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Sida

Bodens kommun
Sam manträdesproto kol I
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f Godkännande av dagordning

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden godkÈinner utsåind dagordning med
ffiljande tillägg:

Punkt 23:Dialogmed ungdomar om Ungdomens Hus

3(28)
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 2 Ordföranden informerar

Kulturnatta
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2016-04-20 $ 44 att
kulturnatta 2017 och framåt ska genomfüras under våren.

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att kultumatta ska
genomftiras fredag 2 juni2017

Badvakter på Aldersjön

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att ge ftirvaltningen i
uppdrag att ansöka om integrationsmedel ftir badvakter på Aldersjön.

O-taxa i sporthallar dagtid

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att ge ftirvaltningen i
uppdrag att utreda O-taxa i sporthallar, dagtid, vardagar ftir privatpersoner
och ftireningar till nästa sammanträde 19 april 2017.

lnvigning av Budolokal på Hildursborg

ordftiranden informerar attnya Budolokalen på Hildursborg invigs fredag
24februankl 18.00.

För genomftirande
Förvaltningschef
Controller

/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 3 Ghefsrapport 2017-02-22
r<FU 2017t43

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden lägger rapporten med godkåinnande till
handlingama

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör ftir utsåind chefsrapport.

/ Expedierat Signatur
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Sida

Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 4 Verksamhetsberättelse i årsredovisning 2016, kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden
KFU 2016/58

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsntimnden beslutar godkåinna

verksamhetsberättelse ftir 20 1 6.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att, i enlighet med rådande
regelverk, överftira årets resultat, l8 000 kronor, till över- och
underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör fü r utsänt ftirslag till verksamhetsberättels e 201 6.

För kännedom
Ekonomikontoret

Ajournering kl 1 4.30- 14.45.
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Bodens kommun

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

För kännedom
Ekonomikontoret
Förvaltningschefen
Museichefen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

7(28)

s 5 omprövning av innehav av personl¡ga kredit- och
betalkort
KFU 20l7nt

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bevilj ar fiirvaltningschef staffan
Eklund och museichef ulf Renlund innehav av personliga betalkort.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer ftir nyttjande av kredit- och betalkort ska
respektive nÊimnd eller delegat besluta om vilka som far inneha personliga
kredit-, inköps- eller betalkort. omprövningen av kortinnehav ska göras
årligen av respektive nåimnd eller av delegat.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden har tidigare beviljat personliga betalkort
till ftjrvaltningschef staffan Eklund och museichef ulf Reniund.

S¡gnatur
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Sa m manträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 6 Förslag till riktlinjer för fördelning av halltider
KFU 2017 n6

Beslut

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
ftirvaltningens ftirslag till "Riktlinjer ftir ftirdelning av tider på
idrottsanläggningar".

Beskrivning av ärendet

Riktlinjerna ftir fürdelning av tider på idrottsanläggningar har tidigare
ingått i dokumentet som reglerar taxor och avgifter på kultur-, fritids-
och ungdomsftirvaltningen. För att renodla dokumentet taxor och
avgifter bröts riktlinjerna ftir ftirdelning av tider på
idrottsanläggningarna ut och blir således ett eget styrdokument. Detta i
syfte aff underlätta für användarrra av styrdokumentet och ftir aff få ett
stringent utseende och disposition av alla styrdokument på
ftirvaltningen.

De nya riktlinjerna innehåller friljande ftirändringar från tidigare år:

o Beskrivning av dokumentets syfte

o Beskrivning av revidering och översyn av dokumentet

o Förändring av prioriteringsordning ftir tävling, match och dylikt
i publika idrottsanläggningar. DÈir punkt 2 "Förening vars
huvudsakliga tävlingsverksamhet kräver heldagar" har lagts till
och således har underliggande punkter ft;rflyttats ner. Detta ftir
att möjliggöra lediga tider ftir tävlingar och cuper under säsong.

X'ör genomfiirande
Controller
Verksamhetsutvecklaren

8(28)
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantr¿idesdatum

2017-02-22
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 7 Aterrapportering av uppdrag: B¡bliotekspran för Bodens
kommun
KFU 201sl11

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige fastställer ftirslaget till biblioteksplan ftir Bodens
kommun.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ftireslog 2015-04-29 $ 20 och
kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 g 9l att ge nämnden i uppdrag att
tillsammans med utbildningsnåimnden arbeta fram ett ftirslag till biblioteksplan
ftir Bodens kommun.

Alla kommuner ska enligt lag ha en gällande biblioteksplan ftir sin
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen åir ett styrdokument für strategisk och
langsiktig utveckling av den samlade biblioteksverksamheten inom Bodens
kommun.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Rtr/-noft /r^



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aterrapportering av uppdrag: Kulturstrategi för Bodens
kommun
r<FU 20t5n2

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastståiller upprättat ftirslag till kulturstrategi ftir Bodens
kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmtiktige beslutade 2015-06-15 g 92 uppdra till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden att upprätta en kulturstrategi ftir Bodens kommun och att
planen skulle omfatta perioden 2016-2020 och beskriva hur kulturlivet i
kommunen kan våixa och utvecklas.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Sida
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S I Aterrapportering: Drift av Harads badhus
Kru 2016t95

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar attläggarapporten med

godkzinnande till handlingarna.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnde beslutar att ge fiirvaltningen i
uppdrag att undersöka möjlighetema att finansiera ett pooltäckã, ca 20 000
kronor, till Harads badhus.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden gav ftirvaltningen i uppdrag 2016-09-07
$ 74 och 2016-10-26 $ 93 att utreda alternativa driftformer av Harads badhus
efter att Hans Forsman gick i pension och lade ner sin verksamhet Forsmans
badservice fran 2016-06-30. Förvaltningen fick även i uppdrag attläggaut
motionsspår och hockeyrink i Harads på ftireningsdrift.

Fr o m 2016-11-01 driver Servicepunkten i Harads badhuset och Harads IF
sköter motionsspår och hockeyrink.

För genomftirande
Controller
Verksamhetsutvecklaren

Signatur

Sida
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S r0 översyn av arbetet med att implementera BodenRaketen
KFU 2016/183

Beslut
l. Kultur, - fritids-, och ungdomsnämnden beslutar att ge kultur-, fritids- och

ungdomsftirvaltningen i uppdrag att göra en översyn av planeringen,
dokumentationen och uppftiljningen av arbetet med BodenRaketen

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att åirendet återrapporteras
vid nämndens sammanträde den 14 juni 2017.

Beskrivning av ärendet
Bodens Kommuns ftirtroendevalda revisorer har genomfiirt en granskning av
implementeringen av BodenRaketen. Granskade nåimnder har varit
kommunstyrelsen, kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden, fastighetsnåimnden,
utbildningsnämnden och socialnÈimnden. Granskningen har genomfü rts med
hjälp av sakkunniga från PWC.

Revisoremas srmrmanfattande bedömning åir att kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden styrning och uppftiljning av BodenRaketen inte åir
åindamålsenlig. Revisorerna bedömer att det saknas dokumenterad planering,
styrning och uppftiljning av implementeringen av BodenRaketen.

Förvaltningen füreslår darftir att nåimnden ger fürvaltningen i uppdrag med
håinsyn till synpunkterna i revisorernas rapport, att göra en översyn av
planeringen, dokumentationen och uppftiljningen av arbetet med
BodenRaketen och att återrapportering av ärendet sker till nämndens
sammanträde den 14 juni 2017.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Controller

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdetum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Begäran om tilläggsbudgetering till investeringsbudget
2017 avseende skatepark
KFU 2017t26

Förslag till beslut
l. Kommunfullmåiktige beslutar att bevilja extra investeringsmedel om

750 000 kronor for 2017 ftir inköp av en mobil skatepark.

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad driftbudgetram om 35 000
kronor fran och med 2018 ftir kapitaltjänstkostnaderna fiir skateparken.

Sammanfattning
Efter att sofie Storbjörk lämnat in ett medborgarftirslag om att anlägga en
skatepark, beslutade kommunfullmtiktige, 2016 $ 149, att ge kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att infürskaffa en mobil
skatepark samt utreda finansieringsmöj ligheterna.

Under kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens utredningsarbete har det
framkommit att det mest ftirdelaktiga finansieringsalternativet är att investera
och köpa utrustningen. TÈinkt placering är på fastigheten Apeln 7 efter samråd
med markägaren Boden Bo. Den bedömda investeringsvolymen itr 750 000 kr
vilket skulle innebära kapitaltjåinstkostnader für kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden om 85 000 kr årligen.

Beskrivning av ärendet
Sofie Storbjörk låimnade 2016-08-23 in ettmedborgarfiirslag om att anlägga en
skatepark, g¿irna på kvarnåingen. Ärendet remitterades till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som füreslog att medborgarftirslaget tas med i det fortsatta
arbetet med att hitta en framkomlig lösning nåir det gäller att anlägga en
skatepark i Bodens kommun. Kommunfullmtiktige beslutade 2016 $ 149 att ge
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
infiirskaffa en mobil skatepark samt utreda finansieringsmöjligheterna.

utredningen som kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har genomfürt har
påvisat att det finns olika finansieringsalternativ, så som finansiell och
operationell leasing samt att kommunen själva investerar och köper
skateutrustningen. Att kommunen investerar och köper utrustningen är det
alternativ som åir mest ekonomiskt ftirdelaktigt.

området som är aktuellt ftir anläggande av skatepark ligger på fastigheten
Apeln 7, i anslutning till befintlig multiarena och skateboardramp. Utredningen
har även inkluderat en undersökning av prisbilden och marknadsutbud på
skateutrustning samt kontakt med markägare Boden Bo.

Sida
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Bodens kommun
Sa m manträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Begäran om tilläggsbudgetering tilt investeringsbudget
2017 avseende skatepark
KFU 2017t26

Bedömningen från kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen åir att ftir
750 000 kr kan kommunen infiirskaffa en mobil skatepark som omfattar bland
annat ramper, rails och olika hinder av olika svårighetsgrader.

Investeringen kommer att innebåira kapitaltjtinstkostnader ftir kultur-, fritids-
och ungdomsnåimnden uppgående till ca 85 000 kr, vilket inte inryms i
nuvarande budgetram utan neddragningar på andra verksamheter.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Sida
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag: subvent¡onera pr¡serna
på badhuset för föräldralediga
KFU 20t6n90

Förslag till beslut
Kommunfullmdktige avslår medborgarftirslaget med h¿invisning till yttrandet
nedan.

Beskrivning av ärendet
Jessika Vinka har lämnat in ett medborgarfürslaget om att infüra
subventionerade priser ftir ftiräldralediga på Nordpoolen.

Yttrande

Priserna på NordPoolen är idag subventionerade med ca 50 % i grunden, på det
finns det idag ett antal olika rabatterade altemativ som alla kan nyttja samt
kampanjer under året ftir att ytterligare främja möjligheten ftir kundemaatt
välja den prisnivå som passar bäst utifran hur mycket man badar.

Att kontrollera om kunden åir ftiräldraledig eller inte åir svårt, ett regelverk
måste i så fall tas fram vilket skulle innebåira en administrativ arbetsuppgift
som inte finns idag. Det finns idag oss veterligen, inte några intyg som kan
vidimera att kunden är ftiräldraledig.

För beslut
Kommunfullmfütige

Sida
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Bodens kommun
Sam ma nträd es proto kol I

Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 3 Medborgarförslag: Utöka Norrigårdens öppettider
KFU 20t6^91

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden avslår medborgarftirslaget.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåirnnden beslutar att medborgarftirslagets
åsikt ska tas med i ett framtidaavtal.

3. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att restaurangens
öppettider tydligare ska regleras i ett kommande avtal och att det ska
hållas öppet kvällstid ftir fika under somrarna.

Beskrivning av ärendet
Siv Bertilsson ftireslar i ett medborgarftirslag att Nonigården ska hålla öppet
sin servering och sälja fika på kvällarna under sotnratna.

Avtalet mellan ftiretaget som hyr restaurangen vid Nonigården reglerar inte
öppettider. Kommunen har sagt upp gällande avtal som löper till och med
2020.

I ett framtida avtal måste kommunen sträva efter att det ska hållas öppet
kvällstid under somrarna och finnas möjlighet att fika. Först då kan området bli
mer levande vilket också kommunen eftersträvar i sin kulturstrategi.

För kännedom
Siv Bertilsson

/ Expedierat

Sida

16(28)

zft -/Z ,t/r /â- ú^t3



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 4 Motion från ungdomsfullmäktige om hemsida för
aktiviteter/sport i Boden
KFU 20t7 n8

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetsutvecklarens yttrande.

2. Motionen är därmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Eloise Fredriksson Björknäsgymnasiet, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmäktige om att skapa en hemsida ftir aktiviteter och sport.

Yttrande
verksamhetsutvecklaren lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetsutvecklaren att, det finns sedan en tid tillbaka, ett
ftireningsregister som åir sökbart på vilken aktivitet som efterfrågas. Nåir ny
webb planeras ftir Bodens kommun kommer registret att synliggöras på ett
bättre sätt åin idag.

För kännedom
Eloise Fredriksson
Verksamhetsutvecklaren

/ Expedierat

Sida
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Bodens kommun
Sa m m a nträdes p roto kol I

Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 15 Motion från ungdomsfullmäktige om mötesplats för
musiker
KFU 2OI7II9

Beslut
1 Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetsutvecklarens yttrande.

2 Motionen åir dåirmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Adam Isaksson Björknäsgymnasiet, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmfütige om en mötesplats ftir musiker.

Yttrande
verksamhetsutvecklaren låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetsutvecklaren att Snabelhuset som tidigare uppfyllde
rollen som en mötesplats für musiker med olika inriktning, har idag k.ipts u.t,,

ett studieftirbund som enligt uppgift har som avsikt att återskapa mötesplatsen.

För kännedom
Adam Isaksson
Verksamhetsutvecklaren

Sida
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 16 Motion från ungdomsfullmäktige om en fotbollsarena
inomhus
KFU 2017t20

Beslut
1 Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden besvarar motionen med biträdande

ffirvaltningscheß yttrande.

2 Motionen är därmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Josefine Holmström och Mathilda Heiskanen stureskolan, har låimnat in en
motion till ungdomsfullmåiktige om att det ska finnas en fullstor inomhushall
ftir fotboll i Boden.

Yttrande
Biträdande ftirvaltningschef låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger biträdande ftirvaltningschef att Bodens kommun inte har ftlr
avsikt attbygga en fullstor fotbollshall, dels ftjr att det åir en oerhört stor
ekonomisk investering som kommunen inte prioriterar, dels ftir att det i
närområdet finns en frrllstor hall som kan hyras.

Bodens kommun har nyligen iordningsställt en mindre fotbollshall på ca 40x1g
meter. Förhoppningsvis kan vi till hösten räggain ett konstgras drir.

För kännedom
Josefine Holmström
Mathilda Heiskanen
Bitradande ftirvaltningschef
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Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om en allmän
ungdomsatelje
Y\FU 2017121

Beslut
1 Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetsutvecklarens yttrande.

2 Motionen är dåirmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Fredriksson Björknäsgymnasiet, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmåiktige om en allmåin ungdomsatelj e.

Yttrande
verksamhetsutvecklaren låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetsutvecklaren att det finns ett stort utbud av olika
aktiviteter som anordnas i form av studiecirklar hos de olika studiefürbunden.

Aven på Havremagasinet och ungdomens hus finns det idag möjlighet att
skapa. Den möjligheten planeras att finnas även på kommande placering av
Ungdomens hus nåir verksamheten flyttas.

Det finns idag inte något incitament für att kommunen då ska skapa en
konkurerande verksamhet med anledning av det stora utbud som redan finns
att tillgå.

För kännedom
Marcus Fredriksson
Verksamhetsutvecklaren
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnåmnden

S 18 Motion från ungdomsfullmäktige om duschdraper¡er ¡

Hildursborg
KFU 2017t22

Beslut
I Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med biträdande

ftirvaltningschefs yttrande.

2 Motionen ¿ir därmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Isac Olofsson Norrskenets füskola,har låimnat in en motion till
ungdomsfullmåiktige om att det ska sättas upp duschdraperier i Hildursborg.

Yttrande
Biträdande ftirvaltningschef låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger biträdande fürvaltningschef att i Bodens kommun finns det en
fastighetsftirvaltning som ansvarar ftir idrottsanläggningarna. De utreder hur
duschrummen på alla anläggningar ska se ut. vi awaktar fastighets-
fìirvaltningens fü rslag.

För kännedom
Isac Olofsson
B iträdande ftirvaltningschef

/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 9 Motion från ungdomsfullmäkti ge om ett utegym i Boden
KFU 2OT7I23

Beslut
I Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetsutvecklarens yttrande.

2 Motionen åir dåirmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Max wallström Norrskenets friskola, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmäktige om att anlägga ett utegym i anslutning till Kvamåingen.

Yttrande
verksamhetsutvecklaren l?imnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetsutvecklaren att det pågår ett arbete med att utveckla
Bodens centrum med bla en ftirtätning av stadskåirnan i form av byggnation av
bostäder på kvarteret Enen. I detta arbete finns det med att se över
möj lighetema till goda fritid- och rekreationsaktiviteter.

Något datum eller plats fttr till exempel ett utegym är inte klarlagt i dagsläget.

För kännedom
Max Wallström
Verksamhetsutvecklaren
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 20 Motion från ungdomsfullmä ktige om multihall i Boden
r<Ju 2017t24

Beslut
I Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med biträdande

ftirvaltningscheß yttrande.

2 Motionen är dtirmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
saga och Ella Fria Emilia och Brönjaskolan, har l¿imnat in en motion till
ungdomsfullmäktige om en multihall i Boden.

Yttrande
Biträdande ftirvaltningschef låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger biträdande ftirvaltningschef att det ftirs diskussioner i kommunen
om hur det ska bli med våra idrottsanläggningar. Diskussionema handlar om
Björknäsvallen och Ishallen ska renoveras eller om det istället ska byggas nytt
på annan plats, t ex vid Boden Arena.

om det beslutas attbygganytt vid Boden Arena kan det bli aktuellt med en
multihall och det här ftirslaget tas med i det fortsatta arbetet.

För kännedom
Saga och Ella, Fria Emilia och Brönjaskolan
Bitradande ftirvaltningschef
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om ¡nomhusarena i
Boden
KFU 20t7t2s

Beslut
I Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med bitradande

ftirvaltningschefs yttrande.

2 Motionen är därmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vanessa Falk Björknäsgymnasiet, har lämnat in en motion till
ungdomsfullmáktige om att Bodens kommun ska bygga en multihall i
anslutning till Boden Arena.

Yttrande
Bitradande ftirvaltningschef lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger biträdande ftirvaltningschef att det ftirs diskussioner i kommunen
om hur det ska bli med våra idrottsanläggningar.

Diskussionerna handlar om Björknäsvallen och Ishallen ska renoveras eller om
det istället ska byggas nytt på annan plats, t ex vid Boden Arena.

om det beslutas attbygganytt vid Boden Arena kan det bli aktuellt med en
multihall och det här ftirslaget tas med i det fortsatta arbetet.

För kännedom
Vanessa Falk
B iträdande ftirvaltningschef

S¡gnatur
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Bodens kommun
Sam manträdes protokoll
Sammantrådesdalum

2017-02-22
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 22 Delgivningar

Beslut
Förteckning över delgivningar godkänns.

o Peter Selberg (S) med avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur-,
fritids- och ungdomsntimnden samt val av ny ersättare, Hans-Lennart
Bruun (S), ftir återstående del av mandatperiod (Kf S 16412016)

o Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-, fritids- och
ungdomsfürvaltningen (Kf g I 521201 6)

o Medborgarfürslag, byggen skatepark, uppdrag till ftirvaltningen att
utreda möjlighetema att inftjrskaffa en mobil skatepark (Kf $
149t20r6)

o Medborgarftirslag, realisera en all-aktivitetspark i Sävast (Kf $
t48t2016)

. Aterrapportering av uppdrag, antagande av idrottspolitiskt program (Kf
ç r43t20r6)

. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 âtrs

löneöversyn für kommunala ansvarsområde (Kf $ 156/2016)

o Antagande av reviderade riktlinjer ftir attest (Kf $ 15712016)

o SFHM med beslut om projektbidrag20l6 till Ballongprojekt, del 1

(KFU r8et20r6)

. Ä,terremiss, delårsrapport augusti 2016 (Kf ç 12512016)

o Tilldelningsbeslut inkl upphandlingsprotokoll: Drift av Länskonsthall
vid Havremagasinet (KFU 20412016)

o Skrivelse från Svenska Brukshundsklubben till ansvariga politiker i
kommuner (KFU 19812016)

o Bidrag till Bodens golfklubb till simulator av golftrrining (KFU
202t2016)

o Kommunrevisorernas bedömning av kultur-, fritids- och
ungdomsnåimndens ansvarsutövande 20 I 6 (KFU I S3 I 20 I 6)

o Slutrapport, bidrag till sommarlovsaktiviteter 2016(KFU 2016/108)

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten i påirm.
Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-, fritids- och
ungdomsfü rvaltningens nämndsekreterare.

/ Expedierat Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-22

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 23 Delegationsbeslut

Beslut
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkåinns

o Svar på ftirslag om en allmänhetenshall (KFU 20161172)

o Beviljat bidrag till ABCD Budokai ftir personer med r00 000 kr
funktionsnedsättning 201 7

e Klagomål gällande skidspår i Pagla (KFU 2017ll)
o Avslag på ansökan om bidrag till belysning fran Edefors

hembygdsftirening (KFU 2017 12)

o Avslag på ansökan om bidrag från BzuS Region Nord
(KFU 2017t8)

o Avslag på bidragsansökan till lunchkostnader från I 19 IF
Boxning (KFU 201719)

o Avslag på ansökan om stöd till plogning av väg till Laxholmen
(KFU 20t7tr2)

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten i påirm.

Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-, fritids- och
ungdomsfürvaltningens nåimndsekreterare.

/ Expedierat
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s24 Dlalog med ungdomar om Ungdomens Hus
KFU 2017/49

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger kultur-, fritids- och

ungdomsftirvaltningen i uppdrag att genomftira en dialog med ungdomar
om deras syn på var de vill att ungdomens Hus ska vara belägen.

2- Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att svaret på dialogen ska
vara klart senast 2017-03-31.

Yttrande

I strategisk plan2016-2018 är ett av våra målindikatorer att vi talar med
medborgarna, inte till dem, d¿irftir anser vi atthadet är viktigt att ha dialog
med våra ungdomar i kommunen.

Beskrivning av ärendet
ungdomens Hus ska under 2017 flyttatill ny lokal. Den nya lokalen åir inte
fastställd var den ska vara. Innan det beslutet tas vill kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden att kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen pratar med
ungdomar i åldern 13-20 år på olika skolor, bostadsområden óch med olika
intressen.

För genomfürande
B iträdande ftirvaltningschef
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 25 övriga frågor

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar attläggaövriga frågor till
handlingama.

Beskrivning av ärendet
o Redovisning av ftirvaltningens ¿urangemang under 2016

o Revisorerna med skrivelse angående överläggningar med nåimnden

o Inger Mattsson (S) och Gunilla Lantz (M) med rapport från
konstgruppen

o Bert Johansson (SD) med fråga om utstakning av Lule älv
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