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

Hans Nilsson (m), Inger Mattsson (s), Bosse Westin tom kl 15.35,  
Max Aldrin (v) from 15.35, Rakel Groth (ns), Sophie Vestin (s),  
Eva Larsson (c), Britt-Marie Carlsson (kd) tom kl 14.40, Tomas Lund (s) 
from 14.40, Gunilla Lantz (m) 

Ersättare Max Aldrin (v) tom kl 15.35, Roger Bohman (c), Hendrik Andersson  
(fp), Ingegerd Sundvall (mp), Britt-Marie Carlsson (kd) from kl 14.40 

Övriga Leif Nordström kultur- och fritidschef, Jan-Olof Frank bibliotekschef, 
Christer Nilsson ekonom, Ingrid Granberg kultursekreterare 

Utses att justera Eva Larsson 
 
Justeringens plats och tid  
    

 Underskrifter Sekreterare 
Christer Nilsson

§§ 52-61   

     
   Ordförande 
Göran Ahlman

 
 

     
  Justerare 
Eva Larsson

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ  Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2008-09-02   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

    
 Underskrift 
Siv Hjorth
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Beslutsexpediering Signatur 

 
 

  
  
§ 52  
Diarienr 65-08  
   

   

Budgetuppföljning 2008-07 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning 2008-07. 

Beskrivning av ärendet 
Budgetuppföljning 2008-07 för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas. 

För handläggning 
Ekonomikontoret 
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§ 53  
Diarienr 171-08  
   
   

Medborgarförslag om iordningsställande av terräng-
cykelplats s k ”Dirtbana” i Harads 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget mot redovisade kostna-

der upp till 15 000 kronor för ”Dirtbana” i Harads, under förutsättning att intres-
segruppen ansvarar för och iordningsställer banan och att samhällsbyggnadskon-
toret upplåter plats för banan. 

Beskrivning av ärendet 
I ett medborgarförslag begär några ungdomar och föräldrar att en s.k. ”Dirt-bana” 
iordningställs på föreslagen plats i Harads. Projektet är kostnadsberäknat till ca  
15 000 kronor . 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på projektet under förutsättning att in-
tressegruppen tar ett ansvar för både iordningställande och drift av banan samt att 
samhällsbyggnadskontoret också upplåter platsen för banan. Nämnden föreslås se-
dan finansiera projektet mot redovisade kostnader upp till 15 000 kronor. 

För genomförande 
Kultur- och fritidschefen 

För kännedom 
Anna-Karin Öström 
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§ 54  
Diarienr 177-08  
   
   

Motion om att kommunen bidrar till att Harads bad-
hus blir ett åretruntbadhus 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen vad avser förslaget att förse badet 

med en utebassäng. 

2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om att göra badet tillgängligare 
och attraktivare såtillvida att tekniska förvaltningen får utreda om badet kan 
förses med en öppningsbar front. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion till fullmäktige att man beslutar om att bi-
dra till att Harads badhus blir ett åretruntbadhus samt att badet förses med en öpp-
ningsbar front och en utebassäng. 

Harads Badhus har tyvärr idag ett sjunkande besöksantal pga minskat befolknings-
underlag i området. Badet har idag ca 4000 badande med tre dagars partiellt öppet-
hållande och håller dessutom helt stängt under tre sommarmånader. Badet drivs 
idag på entreprenad av Forsmans Badservice Harads. 

Att turismen i området skulle öka antalet bad så att en dylik mångmiljoninvestering 
skulle vara möjlig ser förvaltningen som föga trolig. Förutom själva investeringen 
skulle också driftskostnaderna öka dramatiskt och personal måsta anställas för att 
klara ett åretruntöppethållande. Satsningar har också tidigare gjorts i badet på ett 
gym och några mindre attraktioner i badet. Inriktning måste istället vara att se till så 
att nuvarande anläggning kan underhållas och också fortsättningsvis hålla öppet i 
den utsträckning som är nödvändig. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 55  
Diarienr 189-08  
   
   

Medborgarförslag om handikappanpassad prome-
nad- och motionsslingor för sommar och vinterbruk 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget då nämnden varken för-

fogar över medel för nämnda investering eller har vägfrågor inom sitt verksam-
hetsområde. Förvaltningen hänvisar till tekniska förvaltningen och den utbygg-
nadsplan man har för tätortens gång- och cykelvägnät.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats där förslagsställaren föreslår att en handi-
kappanpassad promenad och motionsslinga anläggs runt Svartbyträsket och Bod-
träsket. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att befintligt gång- och cykelvägnät 
delvis har den sträckning som anges i förslaget. Förslaget är i övrigt tilltalande då 
föreslagen sträckning i stor utsträckning används som promenad och motionsslinga. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 56  
Diarienr   
   
   

Begäran om igångsättningstillstånd 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 

bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av snökanonanläggning i Pagla. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 
förvaltningen får köpa in ny/begagnad ismaskin till Björknäshallarna, A och B. 

Beskrivning av ärendet 
I utvecklingsplanen för Pagla har tidigare beslut tagits om utveckling av anlägg-
ningens snökanonanläggningen . Tidigare har investeringar gjorts i en snökanon 
och även en kylanläggning innebärande att snötillverkning kan startas tidigare på 
säsongen. Snön måste dock transporteras ut på spårslingan (3,5 km) med lastfordon 
till stora kostnader vilket skidalliansen inte längre klarar att finansiera. Tekniska 
förvaltningen har gjort en förstudie och kostnadsberäknat projektet till ca 1 miljon 
kronor, innebärande att en vattenrörledning och elkabel läggs ut efter spårslingan så 
att snö kan tillverkas och läggas ut direkt på spåret. 

När Björknäshallen nu förses med en ytterligare hall har inte nuvarande ismaskin, 
inköpt 1997, den prestanda så att is kan göras i två hallar. Upphandlingsenheten fö-
reslås därför ges uppdraget att till hösten/vintern göra en upphandling av en ny is-
maskin enligt förvaltningens specifikationer. 

Bägge objekten är finansierade i 2009 års investeringsbudget. 

För beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 57  
Diarienr   
   
   

Samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner bilagd rapport. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att nämnden ska redovisa vilka verksam-
heter som kan läggas ut på samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare i dialog med samhällsservicekontoret 
och RÅEK beslutat lägga ut bokningen av tider i skolans gymnastiksal på samhälls-
servicekontoret. Vidare har också skötseln av de två rastplatserna vid Korpforsen 
och Lassbyforsen genom avtal lagt ut på samhällsservicekontoret. 

Förvaltningen ser inte idag att någon av förvaltningens övriga verksamheter skulle 
kunna vara möjlig att lägga ut på samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn. 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 58  
Diarienr   
   
   

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

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

förtecknas i protokoll den 2 september 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av delegationsärenden: 

Dnr 
101 Qultur- och Mediaföreningen  3 940 kr 
132 Rysk-svenska föreningen Sputnik  Avslag 
145 DHR Bodenavdelningen   5 000 kr 
146 Tornedalsgillet i Boden      700 kr 
158 ABF Boden    7 000 kr 
160 Rödingsträsk Intresseförening  5 000 kr 
168, 169 Bodens Teaterförening       8 500 kr,15 200 kr 
173 Norrbottens Schackförbund  Avslag 
175 Boden Överluleå Hembygdsförening  9 500 kr 
176 Boden Överluleå Hembygdsförening  9 000 kr 
183 Eyvind Johnson-sällskapet                      10 300 kr 
187 Robert Nilsson    2 000 kr 
190 Hans Johansson   Avslag 
191 De Handikappades Riksförbund, Bodenavd.  3 000 kr 
192 De Handikappades Riksförbund, Bodenavd. Avslag 

Konstinköp: 
Akvarell ”Gamla Kungsbron” av Majden Carlsson, pris 1 300 kronor 
Akvarell ”April” av Birgitta Tjernström, pris 1 200 kronor 
Akvarell ”Ljungen lyser” av Britta Jacobsson, pris 800 kronor 
Akvarell ”Välkommen hit” av Monica Johansson-Larsson, pris 700 kronor 
Akvarell ”Blombukett” av Maria Martinsson-Sandvärn, pris 450 kronor 
Blyertsteknik ”Johanna” av Mats Risberg, pris 9 000 kronor 
Blyerts och akvarell ”Sovande uggleunge” och ”Flygande rovfågel” av Ingemar Se-
lander alias ”Blaziuz”, pris 3 200 kronor resp 2 700 kronor 

Lotteritillstånd: 
L4/2008, Hedens IF 
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§ 59  
Diarienr 194-08  
   
   

Information och rapporter 

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

lingarna. 

Beskrivning av ärendet 
 Chefsrapport september 2008 
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§ 60  
Diarienr   
   
   

Yttrande om anmälan angående misstanke om eko-
nomiska oegentligheter 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner och lägger informationen till handlingar-

na.  

Beskrivning av ärendet 
En f d plusjobbare anställd 2006-10-23--2007-03-27 påstår i en anmälan daterad 
den 22 juli 2008 att ekonomiska oegentligheter förekommer när Ungdomens Hus 
redovisar kassan för caféverksamheten. Anmälaren påstår att så stora belopp som 
95-190 000 kronor skulle ha förskingrats genom åren från kassan. Vidare önskar 
också anmälaren erhålla kopior på den kassabok som förs av personalen under hela 
hans arbetsperiod. 

Ungdomens Hus caféverksamhet är en verksamhet baserad på självkostnadsbasis 
och omsätter ca 50 000 kronor årligen. Tanken är att där ska fika kunna serveras till 
självkostnadspris under trevliga former. Att så stora belopp genom åren skulle ha 
förskingrats från kassan faller därför på sin orimlighet. Särskilda rutiner vid kassa-
redovisningen finns också upprättade och är bilagt protokollet. 

Kommunrevisorerna granskade verksamheten för ett antal år sedan och inga an-
märkningar riktades då mot hur verksamheten redovisade intäkterna. Önskar anmä-
laren att kopiera kassaboken är detta givetvis möjligt och får så ske genom anmäla-
rens försorg på förvaltningen mot fastställd taxa för kopiering. Förvaltningen finner 
därför de framförda misstänkligheterna helt ogrundade och ser gärna att kommu-
nens revisorer återigen granskar hur verksamheten redovisar Ungdomens Hus café-
intäkter. 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Stefan Lakso 
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§ 61  
Diarienr   
   
   

Övriga ärenden 

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

Beskrivning av ärendet 
 Handikapphiss till Nordpoolens vattenrutschbanor 
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