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Plats och tid  Kläppgården, Harads 
  
Beslutande Göran Ahlman (m) ordförande, Urban Sundbom (s), Birger Juntti (v),  

Hans Holmqvist (m), Christina Bring (s), Bo Westin (v), Rakel Groth (ns),  
Tony Bexelius (s), Eva Larsson (c), Inger Mattsson (s), Gunilla Lantz (m) 
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Övriga Leif Nordström kultur- och fritidschef, Jan-Olof Frank bibliotekschef,  
Christer Nilsson ekonom, Alf Wennskog simhallschef, Jörgen Bergström,  
Siv Hjorth assistent 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 30   
Diarienr 65-08  
   
   

Budgetuppföljning 2008-03/Delårsrapport 2008-04 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-03 och delårs-

rapport 2008-04.  

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2008-03 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

För handläggning 
Ekonomikontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 31   
Diarienr   
   
   

Lokal handlingsplan för extra ordinära händelser 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget lokal handlingsplan för extra 

ordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till lokal handlingsplan för extra ordinära händelser redovisas. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 32   
Diarienr   
   
   

Vision NordPoolen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Simhallschef Alf Wennskog redovisar ett förslag om framtida investeringar på 
NordPoolen. 
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§ 33   
Diarienr 67-08  
   
   

Tillgänglighetspolicy 2008-2012 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till tillgänglighetspolicy 2008-

2012. 

Beskrivning av ärendet 
Handikapprådets arbetsutskott har arbetat fram ett förslag till nytt handikappolitiskt 
program. 
Jämfört med det tidigare programmet är det nya förslaget mindre detaljerat och  
lägger större frihet och därmed större ansvar på bl a kultur- och fritidsnämnden. 
Nämndens representant i handikapprådet kommer också att få en aktivare roll. 

Tillgänglighetspolicyn säger också att kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att  

• tillgänglighetsperspektivet genomsyrar verksamheten 

• verksamheten är tillgänglig före utgången av år 2010 

• bemötandet av funktionshindrade är fullgott med utgångspunkt från indivi-
dens behov.  

För beslut 
Handikapprådet 
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§ 34   
Diarienr 72-08  
   
   

Yttrande över medborgarförslag om promenadstråk 
Gammelbyvägen 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslagets intentioner får han-

teras i samband med projekteringen av Gammelbyvägens ombyggnad. 

Beskrivning av ärendet 
Marie Drake har lämnat in ett medborgarförslag om promenadstråket Gammelby-
vägen. Medborgarförslaget är omfattande och innehåller delar om upprustning och 
röjning efter vägen samt att skapa attraktiva platser för vila och ”picknick”. 

Förslagsställaren har många goda idéer och förslag som bör sändas till tekniska 
kontorets gatuavdelning, som avser att rusta upp sträckan under detta år. 
När det gäller området i övrigt så har BodenTurism färdigställt en guide med nam-
net ”Bodens fästning - Gå och cykla eller åk bil till ett av Sveriges största militära 
byggnadsprojekt någonsin”. Guiden beskriver och redovisar bl.a. Gammelbyn med 
Sjöhangaren, Degerbergsfortet och övriga militära sevärdheter i området med för-
slag till utflykter och vandringsleder. Skyltar med information finns också uppsatta 
vid vissa av sevärdheterna. Guiden finns till försäljning på bl a Bodens Turistbyrå 
och Försvarsmuseet. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
 



 Kultur- och fritidsnämnd Sammanträdesprotokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2008-05-07 

Sid 
7 (16) 
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§ 35   
Diarienr 83, 84-08  
   
   

Yttrande över medborgarförslag om badstrand och 
promenadvägar i Sävast 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att etablera en badplats i Sävast 

2. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att iordningsställa älvstranden mel-
lan Sävast och Bodsvedjan och istället hänvisa till pågående planeringsarbete av 
GC-väg på södra sidan av älven. 

Beskrivning av ärendet 
Två medborgarförslag har lämnats in, ett om etablering av en badplats efter älven 
vid Sävastön samt ett annat om iordningställande av stranden mellan Bodsvedjan 
och Sävast. 

När det gäller badplats i Sävast på Sävastön så ser förvaltningen problem med eta-
bleringen, främst ur säkerhetssynpunkt med tanke på strömförhållanden, rasrisker 
mm. Ur kommunens synpunkt bör istället satsningar göras på iordningställande av 
badplatsen i Svartbyträsket när samhällsbyggnadskontoret gett klartecken för eta-
bleringen.  

Förvaltningen ser också stora problem med förslaget att iordningställa stranden 
mellan Sävast och Bodsvedjan. Sträckan har stora rasbranter och flera raviner som 
gör en upprustning i det närmaste omöjlig.  

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 36   
Diarienr 85-08  
   
   

Kulturstipendium 2008 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Maria Einarsson tilldelas 2008 års kul-

turstipendium med följande motivering: 
”Maria Einarsson har sedan hösten 2007 utvecklat skolbiblioteket vid Fria Emi-
lia genom att katalogisera om alla böcker. Detta gör det lättar för barnen att hit-
ta vad de söker, både bland fack- och skönlitteratur. 
Biblioteket har ca 3 000 böcker inloggade varav 1/3 av böckerna är faktaböcker. 
Då 6-åringar och 15-åringar inte riktigt letar fakta på samma sätt, så är det vik-
tigt att böckerna tilltalar alla åldrar. 
Maria Einarssons engagemang har starkt bidragit till att göra det lättare för bar-
nen när de söker kunskap och upplevelser”. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utse lämplig dag för 
utdelning av priset 

Beskrivning av ärendet 
Följande personer är anmälda kandidater till kulturstipendium 2008. Anmälningar-
na har kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen inom utsatt tid med slutdatum 
2008-04-11. Stipendiesumman är 10 000 kronor. 

• Maria Einarsson För utveckling av skolbiblioteket på Fria Emilia. 

• Anders Björhammar För produktion av dokumentärfilm med utgångs-                                
                                           punkt i Bodens historia. 

• Bodens Spelmän För insamling och dokumentation av folkmusik  
                                                 skriven av kompositörer från Boden under 1900-talet                         

• Jolanta Nowakowski För engagerat musikarbete med barn och ungdomar. 

• Nicklas Johansson För engagerat arbete med hårdrocksfestivalen  
                                                 ”Nordic Rage Metal Festival”. 

• Marlene Lundberg För engagerat arbete med musik för och tillsammans 
                                                 med förståndshandikappade. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 36   
Diarienr 85-08  
   
   

Kulturstipendium 2008 forts. 
 

Yrkanden 
Alliansen föreslår att Maria Einarsson tilldelas 2008 års kulturstipendium. 

Urban Sundbom (s) m fl föreslår att Marlene Lundberg tilldelas 2008 års kultursti-
pendium. 

Ordförande ställer alliansens förslag mot Urban Sundboms (s) yrkande och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
Kultursekreteraren 

För kännedom 
Maria Einarsson 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 38   
Diarienr   
   
   

Ändring av prissumman för Eyvind Johnson-priset i 
litteratur 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att prissumman för Eyvind Johnson-priset i 

litteratur, som inte kan delas, ska vara 60 000 kronor och ska delas ut vid ett 
högtidligt tillfälle t ex Sveriges Nationaldag. 

Beskrivning av ärendet 
Eyvind Johnson priset i litteratur, Bodens egna litteraturpris i Eyvind Johnsons 
anda, instiftades 1988 och har sedan dess utdelats 8 gånger och är en av Sveriges 
mest uppskattade litteraturpriser.  

Paragraf  3 i reglerna anger att prissumman, som inte kan delas, ska vara 40 000  
kronor. Prissummans värde har givetvis urholkats sedan priset instiftades och för att 
vidmakthålla prisets status föreslår förvaltningen att paragrafen 3 ändras så att pris-
summan ska vara 60 000 kronor. 

Yrkanden 
Urban Sundbom (s) m fl föreslår att prissumman ska vara oförändrad på 40 000 
kronor och 20 000 kronor ska användas till ungdomsverksamhet. 

Ordförande ställer beredningens förslag mot Urban Sundboms yrkande och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 
Kultursekreteraren
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§ 38   
Diarienr 90-08  
   
   

Bodens Orkesterförening med ansökan om produk-
tionsbidrag 2008 

Beredningens förslag 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar 75 000 kronor till Bodens Orkester- 

förening för konserter som arrangeras under hösten 2008. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Bodens Orkesterförening att höja biljettpri-
set till ca 200 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Orkesterförening har sökt produktionsbidrag till fyra konserter under två 
helger, hösten och vintern 2008 med 192 000 kronor totalt. Två konserter med Bo-
dens Storband och solisten Elisabet Melander under ledning av Rune Lindstedt. Två 
pianokonserter planeras med musik av Rachmanninov och solist. I den andra delen 
av konserterna spelar Stefan Gunnarsson. Dirigent är Hans Ek. 

För genomförande 
Kultursekreteraren 

För kännedom 
Bodens Orkesterförening 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 39   
Diarienr 134-08  
   
   

Kvinnojouren i Boden man ansökan om bidrag till 
sommarvikarie 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Kvinnojouren i Boden, genom Sigrid Lundholm, ansöker i skrivelse 2008-04-17 till 
kommunstyrelsen om bidrag med 25 109 kr avseende kostnaden (heltid) för som-
marvikarie i en månad. 
 
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. Kvinno- och tjejjouren i Boden får del av dessa enligt 
nedan.  
 
Bidrag          2007 2008    
Verksamhetsbidrag   90 000 kr 90 000 kr 
Bidrag hyra, lokal 62 850 kr   4 810 kr (jan-maj) 
”                   bilplats     1 875 kr   ” 
”                   BEAB    3 225 kr      797 kr (jan-mar)  
   
Summa:  156 075 kr  97 482 kr  
 
Några medel därutöver förfogar kultur- och fritidsförvaltningen inte över, ansökan 
skall därmed avslås. 

För kännedom 
Kvinnojouren i Boden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 40   
Diarienr   
   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

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

förtecknas i protokoll den 7 maj 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
171-07 Sörbyns Idrottsföreningar  Avslag 
171-07 Bodens Ridklubb  Avslag 
171-07 SRF Boden   Avslag 
77  Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening Avslag 
79  ABF Boden   Se skrivelse 
86  Krister Kraus   Tillstånd beviljat 
89  Sävast Byautveckling  Avslag 
94  Alträsk bya- och fiskevårdsförening Avslag 
108 RSFL Nord   Avslag 
112 Adoptionscentrum  Avslag 
113 Rödingsträsk intresseförening Avslag 
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§ 41   
Diarienr   
   
   

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
 Chefsrapport maj 2008 

 Rapport om skyttecentrum 

 Hockeyrinken 

 O-ringen 

 Nationaldagsfirande 2008 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 42   
Diarienr   
   
   

Inbjudan till kommuner och landsting att delta i pro-
jektet – ”Ungdomsdialog” 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att förvaltningen deltar i projektet ”Ung-

domsdialog” 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner och landsting till att delta i 
projektet ”Ungdomsdialog”. Syftet är att utveckla och pröva metoder för dialog och 
delaktighet för och med unga. 

För kännedom 
Kultur- och fritidschefen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

  
  
§ 43   
Diarienr   
   
   

Övriga ärenden 

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

information av kultur- och fritidschefen. 

Beskrivning av ärendet 
 Vaktmästare, Arena Boden 

 Nordpoolen 

 Nämnden sammanträder heldag 17 juni 2008 
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