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 Sammanträdesdatum 
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Sid 
1 (16) 

 
 

Plats och tid  Nämndsalen stadshuset kl 14.00-16.00 
  
Beslutande Göran Ahlman (m) ordförande, Urban Sundbom (s), Birger Juntti (v),  

Hans Nilsson (m), Inger Mattsson (s), Bo Westin (v) t o m kl 15.30  
punkt 10, Max Aldrin (v) fr o m kl 15.30 punkt 11, Peder Lindholm (ns), 
Gunnar Mörk (s), Eva Larsson (c), Sophie Vestin (s), Gunilla Lantz (m) 

Ersättare Max Aldrin t o m kl 15.30 punkt 10, Rakel Groth (ns), Roger Bohman  
(c), Hendrik Andersson (fp), Ingegerd Sundvall (mp), Britt-Marie  
Carlsson (kd) 

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

Utses att justera Gunilla Lantz 
 
Justeringens plats och tid  
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siv Hjorth

§§ 79-92   

     
   Ordförande 
Göran Ahlman

 
 

     
  Justerare 
Gunilla Lantz

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ  Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2008-12-02   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

    
 Underskrift 
Siv Hjorth
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
 § 79 
 Diarienr 
 
  
 
 
 Föregående protokoll 
 
 Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lägger föregående protokoll till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 

 Badpriser på andra äventyrsbad i Sverige 
 Avgift på konstsnöskidspår 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
§ 80  
Diarienr 65-08  
   
   

Budgetuppföljning 2008-10 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-10. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2008-10 för kultur- och fritidsnämnden redovisas. 

För handläggning 
Ekonomikontoret 



 Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesprotokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2008-12-02 

Sid 
4 (16) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 81  
Diarienr 65-08  
   
   

Verksamhetsplan och budget 2009-2011 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2009-2011. 

Beskrivning av ärendet 
Årets budgetarbete har i vanlig ordning bedrivits i enlighet med de politiska direk-
tiven av de ekonomiska ramar som anvisats av kommunfullmäktige. 

Delges 
Kommunfullmäktige 

För handläggning 
Ekonomikontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 82  
Diarienr   
   
   

Sammanträdesdagar 2009 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna sammanträdesdagar 

2009.  

Beskrivning av ärendet 
Planerade sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden under 2009 förelig-
ger. 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personal vid kultur- och fritidsförvaltningen 
Informationskontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 83  
Diarienr 242-08  
   
   

Årets ledare 2008 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Alex Karlsson, Skogså IF till årets 

ledare i Bodens kommun 2008 med följande motivering: 

”Alex Karlsson har sedan början på 1970-talet aktivt arbetat i Skogså IF i flera le-
darroller. Han är och har under många år varit en pålitliga kassör och styrelseleda-
mot, fotbollsplansföreståndare, bilbingoorganisatör samt arbetsledare för diverse 
arbeten föreningen gör för att dra in pengar till verksamheten. Alex finns alltid till 
hands och allt som oftast är arbetet redan påbörjat eller utfört innan någon hinner 
fråga efter det. I dagens föreningsliv är denna egenskap allt mer sällsynt, i synner-
het om man betänker över hur lång tid Alex arbetat för föreningen.” 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utse lämpligt tillfälle för prisutdel-
ningen. 

Beskrivning av ärendet 
Fritidsförvaltningen inrättade 1992 ett årligt ledarstipendium som sedan delats ut 
årligen. Stipendiesumman är 10 000 kronor. 

2008 har följande förslag inkommit: 

- Ann Johansson, Överstbyn byaförening 
- Emma Westman, Cheer Future 
- Mikael Webering, Bredåkers SK 
- Pär Gabrielsson, BBK 
- Sigrid Söderholm, IOGT-NTO 
- Patrik Lantto, BBK-sim (5 st) 
- Lena Wikberg, BBK-handboll (2 st) 
- Alex Karlsson, Skogså IF 
- Malin Matti, Bodens Karateklubb 
- Kent Söderström, Björns IF 

För genomförande  För kännedom 
Kultur- och fritidschefen  Alex Karlsson 
Fritidskonsulenten 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 84  
Diarienr 212-08  
   
   

Medborgarförslag om att bygga om Hildursborg till 
friidrottsarena 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Hildursborgs Sporthall ska göras till en fritidrott-
sarena. 

I Hildursborgs Sporthall bedrivs idag ett 15-talet olika sporter från rena bollsporter 
till gymnastik, boxning, skytte, fäktning osv. Boden Arena har dock inneburit en 
lättnad när det gäller lokalefterfrågan men då enbart för bollsporterna. Därför måste 
Hildursborgs Sporthall också fortsättningsvis kunna erbjuda möjligheter till trä-
ning/tävling även för de som utövar dessa sporter då några andra alternativ inte 
finns idag. Friidrotten har också idag betydligt bättre möjligheter till träning/tävling 
sommartid då Björknäsvallens A-plan i stort kunnat nyttjas obegränsat för verk-
samheten i och med tillkomsten av Boden Arena. 

För kännedom 
Ann-Charlotte Ingridsson 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 85  
Diarienr 232-08  
   
   

Motion om rastplatser Råneälv 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen enligt skrivningen nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (s) föreslår i en motion att toaletter, sophus och vindskydd åter-
placeras vid rastplatserna Korpforsen och Lassbyforsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan en ny renhållningsordning börjat gälla 
varit tvungen att ta bort toaletter och sopbehållare från rastplatserna ovan. Kommu-
nens komposteringsanläggning är så utformad att latrintömning ej kunde via de kärl 
som var placerade i toaletterna. Kravet på sortering av avfallet på rastplatserna 
gjorde också att soprenhållning en var praktisk eller ekonomisk möjlig att genomfö-
ra. 

Förvaltningen har istället upprättat ett avtal med RÅEK i Gunnarsbyn som sköter 
rastplatserna innebärande att man klipper gräs, plockar skräp och håller platserna i 
ett gott skick i övrigt. 

Samtidigt har förvaltningen också startat en utredning tillsammans med RÅEK och 
näringslivsförvaltningen som syftar till att försöka hitta en lösning på hur man skul-
le kunna finansiera en investering och en framtida drift av moderna vattentoaletter 
och soprenhållningssystem på de båda rastplatserna. Förvaltningen avser också att 
till kultur- och fritidsnämnden avrapportera ärendet när utredningen föreligger. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 86  
Diarienr 237-08  
   
   

Motion om bidrag till föreningslivet i Bodens  
kommun 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) föreslår i en motion till fullmäktige att 
200 000 kronor årligen avsätts till kultur- och fritidsnämnden för att fördelas till fö-
reningar som driver egna anläggningar som bidrag till upprustning av anläggning-
ens maskinpark. Bidraget skulle enligt förslaget utgå med 60 % av investerings-
kostnaderna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan också konstatera att föreningar som driver egna 
anläggningar har stora problem att klara ekonomin. Glädjande är dock att nämnden 
tillförts 700 000 kronor från nästa budgetår just för att fördelas till de föreningar 
som driver egna anläggningar. 

Kultur- och fritidsnämnden har också tidigare i sin budget haft avsatta medel just 
för denna typ av bidrag. Av besparingsskäl tvingas dock nämnden att för ett antal år 
sedan stryka denna budgetpost. 

Förvaltningen ser givetvis positivt på om medel skulle kunna tillföras nämnden för 
denna ramutökning, men förstår också att den kraftigt försämrade kommunala eko-
nomin de kommande åren gör att utrymmer för sådana satsningar är starkt begrän-
sat. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 87  
Diarienr 236-08  
   
   

Ansökan om medel till projektet ”Ryssen kommer” 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Projektledaren Ricky Sandberg ansöker om medel, totalt 400 000 kronor för att ar-
rangera konstutställningar i Havremagasinet, Boden södra. De utställningar som 
planeras är ”Ryssen kommer”, Barentsutställningar, en historisk fotoutställning om 
Bodens garnison samt ett sommarmuseum med Bodenskolan. 

Tanken med projektet är att visa upp Boden och Havremagasinet som en unik plats 
att ta upp frågor som rör Sveriges militärhistoria och globala frågor om alienation, 
segregation, kulturskillnader, ideologisk murbyggande och de fördomar som upp-
kommer när man drar gränser mellan olika folk. Utställningarna samt sommarmu-
seet blir delar som tillsammans ska bilda en unik enhet med lokalen och staden. Ki-
len Art Group leder och driver projektet tillsammans med ShopinLapland och 
sommaren 2009 till nationaldagen den 6 juni är vernissage och öppnande planerat. 
Utställningarna ska sedan visas hela sommaren/hösten 2009. Projektets totala bud-
get är på 1 335 000 kronor och är tänkt att finansieras av NLL, Länsstyrelsen, För-
svarsmakten och Statens kulturråd tillsammans med Bodens kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till projektet och ser Havremagasinet och 
de planerade utställningarna som ett intressant turistmål under sommaren inte bara 
för våra turistande norska gäster utan även för skolklasser. Nämnden har dock inga 
egna möjligheter att finansiera projektet utan medel måste därför tillskjutas från 
fullmäktige om utställningsmöjligheten ska kunna förverkligas till sommaren 2009. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 88  
Diarienr   
   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

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

förtecknas i protokoll den 2 december 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
168, 169, 201 Bodens teaterförening  45 900 kronor 
198 Tornedalsgillet i Boden       400 kronor 
200 Perbackakören    4 000 kronor 
202 Torpgärdans-Svartbyns fritidsförening Hyresbefrielse 
209 Tommy Persson  Ungdomsgård i Sävast 
213 Rikard Daleke  Avslag 
216 Harads camping  Bifall 
224 MHF Boden lokalavd  Bidrag 75 kr/inbj gäst 
234 Kanonkviltarna  Avslag 
239 BRIS region Nord  Avslag 
243 Bosse Westin  6 000 kronor 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 89  
Diarienr   
   
   

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
 Chefsrapport december 2009 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

 
§            90 
Diarienr 154-06 

 
Skyttecentrum i Boden 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förnyade kontakter tas med försvars-

makten om samarbete vid Rödbergets skjutbanor.  

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skyttecentrums 
etapp 1, vilt och älgbana, får genomföras till en maximal kostnad av 1 200 000 
kronor då finansiering också kan sökas hos viltvårdsfonden för genomförande 
av projektet, om inte förnyade kontakter med försvarsmakten ger någon framti-
da möjlighet till samarbete. 

3. Om investeringen ska genomföras förutsätts att medel avsätts för den kapital-
tjänst som följer av medelsanvisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Grontmij AB Boden har på uppdrag av Bodens kommun utfört förprojektering och 
kostnadsbedömning avseende om- och tillbyggnader vid befintliga skjutbanor på 
Gammelängsberget i Boden i enlighet med motionen ”Allt under en hatt”. 

Utredningen omfattar i huvudsak: 
Ny viltbana 80 och 100 m (älgbana) 
Ny viltbana 50 m 
Ny pistolbana 25 m 
Flytt av befintlig PPC-bana till nuvarande pistolbana 
Två nya skeet-banor varav en kombinerad med Trap 
Ny servicebyggnad 
Ny tillfartsväg 
Ny parkering 
Ny elförsörjning med ny transformatorstation 
Ny infiltrationsanläggning, dricksvattenbrunn och energibrunn 

Totalkostnad inklusive oförutsett, projektering och byggledning har beräknats till 
11 miljoner kronor. Finansieringen kan delvis komma att ske med bidrag från skyt-
teorganisationer m m. Kostnaderna har etappindelats enligt följande: 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

 

 

§            90 
Diarienr 154-06 

Skyttecentrum i Boden forts. 
 

1. Viltbanor, inkluderande anslutningsväg och ny vägdragning till befintlig anlägg- 
    ning och ny högspänning, totalt 1,2 miljoner kronor + infrastruktur 1,4 miljoner 
    kronor. 
2. Pistolbanor, totalt 2,6 miljoner kronor. 
3. Servicehus inkluderande parkeringsplats, VA och energianläggning, totalt 4,3  
     miljoner kronor. 
4. Skeet-banor inkluderande anslutningsväg och parkering, totalt 1,5 miljoner  
    kronor. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

 

§           91  
Diarienr 

 

Övriga ärenden 

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

Beskrivning av ärendet 
 Nyårsfirandet 2008-2009 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

 

§       92 
Diarienr 

Avslutning 
Vice ordförande Birger Juntti (v) tackar ordförande, ledamöter i kultur- och fritids-
nämnden samt personal vid kultur- och fritidsförvaltningen för året som gått och 
önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 

Ordförande Göran Ahlman (m) tackar och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 
År. 
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