
Bodens kommun

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

och tid

Ersättare

Övriga nårvarande

Justerare

ns plats och tid

Samma nträdesprotokol I

Sâmmanträdesdetum

2016-02-17

Sida

1(36)

Centralskolans sammantråidesrum, kl 13.00-16.00, ajourneringar kl 14.25-14.45 och kl
15.00-15.10

Hendrik Andersson (L) ordförande, lnger Mattsson (s), Göran Ahlman (M), Tomas Lund
(S), Gunilla Lantz (M), Eva Westlund (S), Mats Nordström (MP), Conny Sundkvist (V),
Eva-Britt Larsson (C)

Andreas Nícolaou (S), Evelina Harr (S)

Tjänstemän
Staffan Eklund förvaltningschef, Detlef Barkanowitz verksam hetschef kultur, Roger
Arespång verksamhetschef fritid/unga, Alf Wennskog verksamhetsutvecklare, Mats
Björk controller $$ 4-6, Siv Hjorth förvaltningssekreterare

Mats Nordström

Kultur-, fritids- och ungdomsfórvaltningen

Sekreterare

Ordförande

Justerare

då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokoltet

UnÜ,r/A/
Siv Hjorth

Paragrater 1-JJ

Mats

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Juster¡ngen har tillkånnagetts genom anslag.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

2016-02-17

2016-02-2q Datumdåanstasettas ned 2016-O3-22

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen

M

Ór'üt,ø
Siv Hjorth

Underskrift
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Arendelista
s1
s2
s3
s4
s5
s6

s7
s8

se

Godkännande av dagordning
I nformation : Litteratur- och författarmässan
Chefsrapport.............

Ekonomisk rapport...,..

Verksamhetsberättelse 2015 .........
Atgardsplan avseende underskott i kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens internbudget 201 6.....
Omprövning av innehav av personliga kredit- och betalkort...........
Yttrande över medborgarförslag om att anlägga en aktivitetspark i

Gunnarsbyn...............
Yttrande över medborgarförslag om rink och multisportarena vid
Hedens sko|a.........

$ 10 Yttrande över medborgarförslag om besiktiga snabelhuset och sälj
det till part som vill bevara kulturen och hjälpa personalen

S 11 Yttrande över medborgarförslag om att stoppa nedläggningen av
Snabelhuset .............

$ 12 Yttrande över medborgarförslag om att bevara Snabelhuset i den
kulturella verksamheten............

$ 13 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Boden

$ 14 Motion från ungdomsfullmäktige om mötesplats icentrum för
ungdomar.

$ 15 Motion från ungdomsfullmäktige om renovering av fotbollsplan,
Björknäsvallen ...........

$ 16 Motion från ungdomsfullmäktige om utveckling av Bodens bibliotek...

$ 17 Motion från ungdomsfullmäktige om fler platser på biblioteket............

$ 18 Motion från ungdomsfullmäktige om ungdomsgrupper på
ungdomsgårdar ..........

$ 19 Motion från ungdomsfullmäktige om hockeyrink iSävast....................

$ 20 Motion från ungdomsfullmäktige om bättre basketkorgar i

Björknäsha||en...........

S 21 Motion från ungdomsfullmäktige om tak över Boden Arena

$ 22 Motion från ungdomsfullmäktige om Team Building.....

$ 23 Motion från ungdomsfullmäktige om omklädnings-rummen på
Hildursborg

$ 24 Yttrande över förslag om namnändring av Kungsbroparken till Eyvind
Johnsonparken..........

$ 25 Projekt Sverigetrampen 2016 med ansökan om bidrag.

S 26 S|Su-ldrottsutbildarna med ansökan om bidrag till projektet: Unika
och lika värdefulla..
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 27 D.d Dance direction med ansökan om ekonomiskt stöd till
sommardansläger, helgworkshop och höst|ovsdans....................

$ 28 Norrbottens Handikappidrottsförbund med ansökan om medeltill
budoverksamhet för personer med funktionsnedsättning......
Bodens konstgillets ansökan om kulturstöd 2016
Delgivningar ...............
Delegationsbeslut...
lnställt sammanträde den 23 mars samt nytt datum för
aprilsammanträdet 201 6..........

$ 33 Övriga frågor........

Utdragsbestyrkande /
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-02-17

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Godkännande av dagordning

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnÊimnden godkåinner utsåind dagordning med
ftiljande tillägg:

Nya tirenden:

Ä¡ende 31: Inställt sammanträde den 23 mars 2016 samt nytt datum fÌir
aprilsammanträd et 201 6

4(36)
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

I nformation : Litteratu r- och författarmässan

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger med godkåinnande
informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar nåimnden om det fortsatta arbetet med Litteratur-
och ftirfattarmässan.
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Bodens kommun
Sam ma nträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-02-17

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 3 Chefsrapport
KFU 2016t24

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör fìir utsänd chefsrapport.

6(36)
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2016-02-17

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 4 Ekonomisk rapport
KFU 20t6/25

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden godkÈinner och lägger rapporten till
handlingama.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar att ingen ekonomisk rapport finns att tillgå ftirråin
sista februari p g a att kommunen bl a har infìirt ny kodplan.

Sida

7(36)
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Verksam hets berättelse 201 s
KFU 2015/sl

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden godkåinner verksamhetsberättelse ftir
2015

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör ftir utsåint ftirslag till verksamhetsberättelse.

För kännedom
Ekonomikontoret

8(36)
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2016-02-17
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e(36)

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 6 Atgardsplan avseende underskott i kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens internbudget 201 6
KFU 2015/51

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden uppdrar till ftirvaltningen att
undersöka möj lighete rna atl:

genom ftirÈindring av öppettidema vid äventyrsbadet Nordpoolen minska
verksamhetens nettokostnader med 1 000 000 kr,
genom fìirÈindring i nuvarande organisation av bemanning ftir drift av

ftirvaltningens anläggningar minska verksamheternas nettokostnader

med 900 000 kr samt

ftiråindra i den ftirvaltningsgemensamma organisationen och dåirigenom

minska verksamhetens nettokostnader med 500 000 kr,

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden uppdrar till ftirvaltningen att
fürbereda underlag ftir att infiir kommande arbete med strategisk plan 2017
inarbeta ftirslag avseende:

anpassning av nämndens budget gällande Nordpoolens intäktsmassa

till en realistisk och uppnåelig nivå samt

återkallande av tidigare lagd generell neddragning av ramanslaget ftir
idrotts- och fritidsanläggningar.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens nettokostnader ft)r âr 2015 uppgick
till76,3 miljoner kronor, jämfttrt med tilldelad budgetram innebär det ett
underskott pà -3,7 miljoner kronor.

Vid kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens sammanträde2015-12-09 $ 91,
beslutade nämnden att uhedningsuppdraget avseende att åstadkoÍtma en
budget i balans ska slutredovisas vid nåimndens sammanträde2016-02-17.

Förvaltningen har arbetat fram ett ftirslag, enligt ovan, som presenteras vid
nämndens sammanträd e 201 6-02-17 .

För genomfiirande
Förvaltningschefen

Aj ournerin g kl I 4.25 -l 4.45

a

a

o

t/r -/b,ct k
Signatur

,ø_



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Omprövning av innehav av personliga kredit- och
betalkort
KFU 2016t36

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beviljar ftirvaltningschef staffan
Eklund och verksamhetschef kultur Detlef Barkanowitzfortsatt innehav av
personliga betalkort.

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

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden har tidigare beviljat personliga
betalkort till ftirvaltningschef Staffan Eklund och verksamhetschef Detlef
Barkanowitz.

För kännedom
Ekonomikontoret
Förvaltningschefen
Verksamhetschef kultur

s7
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2016-02-17

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S I Yttrande över medborgarförslag om att anlägga en
aktivitetspark i Gunnarsbyn
KFU 20tsn47

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige avslår medborgarftirslaget enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Sigurd Mattias Kruuka har låimnat in ett medborgarftirslag om att anlägga en
aktivitetspark i Gunnarsbyn i syfte att öka integrationen av de nyanlända och
öka utbudet av aktiviteter für ungdomama i området.

Yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden och dess ftirvaltning ställer sig positiv
till medborgarfürslaget men avslår ftirslaget då ärendet inte ligger inom
nåimndens verksamhetsområde.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Conny Sundkvist (V) inlämnar särskilt återremissyrkande (se bilaga).

Beslutsgång

Ordftirande fuâryar om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillftille
och finner att åirendet ska avgöras idag.

ordftiranden finner att kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar enligt
beredningens ftirslag.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Ajournering kl 1 5.00-1 5. 1 0

Sida

11(36)

/2 6/¿ - /ú,¿t?
,/a-- /|/



Aterremissyrkande

Angående ärende 03. Yttrande över medborgarförslag - Anlägga en aktivitetspark i

Gunnarsbyn, 2015-147 .

En märklig och nästan provocerande argumentation, innebär detta yttrande att ärenden som

kommer till nämnden via medborgarförslag och motioner automatiskt avslås, då de inte finns

med ibudgeten?

Det bör väl vara rimligare att beredningen tar ställning för om motionen är intressant eller om

den avslås p.g.a. något annat skä|. Bedömer man motionen som intressant så finns flera

alternativa lösningar än att helt enkelt hävda att det inte finns ekonomiskt utrymme. Ett

alternativ är exempelvis att föreslå överföring till budgetberedning för diskussion, ett annat

alternativ är omprioritering i befintlig verksamhet^ Av detta framgår ju att det är långt ifrån

seriös beredning att hantera ärendena så slentrianmässigt.

Conny
Ledam

undkvist (V)

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om rink och
multisportarena vid Hedens skola
KFU 2015/156

Förslag till beslut
Kommunfi.rllmäktige avslår medborgarftirslaget enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Lene Nielsen har lämnat in ett medborgarftirslag där hon önskar en
utveckling av den befintliga idrottsytan vid Hedens skola. I ftirslaget
beskrivs behovet av att en större isyta med rink byggs. Vidare vill man även
att ett iordningsställande av en multiarena sker.

Yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ställer sig positiv till
medborgarfÌirslaget men de idrottsytor som angränsar i direkt anslutning till
skolor och skolgårdar ansvarar utbildningsftirvaltningen ftir. Det Èir således
inte kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som beslutar om investeringar
eller driftsformer i direkt anslutning till skolor och skolgårdar.

För beslut
Kommunfullmfütige

Utdragsbestyrkande /

se
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om besiktiga
Snabelhuset och sälj det till part som vill bevara
kulturen och hjälpa personalen
KFU 2015/164

Förslag till beslut
KommunfullmËiktige avslår medborgarftirslaget med håinvisning till yttrande
nedan.

Beskrivning av ärendet
Kent Stefansson har låimnat in ett medborgarftirslag om att bevara
Snabelhuset

Bevarande och renoveringar av fastigheter beslutas av fastighetsnåimnden.
Det finns rekommendationer och regler ftir vilken standard offentliga lokaler
ska ha. FastighetsfÌlrvaltningen har som ansvar att ftilja upp och såikerställa
att dessa rekommendationer och regelverk efterftiljs.

Extern uthyrning samt beredande av ärenden avseende avylfring och rivning
åligger även det fastighetsnåimnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens uppdrag åir i ftirsta hand att
stötta ftireningar genom olika former av ftireningsbidrag samt tillhandahålla
bokningsbara subventionerade lokaler ftir kommunens medborgare.

Kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden har sagt upp sitt hyresavtal kopplat
till Snabelhuset i Bodens kommun. Fastighetsnämnden är hyresvärd och har
accepterat uppsägningen från och med 2016-05-31.

För beslut
Kommunfullmäktige

s10
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att stoppa
nedläggningen av Snabelhuset
KFU 20t51r67

Förslag till beslut
Kommunfullmtiktige avslår medborgarftirslaget med håinvisning till yttrande
nedan.

Beskrivning av ärendet
Michael Hollshöm har lämnat in ett medborgarftirslag om att bevara
Snabelhuset.

Bevarande och renoveringar av fastigheter beslutas av fastighetsnåimnden.
Det finns rekommendationer och regler ftir vilken standard offentliga lokaler
ska ha. Fastighetsftirvaltningen har som ansvar att ftilja upp och såikerställa
att dessa rekommendationer och regelverk efterftiljs.

Extern uthyrning samt beredande av åirenden avseende avyttring och rivning
åligger även det Fastighetsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens uppdrag åir i ftirsta hand att
stötta ftireningar genom olika former av ftireningsbidrag samt tillhandahålla
bokningsbara subventionerade lokaler für kommunens medborgare.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden har sagt upp sitt hyresavtal kopplat
till Snabelhuset i Bodens kommun. Fastighetsnämnden åir hyresvärd och har
accepterat uppsägningen från och med 2016-05-31.

För beslut
KommunfullmÈiktige
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

20't6-02-17

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att bevara
Snabelhuset i den kulturella verksamheten
t<FU 20t5t194

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget med h¿invisning till yttrande
nedan.

Reservationer från Göran Ahlman (M), GunillaLantz (M), Conny Sundkvist
(V) och Eva-Britt Larsson (C).

Beskrivning av ärendet
Hakan Andersson har l¿imnat in ett medborgarfürslag om att bevara
Snabelhuset.

Bevarande och renoveringar av fastigheter beslutas av fastighetsnÈimnden.
Det finns rekommendationer och regler ft)r vilken standard offentliga lokaler
ska ha. Fastighetsftirvaltningen har som ansvar att ftilja upp och såikerställa
att dessa rekommendationer och regelverk efterftiljs. Extern uthyrning samt
beredande av åirenden avseende avyttring och rivning åligger även det
Fastighetsnåimnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens uppdrag åir i ftirsta hand att
stötta füreningar genom olika former av füreningsbidrag samt tillhandahålla
bokningsbara subventionerade lokaler fìir kommunens medborgare.
Kostnaderna kan inte btiras av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och
dÈirftir tir hyresavtalet uppsagt.

Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden har sagt upp sitt hyresavtal kopplat
till Snabelhuset i Bodens kommun. Fastighetsnåimnden är hyresvärd och har
accepterat uppsägningen från och med 2016-05-31.

Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Sundkvist (V) ftireslår att åirendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordftirande fråryar om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfÌille
och finner att Èirendet ska avgöras idag.

Ordftiranden finner att kulttr-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar enligt
beredningens fürslag.

['ör beslut
KommunfullmÊiktige

S¡da
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 3 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Boden
KFU 2015/19s

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bifaller medborgarftirslaget. Förslaget
tas med i den fortsatta utredningen om att anlägga en anläggning ftir skate
och kickbike.

Beskrivning av ärendet
Victoria Enström har låimnat in ett medborgarftirslag om att kommunen ska
anläggaen skatepark i Boden.

Kommunen jobbar i dagsläget med att ftirsöka hiua en lösning i syfte att
skapa en anläggning avsedd ftir kickbike, skateboard mm.

Hur den ska finansieras eller var en anläggning ska placeras är under
utredning.

För kännedom
Victoria Enström

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om mötesplats i
centrum för ungdomar
KFU 2015/231

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

verksamhetschef fritid/ungas yttrande.

2. Motionen är dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Agnes Uusitalo, Brönjaskolan, har lämnat in en motion till ungdoms-
fullmäktige om en mötesplats für ungdomar i centrum, där ungdomar kan
umgås med ett café och wifi.

Yttrande
Verksamhetschef fritid/unga lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att från kultur-, fritids- och
ungdomsfiirvaltningens sida tycker vi att det är intressant med dina
synpunkter kring en mötesplats. I våra planer finns dock inte fìir tillftillet att
starta upp någon ny mötesplats ftir ungdomar i centrum.

Vi har en mötesplats i Ungdomens Hus i centrum och den kan du och andra
ungdomar vara med att utveckla. DÈir finns även ett gårdsråd som arbetar
bland annat med det du ftireslår.

För kännedom
Agnes Uusitalo
Verksamhetschef friti d I unga

s14
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 15 Motion från ungdomsfullmäktige om renovering av
fotbol ls plan, Björknäsva I len
Kru 2015/232

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

verksamhetschef fritid/ungas yttrande.

2. Motionen åir därmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Olivier Bujiriri, Stureskolan, har lÈimnat in en motion till ungdoms-
fullmåiktige om att fotbollsplanen på Björknäsvallen ska renoveras. Målen
behöver lagas och konstgräset ska vara bättre.

Yttrande
Verksamhetschef fritid/unga låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att målen lagas nåir de är trasiga
och vid behov b¡s de ut mot nya.

NÊir det gäller konstgräset går det inte att renovera. Det enda iN attbytaut det
mot ett som Ëir i bättre skick. Vi vet att det under några år har varit i dåligt
skick och behöver bytas ut. vi i kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen
ansöker om extra kommunala pengar fiir att kunna köpa in ett nytt konstgräs
till Björknäsvallen.

För kännedom
Olivier Bujiriri
Verksamhetschef fritid/unga
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om utveckling av
Bodens bibliotek
KFU 201s1233

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

bibliotekschefens yttrande.

2. Motionen är dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Hanna Lantto Brönjaskolan, har l¿imnat in en motion till ungdoms-
fullmåiktige om att utveckla Bodens bibliotek. Hon ftireslår bl a ett utbyggt
bibliotek med fler sittplatser och en lugn plats ftir studier samt vidare att
tydligare visa att det går att ge fìirslag på vilka böcker som ska köpas in.

Yttrande
Bibliotekschefen lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger bibliotekschefen att pengar ftir fler sittplatser och upprustning
av de befintliga, finns avsatta under 2016. Vi har även fätt i uppdrag att
utreda möjligheten att utöka bibliotekets lokaler till att omfatta den gamla
bokhandelns lokaler på öwe plan i Enter galleria. Blir planerna på en

utbyggnad verklighet fär biblioteket en ny entré och skyltftinster mot
gallerian, samt möjlighet till fler sittplatser. Större lokaler öppnar också ftir
möjligheten att skapa en studiehöma.

Du ftireslår vidare att vi tydligare visar att det gàr att ge fÌirslag på vilka
böcker vi ska köpa in. Det finns nu inskrivet i vår verksamhetsplan ftir
kommande år att tydligare anslå möjligheten att lämna inköpsfìirslag.

Slutligen efterfrågar du fler aktiviteter på biblioteket. Vi arbetar ftir att
erbjuda alla målgrupper något av intresse inom ramen ftir de resurser som vi
har. Har du något särskilt som du efterfrågar? Tveka inte att höra av dig, så

ska vi se vad vi kan göra! Vi söker strindigt nya uppslag och idéer.

För kännedom
Hanna Lantto
Bibliotekschefen
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om fler platser på
biblioteket
KFU 20ls/234

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

bibliotekschefens yttrande.

2. Motionen åir dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Hedda Noij Fria Emilia, har lÈimnat in en motion till ungdomsfullmåiktige om
att göra fler sittplatser på biblioteket.

Yttrande
Bibliotekschefen låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger bibliotekschefen att han delar hennes uppfattning och att
biblioteket behöver fler lugna sittplatser.

DÊirftir ansökte biblioteket om pengar att anvåinda till att ersätta trasiga
möbler och kcipa fler sittmöbler. Det beviljades. vi ansökte också om pengar
till installation av ljuddËimpande material i taket, ftir att fler besökare ska
kunna vistas i biblioteket utan störande buller. också det beviljades. så om
inget oftirutsett intråiffar kommer fler sitþlatser till biblioteket under 2016.

Innan jul fick vi dessutom i uppdrag att utreda en utökning av bibliotekets
lokaler till att omfatta även gamla bokhandeln på övre plan i Enter Galleria.
Större lokaler skulle göra det möjligt att skapa fler och bättre platser att sitta
pâ,.

För kännedom
HeddaNoij
Bibliotekschefen
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om ungdomsgrupper
på ungdomsgårdar
KFU 20t5t23s

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden besvarar motionen med

verksamhetschef fritid/ungas yttrande.

2. Motionen är dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Olivia Steen, Norrskenets friskola, har lämnat in en motion till
ungdomsfullmäktige om att skapa alternativ till idrottsftireningar, dåir
ungdomar ska få möjlighet att ingå i ett sammanhang och en gemenskap. Det
ska helst varai form av en grupp eller ftirening, där olika aktiviteter skapas.
Det ska gÈima kopplas till en ungdomsgård.

Yttrande
Verksamhetschef fritid/unga lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att kultur-, fritids- och
ungdomsfiirvaltningen tycker att ftirslaget är bra. Det finns lokaler och
personal på Ungdomens Hus som kan ge stöd i detta. Hjälp med att starta en
ftirening kan också ftirvaltningen hjälpa till med.

För kännedom
Olivia Steen
Verksamhetschef fritid/unga

s18
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om hockeyrink i

Sävast
r<FU 2015t236

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

verksamhetschef fütid/ungas yttrande.

2. Motionen åir dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
John Öberg har låimnat in en motion till ungdomsfullmåiktige om att skotta
isbanan vid Träffpunkten i Sävast, ftir att möjliggöra skridskoåkning och
spela hockey.

Yttrande
Verksamhetschef fritid lwrya lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen stödjer ftirslaget och kommer se till att isbanan
kommer att plogas vintertid.

För kåinnedom
John Öberg
Verksamhetschef fritid/unga

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om bättre
basketkorgar i Björknäshallen
KFU 20151237

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

verksamhetschef fritid/ungas yttrande.

2. Motionen åir därmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Mathilda Krypsjö Norrskenets friskola, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmäktige om att basketkorgarna i lilla hallen på
Björknäsgymnasiet ska b¡as ut till en annan modell med bättre kvalitet.

Yttrande
Verksamhetschef fritid/unga låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen kommer att se över basketkorgama, och visar det sig
att de rir av dålig kvalitet ska ftirvaltningen göra det den kan ftir att byta ut
dem.

För kännedom
Mathilda Krypsjö
Verks amhetschef fritid I vnga
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om tak över Boden
Arena
KFU 201sl238

Beslut
l. Kultur-, fütids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetschef fritid/ungas yttrande.

2. Motionen Êir dåirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Zakaria Benabdekkah Norrskenets friskola har låimnat in en motion till
ungdomsfullmåiktige om att bygga tak över Boden Arenas fotbollsplan

Yttrande
Förvaltningschefen låimnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger ftirvaltningschefen att ftirvaltningen tycker att synpunkterna är
intressanta, men i fÌirvaltningens planer finns inte ftir tillftillet att bygga ett
tak över Boden Arena.

Vad vi kåinner till skulle det kosta betydligt mer att bygga ett tak över arenan
ãnatl bygga en helt ny inomhushall där man både kan spela fotboll och
bedriva friidrott.

Nu har inte ftjrvaltningen nägrapengff für en investering av en ny hall men
vi hoppas att det ska finnas det om nàgraår.

X'ör kännedom
Zakana Benabdekkah
Förvaltningschefen

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 22 Motion från ungdomsfullmäktige om Team Building
KFU 201st239

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

verksamhetschef fritid/ungas ythande.

2. Motionen är därmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Rasmus Öhrting Norrskenets friskola, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmåiktige om att ungdomar 14-17 år i Boden ska låira kåinna nya
personer, genom samarbetsövningar eller aktiviteter i Boden.

Yttrande
Verksamhetschef fritid/unga låimnar sitt svar till motiontiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga att kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen tycker att det i ditt forslag finns en mycket god tanke.
Vi håller med om att det finns saker att görafür att skapa ett bättre samhälle,
där måinniskor pratar med varandra och trivs ihop.

Vårt ftirslag till dig åir att kontakta oss som arbetar ftir att göra Boden till en
bättre kommun fÌir ungdomar. Vi kan trjälpa dig att komma i kontakt med en
ungdomsgård eller med Ungdomsrådet. Dåir kan du och andra ungdomar
samarbeta kring dina idéer och skapa ett projekt ftir att underlätta
kommunikationen mellan ungdomar i Boden.

Du kan kontakta Göran Ahlström, tel092l-623 32.

X'ör kännedom
Rasmus Öhrting
Verksamhetschef fritid/unga

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från ungdomsfullmäktige om omklädnings-
rummen på Hildursborg
KFU 201st240

Beslut
l. Kultur-, fütids- och ungdomsnåimnden besvarar motionen med

verksamhetschef fütid/ungas yttrande.

2. Motionen åir dÈirmed besvarad

Beskrivning av ärendet
Hanna Johansson Norrskenets friskola, har låimnat in en motion till
ungdomsfullmåiktige om låsning av omklädningsrum på Hildursborg.
Dörrama till omklädningsrummen ska vara låsta vid idrottslektioner och
trËiningar, ftir att det ska vara möjligt att låimna värdesaker dåir.

På dagtid nÊir det åir idrottslektioner finns det 2 omklåidningsrum für flickor
och2 ftir pojkar. Innan, under och efter lekfionerna låses inte dörrarna.

På kvällstid är det oftast brist på omklädningsrum. Innan en trÊining åir slut
kommer det nya personer som då delar omklädningsrum med andra.
Dörrama åir olåsta.

Yttrande
Verksamhetschef fritidlvnga lämnar sitt svar till motionåiren som yttrande.

I svaret säger verksamhetschef fritid/unga attvi på kultur-, fritids och
ungdomsftirvaltningen rekommenderar dig atthaen väska d?ir du packar ned
dina värdesaker och tar med ut till hallen.

För kännedom
Hanna Johansson
Verksamhetschef fr itid/unga

Utdragsbestyrkande /

s23

26/ -/ò, eJt ,h- Í,4,



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-02-17

Side

27(36)

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 24 Yttrande över förslag om namnändring av
Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken
KFU 20l6lt2

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige bifaller ftirslaget med hänvisning till yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Eyvind Johnson-sällskapet Bodenavdelningen begrir att Bodens kommun
b¡er namn på Kungsbroparken till Eyvind Johsonparken.

Föreningen anser att ett namnbyte till Eyvind Johnsonparken skulle öka
kunskapen om ftirfattarens lokala anknyning till Boden. Med promenaden
"stadsvandringen i Eyvind Johnson fotspår", som börjar vid jåirnvägsstation

och som består av ättatittskåp med fotografier och utdrag ur hans böcker, så

skulle parken bli en naturlig del av hela upplevelsen.

Yttrande

Namnändringen passar väl in i den ambition som finns att uppmärksamma
att kommunen har en nobelpristagare i litteratur och det uppdraget kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen fått från fullmåiktige att årligen an.angera

en ftjrfattar- och litteraturmässa kallad EWIND2016. Eyvind Johnson
kommer vara ett återkommande tema für m?issan. Tillsammans kan dessa

åtgärder ytterligare lyfta vår nobelpristagare i litteratur och Boden kommuns
kulturprofil och attraktivitet kan stärkas.

X'ör beslut
Kommunfullmeiktige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 25 Projekt Sverigetrampen 2016 med ansökan om bidrag
KFU 20151212

Beslut
Projektet Sverigetrampens ansökan om bidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Projektet Sverigetrampen söker ekonomiskt bistand ftir ett projekt som går
av stapeln 5-19 juni 2016.

De bedriver projektet ftir Vi-Skogen som arbetar med Agroforestry runt
Victoriasjön samt utbildning inom hållbart jordbruk och övergang till
ftirnyelsebara bråinslen och minskande av den svält som råder på plats.

I kultur-, fritids och ungdomsftirvaltningens regler och riktlinjer finns inte
stöd fÌir utbetalning av bidrag till detta.

För kåinnedom
Proj ekt Sverigetramp en 20 | 6
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

SISU-ldrottsutbildarna med ansökan om bidrag t¡ll
projektet: Unika och lika värdefulla
KFU 2016/1

Beslut
SISU Idrottsutbildarnas projektansökan "Unika och lika våirdefulla" avslås.

Beskrivning av ärendet
SISU Idrottsutbildarna söker bidrag med 80 000 kronor till projektet "Unika
och lika våirdefulla".

Projektet innebåir att i anslutning till befintliga idrottsskolor inom Bodens
kommun med stöd av feriearbetande ungdomar erduda arrangörerna/
ftireningarna kulturarrangemang ftir deltagande barn/ungdomar i grupper om
10 deltagare. Temat kommer vara mångfald och integration inom
idrotten/ftireningslivet "Unika och lika värdefulla".

Projektets budget:
Lön 63 400 kr
Transporter: 6 000 kr
Lokalhyra: 5 000 kr
Materiel: 5 000 kr
Busskort: 600 kr
Summa 80 000 kr
I kultur-, fritids- och ungdomsflorvaltningens regler och riktlinjer finns inte
stöd ftir utbetalning av bidrag till detta.

För kåinnedom
S ISU-Idrottsutbildarna
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

D.d Dance direction med ansökan om ekonomiskt stöd
till sommardansläger, helgworkshop och höstlovsdans
KFU 2015/193

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att D.d Dance direction
beviljas 15 000 kronor ftir genomftirande av ett sommardansläger,
helgworkshop och höstlovsdans

Beskrivning av ärendet
Konstformen dans är ett prioriterat område i den regionala kulturplanen20l6
- 2020.I Boden växer sig dansen allt starkare. Dock saknas fortfarande fler
fÌireningar som kan fånga upp barns och ungdomars intresse ftir dans.

En aktör som 2ir väldigt akfiv inom konstområdet är Dance direction. Dance

direction drivs under 2016 som en enskild firma och faller därftir utanftir
nämndens regler och riktlinjer ftir verksamhetsstöd.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen gör bedömningen att det finns
särskilda skäl att bevilja ett bidrag für genomfürande av ett dansläger:

. barn och ungdom är en prioriterad målgrupp i kommunens
strategiska plan

o dans åir prioriterat område i den regionala kulturplanen

o ingen ideelt fürening i kommunen har kommit in med ett ftirslag om
ett dansläger for barn och ungdom

o Dance direction samverkar redan med ftireningar som Haradsrevyn
och deltar utan att begåira ersättning i Dansens dag som genomftirs

varje år i april

X'ör genomfärande
Verksamhetschef kultur

För kännedom
D.d Dance direction
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 28 Norrbottens Handikappidrottsförbund med ansökan om
medel till budoverksamhet för personer med
funktionsnedsättning
Y.FU 201612

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Norrbottens
Handikappidrottsftirbund 100 000 kr under 2016 för den verksamhet som
bedrivs i Boden.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens Handikappidrottsftirbund ansvarar ftir att organisera och
samordna budoverksamhet für personer med en funktionsnedsättning i Luleå
och Boden sedan 1998. Under åren har verksamheten vuxit och utvecklats
till en bra och meningsfull bredd- och motionsverksamhet öppen får alla
oavsett ålder (ca 7-70 âr med en ökning av barn) och med varierande
funkfionsnedsättning.

Verksamheten har idag två instruktörer Pontus Johansson (grundare av
verksamheten) och Margareta Johansson, båda två har en egen fysisk
rörelsenedsättning, cp-skada, vilket gör dem till mycket bra ftirebilder ftir
utövama.

För genomfärande
Verksamhetschef fritid I wrga

X'ör kännedom
Norrbottens Handikappidrottsftirbund

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 29 Bodens konstgillets ansökan om kulturstöd 2016
t<FU 20151193

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar återremittera åirendet ftir
vidare utredning.

Beskrivning av ärendet
Bodens konstgille ansöker for 2016 om 150,0 tkr. Vid bedömningen av
konstgillets ansökan om kulturstöd kan ftirvaltningen konstatera att det sökta
beloppet om 150,0 tkr täcker till övervägande del ftireningens kostnader for
lön och sociala avgifter av en anställd person. När fiirvaltningen gör en

omräkning av konstgillets budget exklusive lönekostnader så uppgår övriga
kostnader till 105,5 tkr.

Förvaltningen ställer sig negativt till att bevilja ansökan om 150,0 tkr med
motiveringen att det kommunala kulturstödet inte ska täcka lönekostnader.
Förvaltningen ftirslag rir att bevilja ett stöd om 75,0 tkr. Förvaltningen
ftireslå även att inleda en dialog med Konstgillet för att hitta andra
utställningslokaler som inte kräver heldagsbemanning av ftireningen.
Förvaltningen har ett internhyresavtal med fastighetsftirvaltningen kring
nuvarande utställningslokal (kv Oxeln l) som måste sägas upp senast under
mars månad 2016.

För genomfürande
Verksamhetschef kultur
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 30 Delgivningar

Beslut
Förteckning över redovisade delgivningar godkänns.

1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens ansvarsutövande 2015

(KFU 20tsl2t4)

2. Uppsägning internhyresavtal Snoezeln (KFU 20151183

3. Norrbottens läns landstings bidrag till Norrbottens ftirfattar- och

litteraturmässa (KFU 201 5 I 168

4. Uppsägning av hyresavtal och tilläggsavtal ftir skidstugan i Pagla
(KFU 2016t7)

5. Nya riktlinjer ftir internhyressystem (Ks 2011/50)

6. Norrbottens låins landstings verksamhetsbidrag fu 2016 till
Försvarsmuseum Boden (KFU 2016/ I l)

7 . Attestftirteckning vid kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen

8. Ordftirandebeslut (KFU 20151149),Årets ledare 2}l5,Marie-Louise
Dahlberg, Boden United

g. Beslut av jury: ,Arets ungdom 20I5,Årets eldsj?il 2015,Årets kvinnliga
idrottare 2015,Årets manlige idrottare 2015,Ä¡ets Iag20l5 (KFU
20151 150, l5l, 152, 153, 154)

10. Ythande i mål 2245-15, Förvaltningsrätten i Luleå, angående

lagli ghetsprövning enli gt kommunallagen (KFU 20 I 5 I I 45),

Uppsägning av internhyresavtal med Snabelhuset

11. Uppsägning av driftavtal avseende Malmens väg

Under sammanträdet finns handlingama till besluten tillgängliga i påirm.

Övrig tid ges information om besluten efter kontakt med kultur-, fritids- och

ungdomsftirvaltningens nämnsekreterare.

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 31 Delegationsbeslut

Beslut
Förteckningen över redovisade delegationsbeslut godkåinns.

1. Förslag att arúägga en "Steel park" i Erikslund/Fagernäs
området (KFU 20151172)

2. Förslag att anlägga en isbana på Bodträsket (KFU 20151173) Avslag

3. E-post angående Snabelhuset (KFU 20151174)

4. Förslag att an7ägga en isbana i anslutning till salutplatsen Avslag
Kvamåingen (KFU 201 5 I 17 8)

5. Ansökan om hyresbefrielse ftir Bodens Ffütklubb Avslag
(KFU 201st203)

6. E-post angående ombyggnationen på Hildursborg (KFU 20151216)

7. E-post angående verksamhetsbidragtill IOGT-NTO-rörelsens
lägergård i Råbäcken (KFU 20151227)

8. Bodens Hockeyftirening med ansökan om bidrag till firande Avslag
av Armé-cupens 30-arsjubileum (KFU 20151251)

9. Bodens Hockeyftirening med ansökan om bidrag för 5 000 kr
firande av Bj örknäshallens 5 O-årsj ubileum (KFU 201 5 1252)

10. Bodens Hockeyftirening med ansökan om bidrag för firande Avslag
av füreningens l0-årsjubileum (KFU 20151253)

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten tillgängliga i pärm.

Övrig tid ges information om besluten efter kontakt med kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningens nåtmnsekreterare.
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2016-02-17

S¡da
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

lnställt sammanträde den 23 mars samt nytt datum för
aprilsammanträdet 201 6

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att ställa in nÈimndens
sammanträde den 23 mars 2016 samt flytta aprilsammanträdet till onsdag
20 april20l6kl13.00.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens inplanerade sammanträd e den 27
april kolliderar med en studieresa ftir politiker och tj?instemän i kommunen.

Sammanträdet den 23 mars ställs in pga ftir Ë Èirenden samt nåirhet till
sammanträdet den 20 april.

Datumen ftir aprilsammanträdet blir enligt ftiljande:

- 30 mars tjåinstemannaberedning

- I april ordftirandeberedning

- 6 april vidgad beredning

- 20 april kultur-, fritids- och ungdomsnåimnd (utskick 12 apñl)

För genomftirande
Förvaltnings sekreteraren

X'ör kännedom
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Berörd personal

/ Expedierat
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