0 645,0 

 

För genomförande 
Ekonomen 
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