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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 48  Överläggningar med kommunens revisorer 
  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga överläggningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer överlägger med kultur- och fritidsnämnden om styrning, 
uppföljning och kontroll av nämndens verksamhet. 
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§ 49 Budgetuppföljning 2009-09 
 2009/46 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2009-09. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2009-09 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret 
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§ 50 Yttrande över motion om skyttestadion i Boden 
 2009/138 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen beställt en förpro-
jektering och kostnadsbedömning avseende om- och nybyggnad av befintliga skjut-
banor på Gammelängsberget i Boden. Utredning omfattade i huvudsak ny viltbana 
(älg), ny pistolbana, skeetbanor, servicebyggnad, vägar och parkering. Totalkostna-
den beräknades till 1 100 000 kronor. 

Då medel inte beviljats till projektet har istället förhandlingar upptagits med Bo-
dens Garnison om samnyttjande av de moderna och upprustade banorna vid Röd-
berget i Boden. Förhandlingarna pågår och kommunen har också erhållit möjlighet 
att bedriva skjutträning inför jägarexamen på Rödbergets skjutbanor. 
 
Vi avvaktar därför utgången av förhandlingarna och får återkomma när beslut fat-
tats i ärendet.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 Gymnastiklokaler i kommunens skolor 
 2009/157 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att from 2010-01-01 omfördela budget på sam-

manlagt 6 377 676 kr för internhyra gällande rubricerade lokaler. Delning görs 
med 2 551 100 kr för barn- och utbildningsnämnden och 3 826 600 kr till kul-
tur- och fritidsnämnden i enlighet med bilagda redovisning/fördelning. 
 

Beskrivning av ärendet 
Tiderna för nyttjande av gymnastiksalar/hallar delas i dagsläget mellan barn- 
och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Samtliga gymnastiklokaler är integrerade i skolfastigheterna och ligger med i 
kostnadsunderlaget för den debitering av internhyra som fastighetskontoret 
gör till respektive skola. En följd av detta är att hela kostnaden belastar barn- 
och utbildningsnämndens driftbudget och därmed slår igenom på nyckeltalen 
inom skolans verksamhetsområde. En rimligare ordning torde vara att budget 
och hyreskostnad för gymnastiklokalerna fördelas mellan förvaltningarna ut-
ifrån nyttjandegraden. Det ekonomiska resultatet, för nämnderna, blir ett noll-
summespel.   
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 Bodens ridklubb med ansökan om bidrag för inköp av rid-

häst 
 2009/143 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 

2009-12-01. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse ansöker Bodens Ridklubb om ett bidrag för inköp av ny ridhäst till sin 
ridverksamhet för funktionshindrade.  
  
Kultur- och fritidsnämnden lämnar olika bidrag/stöd till föreningslivet i kommunen. 
Det görs då utifrån ett fastställt regelverk/normer och ur särskilda anslag anvisade 
för varje enskild bidragsform. Några anslag därutöver förfogar kultur- och fritids-
nämnden inte över.  
 
Anslaget för att lämna bidrag till aktiviteter för funktionshindrade är förbrukat för 
innevarande år. Det ansträngda ekonomiska läget gör det svårt att i dagsläget till-
styrka ansökan. 
 
 Ridklubbens verksamhet för att bereda personer med funktionshinder möjlighet att 
rida är naturligtvis ett mycket bra initiativ varför förvaltningen vill försöka hitta en 
lösning på föreningens ansökan. Något ställningstagande är dock inte möjligt att 
göra innan kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att lämna ett överskott på 
1 000 000 kr är säkerställt. Ärendet torde kunna vila och en ny prövning göras sena-
re under hösten då förutsättningarna inför bokslut är helt klara. 
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§ 53 Bredåkers Skoter & Touring med ansökan om bidrag för 
inköp av skoter 

 2009/153 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 

2009-12-01 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse ansöker Bredåkers Skoter & Touring om ett bidrag med 60 000 kr 
för inköp av snöskoter för att utföra underhållet/prepareringen av ledsystemet 
mot Storklinten.  
  
Kultur- och fritidsnämnden lämnar, en rad olika, bidrag/stöd till föreningslivet i 
kommunen. Det görs då utifrån ett fastställt regelverk/normer och ur särskilda an-
slag anvisade för varje enskild bidragsform. Några särskilda anslag för att lämna 
bidrag till inköp av snöskotrar förfogar kultur- och fritidsnämnden inte över.  
 
Att ledsystemet upp mot Storklinten underhålls och prepareras är viktigt med tanke 
på det stora antalet besökare som kommer till anläggningen. 
Förvaltningen vill därför försöka hitta en lösning på föreningens ansökan. Om det 
inte går på hela summan så en betydande del av den. Något ställningstagande är 
dock inte möjligt att göra innan kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att 
lämna ett överskott på 1 000 000 kr är säkerställt. Ärendet torde kunna vila och en 
ny prövning göras senare under hösten då förutsättningarna inför bokslut är helt 
kända.  
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§ 54 Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 
  

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

finns i protokollet den 13 oktober 2009 § 54. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut: 

Dnr 
140 ABF Norr Boden  Avslag 
142 Tornedalsgillet i Boden  730 kronor 
144 Boden Överluleå Hembygdsförening 7 987 kronor 
145 Perbackakören  4 000 kronor 
146 Norrbottensmusiken  Avslag 
148 Bodens PRO-förening  Avslag 
149 Flöjtrösten   6 000 kronor 
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§ 55 Information och rapporter 
 2009/163 

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

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
• Chefsrapport oktober 2009 

• Rapport om Nordic Rage Metal festival 
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