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§ 16  
   
Diarienr 47-08   
   

Yttrande över ärende om konstgräsplan i Södra  
Bredåker 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla förslaget att genomföra en  
          investering i en konstgräsplan i Södra Bredåker samt att kommande ärenden  
          som berör nämnden i fortsättningen behandlas enligt kommunallagen. 

Reservationer från Urban Sundbom (s), Christina Bring (s), Tomas Lund (s),  So-
phie Vestin (s). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04 § 16, att genomföra en investering av 
en konstgräsplan i Södra Bredåker. Kommunmedborgare Erland Johansson har 
överklagat beslutet med hänvisning till att ärendet inte varit upp för behandling i 
kultur- och fritidsnämnden. Med anledning av detta begär kommunledningsförvalt-
ningen om kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunen tar på sig investeringen på  
3 400 000 kronor i själva konstgräsplanen. Övriga byggnationer i anslutning till 
spelplanen såsom staket/bollnät, belysning, publikplatser, målställningar m m be-
kostas av föreningen. Föreningen ansvarar även för underhållet av konstgräsplanen. 
Kultur- och fritidsnämnden får 170 000 kronor för ökade kapitalkostnader. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges beslut om en 
konstgräsplan i Södra Bredåker är positiv för kommunens fritidsliv. Förvaltningen 
föreslår att nämnden beslutar bifalla förslaget att genomföra en investering i en 
konstgräsplan i Södra Bredåker. 

Yrkanden  
Urban Sundbom (s) föreslår 

1. Kultur- och fritidsnämnden kallar samman samtliga fotbollsföreningar inom 
         Boden till ett samrådsmöte för att klargöra vad som ska ske i framtiden, innan  
         beslut tages, enligt bilagt yttrande. 
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§ 16  
   
Diarienr 47-08   
   

Yttrande över ärende om konstgräsplan i Södra  
Bredåker forts. 
Beredningen föreslår 

1.   Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla förslaget att genomföra en  
  investering i en konstgräsplan i Södra Bredåker samt att kommande ärenden  
  som berör nämnden i fortsättningen behandlas enligt kommunallagen.  
 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden har bifallit be-
redningens förslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 17  
   
Diarienr 51-08   
   

Boden kommuns deltagande i enkätundersökningen 
LUPP 2008. 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enkätundersökningen LUPP – lokal  
     uppföljning av ungdomspolitiken ska genomföras i Bodens kommun under  
     2008. 

2. Kultur- och fritidsnämnden avsätter de resurser som beskrivs i inbjudan till 
     LUPP. 

Beskrivning av ärendet 
LUPP genomförs under ledning av statliga Ungdomsstyrelsen och har genomförts 
sedan 2001 i över 70 kommuner i landet. Enkäten är i digital form och vänder sig 
till ungdomar 13-25 år. Frågorna är om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, 
hälsa, arbete och framtid. Vi får en bra bild ungas levnadssituation i Boden. 

Syftet med enkäten är att Bodens kommun ska utveckla en effektiv ungdomspolitik 
som bygger på samarbete mellan olika sektorer. 

Det som krävs av Bodens kommun är: 

• En stark politisk förankring för att genomföra enkätundersökningen. 

• Idéer om vilken roll resultaten kommer att ha i den framtida utvecklingen av 
     verksamheten. 

• Beskriva vilka resurser som finns att satsa i projektet, främst i form av tid (ca  
      25% av en tjänst i ett år + en månad för rapportskrivning om kommunen gör det 
      internt). 

LUPP-enkäten genomförs med start under hösten 2008. 

För genomförande 
Fritidskonsulenten 
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§ 18 

Övriga frågor 

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

 Arbetsgrupper i nämnden 

 Skoterleder och skoterföreningar 

 Dansverksamheten i Boden 

 NordPoolen 
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