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Hendrik Andersson (L) ordförande, lnger Mattsson (S), GÖran Ahlman (M), Andreas
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Lennart Bruun (S), Linda Mannberg (SD) t o m kl 15.45, Krister Berglund (KD)
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tennisbana

RFSL Luleå och Norra Norrbottens län med ansökan om kulturstöd till
filmfestival

Boden Hockey med ansökan om ekonomiskt stöd för ljusinstallationer
för matchintron i 1sha1|en.............

DHR Boden avdelning med ansökan om ekonomiskt stöd för
deltagande vid Skördefesten 25-27 augusti 2017 .........
Bodens Modellflygklubb med ansökan om stöd för inköp av ljuskanon.
Friluftsfrämjandet Boden lokalavdelning med ansökan om stöd för
upprustning av lokaler på Gruvberget...........
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 49 Godkännande av dagordning

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden godktinner utsåind dagordning med
ftiljande tillägg:

Punkt 32: Kultum atta 2018
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Bodens kommun
Sa m ma nträdes protoko I I

Sammanträdesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Ordföranden i nformerar
r<FU 20t7ts3

Beslut

Kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden lägger rapporten med godkännande
till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Linn Wahlberg rapporterar fran Kulturnatta20lT till nåimnden.
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantr¿idesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 51 Ghefsrapport 2017-0G-14
KFU 20t7t43

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att läggachefsrapporten med
godkrinnande till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör ftir utsänd chefsrapport.

6(40)
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-06-14
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 52 Delårsrapport januari-apr¡l 2017
r<FU 2017172

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att lãggamed godkåinnande
delårsrapport april 2017 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet redogör fürvaltningens controller ftir delårsrapport april
2017.
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Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Rapport: lntegrationsprojekt - kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen
KFU 2017llts

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att med godkåinnande lägga
rapporten till handlin gama.

Beskrivning av ärendet
lntegrationsprojekt Ungdomens Hus
Ungdomens Hus har dagligen 30-90 besökare, till stor del nyanlända.
Möjligheten att anställa en flersprfüig Ungdomscoach åir en stor tillgång ftlr
den öppna mangkulturella mötesplatsen ftir ungdomar. Med
integrationsmedlen arbetar vi dagligen med sprfüutveckling, giort en studie-
och inspirationsresa, materialinköp ftir en utökad skapande verksamhet med
bland annat skapande av film och sömnad. Vi har också startat ett
integrationsungdomsfullmåiktige med träffar och möten på Björknäs
gymnasiums IM-program och på Ungdomens Hus. Ett Kulturcafe hålls på
Ungdomens Hus under Kulturnatta.

Höstlovet
Vi har också administrerat och samordnat ett innehållsrikt Höstlovsprogram
2016, vilket lett till cirka 120 aktivitetstillfÌillen, där nåirmare 2200 barn och
ungdomar deltog.

I nteg rationsp rojekt biblioteksverksam heten, I nteg rationsbibliotekarie
Integrationsbibliotekarie anordnar återkommande aktiviteter som språkcafé
och biblioteksvisningar för SFl-klasser. Omvärldsbevakar och ansvarar ftir
litteraturinköp till målgruppen nyanlända.
Ny hyllavdelning i biblioteket under uppbyggnad: Ny i Sverige. Här samlas
böcker och medier som stöder svenskinlärning och integration.
Medieinköp inriktning integration och svenskinlärning
Nyinköp litteratur och medier, integrationsbibliotekarien kommer under året
att anvåinda avsatta medel ftir inköp riktade till målgruppen. Nyftirvärven
placeras i Ny i Sverige-hyllan.

Harads Badhus
I badhuset i Harads giordes en särskild satsning på simskola riktad mot
nyanlåinda. Simskolan hade stort deltagande i undervisningen, ca 80 barn och
ungdomar i åldrarna 7-15 âr,

Utdragsbestyrkande / Expedierat

s53

/%- /v,Jft ,+1,,(
¿r//'/q-



Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammantrådesdalum

2017-06-14

Sida

e(40)

s54

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över mot¡on om namnbyte på Björknässkolan
i Boden till Eyvind Johnson gymnasiet, av Göran
Ahlman (M)
KFU 20l7ls2

Förslag till beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår kommunstyrelsen att
motionen är besvarad enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman (M) har lämnat in en motion, där han ftireslår att det görs ett
namnb¡e på Björknäsgymnasiet i Boden till Eyvind Johnson Gymnasiet.
Det nya namnet skulle hedra vår nobelpristagare samt höja statusen på
skolan.

Yttrande
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden anser att namnändringen passar väl in
i den ambition som finns att uppmärksammaattkommunen har en
nobelpristagare i litteratur och det uppdraget ftirvaltningen fick fran
fullmäktige att årligen affangeraen ftjrfattar- och litteraturmässa, där Eyvind
Johnson kommer attvara ett återkommande tema. Kommunen har även
uppkallat en park och åindrat namnet från Kungsbroparken till Eyvind
Johnsonparken efter nobelpristagaren.

Tillsammans kan dessa åtgärder ytterligare lyfta var nobelpristagare, Bodens
kulturprof,rl och kommunens attraktivitet. Namnbytet skulle öka kunskapen
om fürfattarens lokala ankn¡ning till Boden.

För beslut
Kommunstyrelsen

/ v/ó -/ flsl /re_



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Uppdragsdirektiv kultur- och fritidsanläggningar
KFU 2017t97

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger fürvaltningen i uppdrag att
komma med fürslag på i vilken prioriteringsordning anläggningarna ska
utvecklas, awecklas eller ersättas, till nämndens sammanträde 13 september
2017.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens utredning angående kultur- och
fritidsanläggningar är fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-17 $ l0s
och överlämnades till kommunstyrelsen ftir beaktande i arbetet med
kommande strategiska planer. I denna process ska även framtida lokalisering
av fritidsanläggningar beslutas.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen och fastighetsftirvaltningen har
2017-05-12 tillsammans tagit fram ett uppdragsdirektiv:

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ska analysera och fastställa
planen och ftireslå:

o i vilken prioriteringsordning anläggningarna ska utvecklas, awecklas
eller ersättas

o eventuella omlokaliseringar till nya platser

Fastighetsftirvaltningen ska delta i analys och framtagande av underlag samt
upprätta kostnadsbedömningar och produktionstidsplaner.

Beslutsunderlag ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober
2017.

X'ör genomfìirande
Förvltningschefen

/ Exped¡erat
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 56 Aterrapportering: Riktlinjer för arbetet med
BodenRaketen och förbättri ngsarbete
KFU 2016/183

Side

1 1(40)

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att fastställa riktlinjerna ftir
arbetet med BodenRaketen och ftirbättringsarbetet.

Beskrivning av ärendet
Efter att Bodens kommuns fürtroendevalda revisorer genomftirde en
granskning av implementeringen av BodenRaketen, beslutade kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden $ 10 2017 att ge fürvaltningen i uppdrag att
göra en översyn av arbetet med BodenRaketen.

Revisoremas sammanfattande bedömning var attkultur-, fritids- och
ungdomsnämnden styrning och uppftiljning av BodenRaketen inte var
ändamålsenlig. Revisorerna efterfrågade dokumenterad planering, styrning
och uppftiljning av implementeringen av BodenRaketen

Med utgångspunkt i revisorernas synpunkter har kultur-, fütids- och
ungdomsftirvaltningen tagit fram riktlinjer für arbetet med BodenRaketen
och ftirbättringsarbetet. Riktlinjerna anger hur nämnden och fürvaltningen
ska arbeta med BodenRaketen och med ftirbättringsarbetet. Nämnden årligen
ska fastställa fokusområden ftir ftirbättringsarbetet med håinsyn till
våirdegrunden i BodenRaketen tillika kommunens värdegrund.
Fokusområden ska utgöra riktningen i ftirvaltningens ft)rbättringsarbete.
Förvaltningens ledningsgrupp har det operativa ansvaret für
ftirbättringsarbetet som ska utformas med hänsyn till principerna i
BodenRaketen. Förvaltningen ska årligen rapportera resultatet av
ftirbattringsarbetet till nämnden vid det sista nämndssammanträdet ftir
respektive verksamhetsår.

För genomfärande
Förvaltningschefen

/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-14
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 57 Aterrapportering: Barn- och ungdomspolitiskt program
KFU 2017l103

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att lägga med godkännande
återrapporteringen till handlin gama.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har ett uppdrag fran
Kommunfullmåiktige att arbeta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program.
Programmet har arbetats fram under en period tillsammans med ungdomar i
Ungdomsråd och Ungdomsfullmäktiges styrelse.

Programmet är sektorsövergripande och ska efter kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens godkåinnande gå ut på remiss till övriga nämnder och
utskott.

Ajournering kl I 4.30-14.50

/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-14
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 58 Aterrapportering: öppettider Försvarsmuseum Boden
r<FU 20I5lIl7

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att lägga med

godkännande åtenapporteringen till handlin garna.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att Försvarsmuseums
Boden öppettider ska vara lördagar och söndagar kl 11-16, enligt beslut
2016-12-07 $ 11s.

Beskrivning av ärendet
Utvärderingsrapport gällande nämndsbeslut20l6-12-07 $ I 15 om museets
utökade öppettider: Öppet lördagar och söndagar under våren 2017 samt med
möjlighet till utökade öppettider om verksamheten tillåter.

Besöksantalet I januari - 15 maj har under 2017 (2 769 personer) gått med
nästan det dubbla jämftirt med samma period 2016 (l358 personer), varav
barn/ungdom994 och vuxna I775. Museets öppettider har under våren varit
onsdag-lördag kl 1 1-16.

Under perioden l januari till 15 maj så har lördagar 336 vuxna besökare och
89 barn/unga. För söndagar så har 156 vuxna och 33 barn/unga besökt
museet. I medeltal har lördagar 25 besökare och 12 besökare.

I jämftirelse visar stickprov mars 2013 och20l4, september 2013 och20l4
att det åir ganska lika mellan lördagar och söndagar. Något mer besökare
lördagar. Då det har varit invigningar har det kommit uppemot 200 besökare,
men medeltal ftir varje lördag och söndag har var 2014 ca20-30 besökare.
Vardagar mellan 10-20 besökare. Dessa siffror gäller ären2013 och2014.

För övriga veckodagar under våren 2017, måndag och tisdag ståing1

(men öppet für visningar och bokade grupper) samt öppet ftir allmänhet
onsdag - fredag. så har det totala besöksantalet varit: 1 283 vuxna och 872
barn. Medeltalet ftir vardagar under perioden är 24 besökare.

För genomfürande
Museichefen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 59 lnförande av barnchecklista och checklista för
jämställda beslut vid förvaltningen
KFU 2017t104

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen ska arbeta med barnchecklista och checklista fiir
jämställda beslut.

Beskrivning av ärendet
Innan beslut fattas i såväl ftirvaltning som nämnd ska checklistorna
anvtindas. Det Èir ftir att ta hänsyn till barn och ungdomars perspektiv samt
att besluten tar lika mycket hänsyn till flickor och pojkar samt kvinnor och
män.

För genomfärande
Förvaltningschef
Bitr ftirvaltningschef
Controller
Verksamhetsutvecklaren
Bibliotekschef
Museichef

,/ø -/1 ó,?
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2017-06-14
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 60 Lokaler för pensionärsfören¡ngars hobbyverksamhet
I<IU 2017/99

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar aft ge ftirvaltningen i

uppdrag att ta fram låimpliga alternativ ftir pensionåirsftireningarnas
hobbyverksamheter, främst träslöj d och vävning.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att ftirvaltningen ska
återrapportera ärendet till nämndens sammanträde 20 I 7- 1 1 -08.

Beskrivning av ärendet
I samband med presentationen av strategiska planen inkom synpunkter från
pensionärsfüreningar att de inte har någon lokal som lämpar sig für deras
hobbyverksamheter, såsom vävning och trasltijd.

För genomfürande
Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklaren

/ Expedierat
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-06-14

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 6f Anläggningsstöd 2017, särskilda anläggningar
r<FU 20171106

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Bodens

Modellflygklubb ett anläggningsstöd om 3 000 kr.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Bodens
Brukshundsklubb och hundungdom ett anläggningsstöd om 89 100 kr

3. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja
Friluftsfr?imjandet lokalavdelning i Boden ett anläggningsstöd om 48 300
kr.

4. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Folkdanslaget
Bodansarna ett anläggningsstöd om l3 400 kr

5. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Norrbottens
Motorsällskap Boden ett anläggningsstöd om 158 400 kr.

6. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Bodens
Lerduvesk¡teklubb ett anläggningsstöd om 41 700 kr.

7. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Bodens
scoutkår anläggningsstöd om 28 000 k.

L Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja
Gransjö/sandträsk ett anläggningsstöd om 3 500 kr.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar de ftireningar som har ansökt om anläggningsstöd ftir
anläggningar som enligt ftirvaltningens regler och riktlinjer klassificeras som
specialanläggningar och ska ftiregås av särskild prövning. Då det samlade
beloppet på de ansökningarna som inkommit överstiger det fastslagna
anslaget ftir anläggningsstöd har beloppen justeras ner procentuellt och
avrundats till hela hundratal. Förvaltningens ftirslag innebär att hela anslaget
ftir anläggningsstöd nyttj as.

Följande ftireningar har ansökt om anläggningsstöd ftir anläggningar som
inte faller in under de anläggningskategorier som är specificerade i
ftirvaltningens regler och riktlinjer. Dessa anläggningar klassificeras som
specialanläggningar och ska enligt ovan nämnda styrdokument beslutas efter
särskild prövning:

/ Expedierat

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 61 Anläggningsstöd 2017, särskilda anläggningar forts
KFU 2017n06

- Bodens Modellflyg klubb har ansökt om 3 575 kr ftir sitt flygftilt
"Flarkftiltet". Föreningen affangerar fl ygkvällar, tävlingar och
uppvisningar ftir modellflygplan.

Bodens Brukshundsklubb och hundungdom har ansökt om 106 798 kr
ftir sin klubblokal på Gammelbyvägen 79. Anläggningen har tre
lydnadsbanor, en agilityplan och en MH-bana (mentalbeskrivning
hund). Föreningen verkar fiir att främja all typ av hundsport.

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Boden har ansökt om 57 900 kr fttr
sin anläggning vid Gruvberget. Anläggningen har en handikappanpassad
stuga och en slalombacke med tillhörande lift. Friluftsfrämjandet arbetar
ftir att våima om friluftslivet och für bevarandet av allemansrätten.

Folkdanslaget Bodansamahar ansökt om 16 000 för sin danslokal
"Hedenlogen". Föreningen åir en del av Svenska Folkdansringen Övre
Nonland.

Norrbottens Motorsällskap Boden har ansökt om 189 822fu for
Motorstadion. Anläggningen innefattar klubbhus, motorcrossbana,
folkracebana och bana für radiostyrda bilar. Föreningen arrangerar
tävlingar och träffar für motorintresserade.

Bodens Lerduvesk¡teklubb har ansökt om 58 252kr ftir sin
lerskyttebana i Svartjönsbyn. Efter granskning av ftireningens ansökan
konstateras att 49 752kr av de inrapporterade kostnaderna härledas till
ftireningens anläggning. Föreningen anordnar skyttekvällar och
tävlingar.

Bodens scoutkår har ansökt om 33 562kr ftir sin anläggning "Grubban"
Svartbyn 8:59 (scoutstuga). Boden Scoutkår startades 1991 och ingår i
Scouternas Riksorganisation. Föreningen anordnar aktiviteter, hajker
och läger.

Gransjö/sandträsk jakt och fiske har ansökt om4175 kr ftir sin
skjutbana.

Då det samlade beloppet på de ansökninganu som inkommit överstiger det
fastslagna anslaget ftir anläggningsstöd har beloppen justeras ner
procentuellt och avrundats till hela hundratal.

Förvaltningens fürslag innebär att hela anslaget ftir anläggningsstöd nyttjas.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 6f Anläggningsstöd 2017, särskilda anläggningar forts
I<FU 20171106

För genomftirande
Verks amhetsutve cklaren
Controller

För kännedom
Bodens Modellflygklubb
Bodens Brukshundsklubb
Friluft sfrämj andet lokalavdelning Boden
Folkdanslaget Bodansarna
Norrbottens Motorsällskap Boden
Bodens Lerduveskytteklubb
Bodens scoutkår
Gransjö/Sandträsk jakt och fiske
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Gunnarsbyns Sportklubb med ansökan om stöd t¡ll
elljusspår och tennisbana
Y\FU 20t7189

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att Gunnarsby Sportklubb
kan erhålla delfinansiering om max en tredjedel av den totala investeringen
under fürutsättning att klubben kan få resterande del finansierat via andra
medel. Delfinansieringen avser endast investeringen och omfattar inte
driftskostnader.

Beskrivning av ärendet
Gunnarsby Sportklubb söker 80 000 kronor utöver det anläggningsbidrag
som kan sökas från kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen.

Förvaltningen kan inte ta hela finansieringen enligt ansökan men kan, under
ftirutsättning att Gunnarsby Sportklubb kan hitta resterande finansiering
externt via t ex Region Norrbotten, Länsstyrelsen, m fl, medfinansiera den
investering som klubben ansöker om.

För genomfïirande
Verksamhetsutvecklaren

För kännedom
Gunnarsbyns Sportklubb
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s63

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

RFSL Luleå och Norra Norrbottens län med ansökan
om kulturstöd till filmfestival
KFU 2017/107

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att avslå RFSL ansökan
enligt motivering och yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
RFSL Luleå och norraNorrbottens län har kommit in med en ansökan om
kulturstöd till filmfestival med filmvisning, ftireläsningar och workshop med
start den 13 oktober 2017 pä 50 000 kronor.

Yttrande

En samarbetsftirklaring ingicks 2014-09-09 med dåvarande tillväxtnämnd i
Bodens kommun och RFSL. Samarbetet skulle pågå i tre är,2014-10-01--
2017-10-01och RFSL skulle erhålla 400 000 kronor per år, totalt 1 200 000
kronor i stöd ftir detta.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden anser att en filmfestival borde
inrymmas i det avtalade stödet på I 200 000 kronor och i och med det finns
inte möjlighet att bevilja såirskilt stöd till filmfestivalen.

För kännedom
RFSL Luleå och norra Norrbottens län
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boden Hockey med ansökan om ekonomiskt stöd för
ljusinstallationer för matchintron i lshallen
KFU 2017l108

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnÈimnden beslutar att avslå Boden Hockeys
ansökan om stöd ftir inköp av ljusutrustning

Beskrivning av ärendet
Boden Hockey har i och med sitt avancemang i seriesystemet framftirt en
önskan att köpa in ljusinstallationer, projektorer och rökmaskin ftir
matchintron i ishallen. Föreningen har begärt in en offert på arbetet och
kostnaden ft)r installationema uppgår till 109 360 kÌ. Installationen innefattar
projektorer som kan visa logotyper für füreningen, kommunen och
sponsorer, rökmaskin samt 12 lasrar som kan skapa ett ljusspel i hallen.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens uppdrag är att tillhandahålla
anläggningar som är godkåinda av riksidrottsftirbundets medlemsftirbund ftlr
utövande av idrott, i detta fall svenska ishockeyftirbundet. Ä.tgärder har
vidtagits under året ftir att ätgärda ljuset i ishallen für att hallen ska vara
godkänd ftir spel i hockeyettan. Ä.tgärder av den typ som Boden Hockey i sin
önskan framftirt att de vill genomftira åligger fiireningen att hnansiera.

För kännedom
Boden Hockey

Utdragsbesty¡kande /
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

DHR Boden avdelning med ansökan om ekonomiskt
stöd för deltagande vid Skördefesten 25-27 august¡
2017
r<FU 2017190

Beslut
1. Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja DHR Boden

avdelningen 17 000 kr ftir att delta i Skördefesten25-27 augusti 2017.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att DHR Boden ska
komma in med en redovisning av genomfürt arrangemang senast 2017-
l0-01.

Beskrivning av ärendet
Föreningen DHR Boden har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd
ftir ftireningens deltagande i arangemanget Skördefesten 25-27 augusti
uppgående till 17 000 kr. Föreningen planerar att ha ett tält där de vill
framfüra sitt budskap och servera fika. Föreningen behöver dock ekonomiskt
stöd ftir sitt deltagande vi Skördefesten.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beviljade föreningen stöd ftir saûrma
ändamål under 2016. Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen füreslår att
füreningen beviljas stöd ftir sitt deltagande även 2017 och att stödet
finansieras med anslaget ftir övriga ftireningsbidrag.

För genomftirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
DHR Boden
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Bodens Modellflygklubb med ansökan om stöd för
inköp av ljuskanon
I<FU 2017i109

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Bodens
Modellflygklubb 5 000 kr ftir inköp av en ljuskanon.

Beskrivning av ärendet
Bodens Modellflyg klubb har inkommit med en ansökan om ekonomiskt
stöd uppgående till 5 000 kr ftir inköp av en ljuskanon. Ljuskanonen åir
avsedd ftir fl ygsimulatortråining till fìireningens ungdomsverksamhet.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ftireslår att fiireningens ansökan
beviljas och att stödet finansieras med anslaget ftir övriga ftireningsstöd.

För genomftirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Bodens Modellflygklubb
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 67 Friluftsfrämjandet Boden lokalavdelning med ansökan
om stöd för upprustning av lokaler på Gruvberget
KFU 2017/Lto

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Friluftsfrämjandet
lokalavdelning Boden stöd med l0 000 kronor ftir upprustning av lokaler på
gruvberget. Stödet uibetalas efter uppvisande av finansieringsplan.

Beskrivning av ärendet
Friluftsfrämjandet lokalavdelning Boden har inkommit med en ansökan om
ekonomiskt stöd ftir rusta upp vatten och avloppsledningar, disk- och
arbetsbåink samt genomföra utvändig målning på byggnaderna på
anläggningen Gruvberget.

Föreningen avser att under sommaren gräva fram och isolera om samtliga
vatten och avloppsledningar. I samband med arbetet ska även diskb¿ink och
arbetsbåink i köket ftirnyas. Huvudbyggnaden och lifthuset ska också
ftirbättringsmålas under sommaren. För ovanstående har ftireningen ansökt
om stöd om 30 000 kronor.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen füreslår att nämnden att
medfinansiera en tredjedel av det av ftlreningen beg?irda beloppet, det vill
säga 10 000 kronor. Stödet ftireslås finansieras med anslaget ft)r övriga
ftireningsbidrag och ftireningen uppmuntras att även söka medfinansiering
från andra finansiärer. Utbetalning av stödet sker vid uppvisande av
finansieringsplan.

För genomfiirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Friluftsfrämj andet Boden lokalavdelning
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 68 Boden överluleå Hembygdsförening med ansökan om
stöd för ombyggnad av pentry i Robbgården
I<FU 20t7n05

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Boden Överluleå
Hembygdsftirening stöd om 18 000 kr ftir upprustning av pentry i
Robbgården.

Beskrivning av ärendet
Boden Överluleå Hembygdsfürening har inkommit med en ansökan om att
rusta upp pentryt i Robbgården. Föreningen vill genomföra ftiljande
åtgärder:Ny diskbänk med blandare, ny kyl och frys, resning och målning av
skiljevägg samt installation av takbelysning och åindrad eldragning.
Föreningen söker stöd ftir materialkostnader i samband med
renoveringsarbetet. Föreningen avser att utftira större delen av arbetet själva,
med undantag ftir vatten och elarbeten som ska utftiras av behöriga
installatörer.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen füreslår att ftireningen beviljas
stöd om 18 000 kr ftir materialinköp ftir upprustningen. Stödet ftireslås
finansieras med anslaget für övriga ftireningsstöd.

För genomfürande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Boden Överluleå Hembygdsftirening
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 69 Hyresstöd PRO Boden och SKPF avd 220
KFU 20t7ntt

Beslut
l. Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja pRo Boden

19 500 kr i hyresstöd

2. Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja sKpF avd220
19 500 kr i hyresstöd

Beskrivning av ärendet
Föreningarna PRO Boden och SKPF avd220 (f.d. SPRF avd 20) har
inkommit med ansökan om hyresbidrag ftir de lokaler respektive ftirening
disponerar på ftire detta Alens öppna fürskola. Båda ftireningarna redovisar
att de ansöker hyresstöd baserat på en hyreskostnad uppgående till 30 000
kronor arligen þer ftirening).

Enligt kultur-, fritids- och ungdomsnämndens regler och riktlinjer uppfyller
ingen av füreningarna premissema für hyresstöd, således har båda
ftireningarna fått avslag av kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fattade ç 75 2016 beslut om att
respektive fürening erhöll 65 Yo av redovisad hyreskostnad dvs. l9 500
kronor och nämnden beslutade att inftir nästa ar halvera ftireningarnas
hyresstöd. Då ftireningarnas fürutsättningar har ftirändrats gentemot fiolåret,
då ftireningarna skulle inhysas i andra kommunala lokaler vid halvårsskiftet,
ftjreslås att halveringen av fiireningarnas hyresstöd inte effektivseras. Stöden
finansieras med anslaget ftir hyresstöd.

X'ör genomftirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
PRO Boden
SKPF avd220

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Edefors Hembygdsförening med ansökan om stöd t¡ll
bagarstuga
r(Ju 2017ltl9

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Edefors
Hembygdsftirening stöd om 13 000 kronor ftir driften av bagarstugan.

Beskrivning av ärendet
Edefors Hembygdsftirening har inkommit med en ansökan om stöd ftir drift
av Harads Bagarstuga uppgående till l8 000 kronor. Föreningen har ansökt
från anslaget ftir ftireningsdrivna anläggningar, men kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen har gjort bedömningen att de inte passar in under
någon av de i regler och riktlinjer fastställda bidragsanslagen och ftireslår
nåimnden besluta i ärendet.

Föreningen erhcill stöd från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden under
2016 for samma ¿indamåI. Föreningen har redovisat att de erhåller intäkter
ftir uthyrning av bagarstugan uppgående till ca 5 000 kronor. Kultur-, fritids-
och ungdomsftirvaltningen füreslår att ft)reningen beviljas 13 000 kronor och
att stödet finansieras med anslaget für övriga füreningsbidrag.

För genomfÌirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Edefors Hembygdsfürening

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

lnköp av pooltäcke Harads badhus
t<FU 20t6195

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att köpa in ett pooltäcke till
badhuset i Harads. Inköpet finansieras inom driftbudgeten ftir Harads
Badhus.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden gav ftirvaltningen i uppdrag 2017-02-
22 ç 9 att utreda möjligheten att köpa in ett pooltäcke till Harads badhus.
Syftet med pooltäcket Èir att minska luftfuktigheten i byggnaden. Bodens
kommuns fastighetsftirvaltning som åir fastighetsägare har muntligen delgivit
kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen att installation av ett pooltäcke
inte kommer ha någon effekt, varken positivt eller negativt, på fastighetens
livslängd.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har utrett möjligheten till att
finansiera inköpet och bedömningen är att inköpet inryms inom ordinarie
driftbudget ftir Harads badhus.

För genomfürande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Servicepunkten Harads

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 72 Stöd till allsång sommaren 2017
KFU 20r7nt3

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att fürvaltningen får i
uppdrag att i samarbete med lämplig part ordna allsang sommaren 2017,
totaltSgangeriBoden.

Stödet tas från anslaget Övriga ftireningar.

Beskrivning av ärendet
Tidigare år har socialfürvaltningen anordnat allsang på Brännastrand riktad
till funktionsnedsatta under sommaren. Nu mäktar inte ftirvaltningen med
och undrar därftjr om kultur-, fritids- och ungdomsnämnden kan överta och
fi nansiera arrangemanget.

Arrangemangen har varit omtyckta och välbesökta och är ett fint inslag i
Boden under sommaren.

För genomfìirande
Förvaltningschefen
Verksamhetsutvecklaren
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Flytt av Ungdomens Hus till Centralskolan
KFU 2017 n20

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden ger i uppdrag till Kultur-, fritids- och
ungdomsfürvaltningen att ta fram detaljerade kostnader och ritningar fiir ett
Ungdomens Hus i Centralskolan.

De ekonomiska ftirutsättningama medger ett investeringsutrymme om2,5
mkr. Om kostnadema överstiger 2,5 mkr krävs det en tilläggsbudget.

Beskrivning av ärendet
vid årsskiftet2017-2018 ska ungdomens Hus vara ute ur sina lokaler på
Hellgrensgatan 10. Det är viktigt att kultur-, fritids- och ungdoms-
ftirvaltningen snarast kan ta fram ett underlag ftir ungdomens Hus nya
lokaler.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Bitr ftirvaltningschef

Utdragsbestyrkande
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 74 Danslokal i gamla bowlingêh, Kungsgatan 51
I<FU 2017ltt7

Beslut
Kultur, - Fritids-, och Ungdomsnåimnden beslutar att ge kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten inrätta en danslokal i
gamla bowlingen Kungsgatan 51.

Beskrivning av ärendet
Dansftireningarna i Boden har under en längre tid uttryckt önskemål om en
danslokal i Boden d¿ir de kan inrymma sin verksamhet. De lokaler
dansfÌirenin gama disponerar idag är inte tillräckliga. Föreningarnas
verksamhet riskerar att ftirsvinnafrânBoden om de inte fär tillgang till en
?indamålsenlig lokal. De aktuella dansfüreningarnahar idag över 300
medlemmar.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden hyr av fastighetsft rvaltningen
medborgarhuset som inkluderar saga biografen, folkets hus och gamla
bowlinghallen. De delar som nyttjas av folketshusftireningen hyrs ut till
folketshusftjreningen medan gamla bowlinghallen har stått tom sedan 2008
Då kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden hyr hela fastighetskomplexet har
det inte varit möjligt att avsäga sig endast bowlinghallen.

I samband med de utredningar som gjorts av Ungdomens Hus nya
lokalisering har fürslaget om att inrätta en danslokal i anslutning till
ungdomsgården eller som fristående anläggning diskuterats. I denna process
har en dialog ftirts med den största dansftireningen i Boden som har ställts
sig positiva till en danslokal i gamla bowlinghallen.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ftireslår kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden ger ftirvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna ftir att
inratta en danslokal i gamla bowlinghallen.

De åtgärder som krävs für att inrätta en danslokal i gamla bowlinghallen åir

relativt omfattande och inkluderar bland annat: ventilation, ¡skikt,
tillgringlighet och brand och utrymningsåtgärder. Idag saknas finansiering
ftir att inrymma en hyresökning som åtgärderna skulle medfüra. Således bör
utredningen omfatta vilka åtgärder som krävs, vilken investeringsvolym som
åtgåirderna skulle omfatta, vilken hyreshöjning åtgärdema medftir samt hur
hyreshöj ningen kan fi nansieras.

För genomfürande
Förvaltningschefen

S¡da
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Begäran om medel för uppstart av Fritidsbank
(Sportotek)
KFU 20t5t72

Förslag till beslut
1. Kommunfullmfütige beviljar kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

500 000 kronor für sista halvåret 2017 for att kunna starta upp
Fritidsbanken (Sportotek).

2. Kommunfullmäktige beviljar kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
totalf 2 miljoner under två år, 2018-2020, ftir fortsatt drift av Fritidsbank
(Sportotek).

Beskrivning av ärendet
2015-06-08 lämnades in ett medborgarftirslag om att utreda
fürutsättningama ftir att genomftira en satsning ftir att skapa ett kommunalt
Sportotek i Bodens kommun.

Sportotek finns över hela Sverige där fritidsutrusning kan lånas ut
kostnadsfritt till barn och ungdomar.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade att bifalla
medborgarftirslaget 2015-10-29 $ 75 och efter kontakt med tekniska
ftirvaltningen undersöktes möjligheterna atl driva ett sportotek i anslutning
till ,Ä.tervinningen.

Det finns möjlighet für kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden att bedriva
Sportotek i lokaler som redan ftirhyrs av kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 76 Art Dance Studio med ansökan om stöd för inköp av
dansutrustning
KFU 2017188

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja Art Dance studio
20 000 kronor ftir inköp av dansmatta, balettstänger och speglar.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Art Dance studio har kommit in med ansökan om materialstöd
ftir inköp av dansmaffa, balettståinger samt speglar till ftireningens
verksamhet. Föreningen har tidigare huserat i Ungdomens Hus men har nu
flyttat över sin verksamhet till en lokal på Fabriksgatan 6. Föreningen söker
stöd till summa om24 500 kronor till materialkostnad ftr inköp av
dansutrustning till den nya lokalen. Utrustningens syfte rir att möjliggöra
danstråining i balett- och modernövningar samt minska halkrisken vid
användande av balettskor.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ftireslår att ftireningen beviljas
stöd om 20 000 kronor ftir materialinköp av dansutrustningen. Stödet
ftjreslås finansieras med anslaget ftlr övriga ftireningsstöd.

För genomfärande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Art Dance Studio
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S77 NyttjanderättsavtalmedCricketföreningen
KFU 2OI7I7

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen i uppdrag att upprätta ett nyttjanderättsavtal som
omfattar fotbollsplanen med byggnad, med den nybildade cricketftireningen.

Beskrivning av ärendet
Cricketftireningen i Boden kom in med ett medborgarftirslag 2017-0I-23 om
att skapa ftirutsättningar für cricket i Boden.

Kommunstyrelsen biñll medborgarñrslaget och füreningen fick som fürslag
att nyttja Killingholmens fotbollsplan ftir sina framtida aktiviteter.

Samhällsbyggnadskontoret har gett kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ett
nyttj anderättsavtal där kultur-, fütids- och ungdomsftirvaltningen betalar
5 000 kronor/år.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Verksamhetsutvecklaren

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 78 Remissförslag: Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
t<FU 2017ltÙt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens
yttrande som svar till Region Norrbotten.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har från Region Norrbotten Ëtt förslag till kulturplan 2018-
202 | lor remissyttrande.

Kulturplanen har sammanställts efter dialog och samråd med länets samtliga
kommuner, ftireträdare för konstområden folkbildningen, lëinsungdomsrådet,
civilsamhället och de nationella minoriteterna samt urfolket samerna. Planen
har beretts i samverkansforumet kulturberedningen med representanter från
regionstyrelsen och kommunftirbundet Norrbottens kommuner.

Intentionen åir att gemensamt ta fram en plan och verktyg ftir den
gemensamma regionala kulturutvecklingen i Norrbotten.

Svar till Region Norrbotten ska ha inkommit senast den 18 september 2017.

Förvaltn ingens yttrande
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ser positivt på inkommet
remissftirslag till Norrbottens kulturplan 2018-2021. Kulturplanen ger en
bred överblick över rådande ftirutsättningar samt prioritetsområden für
kulturen i Norrbotten samt framhäver utvecklingsinsatser som går att koppla
samman med Bodens kommuns kulturstrate gi 20 I 6-2020.

Med hänsyn till att vissa delar i dokumentet ej åinnu åir ftirdigställda, ft)relår
kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen revidering av två textstycken med
direkt koppling till Boden.

1. Tillägg/ändring i kapitel "Filmkulturell verksamhet" (s.39):

"I Boden arrangerasfilmfestivalen Queer Filmfestivalfòr allas likn
rdltigheter".

Arrangören für ovan nåimnt evenemang är RFSL Luleå, vilket bör tilläggas i
textstycket ftir tydliggörande.

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Remissförslag: Kulturplan för Norrbotten 201 8-2021
forts
KFU 2017l101

1. Tillägg/ändring i kapitel "Kultur i kommunerna" (s.58f):

"Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ansvarar för Bodens
ko mmun s kul t urv e r ks amhe t. Ko mmune n har e n kul tur s t r at e gi för
2017-2020. Verl<samheten består bland annat av Försvarsmuseet
Boden och Bodens Stadsbibliotek. Bodens kommun har som
målsättning att via samverkan synliggöra, stcirka och vidareutveckla

förutsdttningarnaJör att kultur ska vara tillgtinlgft rt)r alls invånare.
Den prioriterade målgruppen rir barn och unga samt personer med

funktionsnedsdttning. Exempel på kultur och kulturmiljöer i Bodens
ko mmun rir he mby gds o mr åde n, H avr e -ma gas íne t I äns ko n s t h al l,

Radbergsfortet och Laxholmen i Harads".

Texten ftirelås uppdateras med mer utftirlig information om såväl
Bodens kommuns kulturverksamhet, kulturskola samt utökas med
exempel på kulturmiljöer. Förslag till uppdaterad text anges här
nedan:

"Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ansvarar för
kulturverksamheten i Bodens kommun. Verksamheten består bland
annat av Försvarsmuseum Boden, Bodens stadsbibliotek med filial
och bokbuss, verksamhet Unga och Föreningsservice som har hand
om kulturutveckling, stöd till kulturlivet och samordning av
kommunens egna kulturarrangemang. Utbildningsnämnden ansvarar
für den kommunala kulturskolan. Kommunen har en kulturstrategi
for 2017-2020 med målet att sttirka och vidareutveckla
ftirutsättningatna ftir att kultur ska vara tillgänglig ftir alla invånare.
De prioriterade målgrupperna i arbetet är barn och unga samt
personer med funktionsnedsättning. Exempel på kultur och
kulturmiljöer i kommunen är Försvarsmuseum Boden, Bodens
stadsbibliotek, LÊinskonsthallen Havremagasinet, Folkets Hus,
Sagabio grafen, B oden- Överluleå hembygdsområde, Kulturnatta,
Konstgillets konsthall, Boden Alive, kyrkstugorna, Eyvind
Johnsongården, Eyvindmässan, Bodens füstning, Rödbergsfortet och
Laxholmen i Harads."

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 79 Delgivningar

Beslut
Förteckning över delgivningar godkänns.

. Äterrapportering av uppdrag. Uppftiljning av arbetet med den
europeiska deklarationen ft)r jämställdhet (CEMR) KF $ 38/2017

o Beslut: Tillväxtprogram 2017-2020 Bodens kommun KF $ 39i2017

o Beslut: Inrättande av medborgarservice KF $ 3612017

o Beslut Riktlinjer ft)r ekonomistyrning KF $ 35/2017

o Beslut: Omftirdelning av ramar på grund av inftirande av
komponentavskrivningar KF ç 34 12017

o Beslut: Tilläggsbudget investeringar 2017 I<F ç 2812017

o Beslut: Över- och underskottsfond i bokslut 2016 KF ç 2712017

o Revisionsberättelse 2016 KF ç 2512017

o Beslut: Beviljad tilläggsbudget till investeringsbudget 2017 avseende
skatepark KF $ 3312017

o Beslut: Medborgarftirslag, subventionera priserna på badhuset ftir
ftiräldralediga KF S 3212017

. Äterrapportering av uppdrag. Antagande av Biblioteksplan ftir Bodens
kommun KF $ 3112017

. Återrapportering av uppdrag. Antagande av Kulturstrategi ftir Bodens
kommun KF $ 30/2017

. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del av 2017 ärs
lönerörelse KF $ 56/2017

o Delårsrapport januari-april 2017l<F ç 5912017

. Björn Norén (S) med avsägelse av uppdrag samt val av Robert Lejon(S)
som ny ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden KF $ 60/2017

r Region Norrbotten med beviljande av bidrag till Bibliotek
Försvarsmuseum Boden, KFU 20161 106

Utdragsbestyrkande

S¡da
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S 80 Delegationsbeslut

Beslut
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkåinns.

¡ Avslag på ansökan om bidrag till flyttkostnad, Föreningen Hjåirt-Lung
Boden, KFU 2017176

o BBK Fotboll med begäran om fotbollspel på Boden Arena från I mars,
r<FU 2017194

o Ordftirandebeslut: Yttrande över detaljplaner: Del av fastigheten Boden
56:36 inom Björknäsområdet, fastigheten Boden 53:6 Björkdungens
fiirskola och del av Boden 53:5 samt del av fastigheten Sävast 23:.ll
Västra Lunda Sävastön, I<FU 2017 196

Utdragsbestyrkande / Expedlerat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Kulturnatta 2018
KFU 2017/t2l

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att arrangemanget
Kulturnatta 2018 ska genomftiras lördagen den 9 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Datumet ftir arrangemanget Kulturnatta blev ftir âtr 2017 satt fredagen den 2
juni. Fran att under tidigare ârha anangerats i slutet på augusti så flyttades
¿urangemanget till ett tidigare datum für att möjliggöra att skolorna och dess
elever kunde delta med aktiviteter under arrangemanget innan skolavslutning
och/eller examen. Flytten till nämnt datum har uppskattats av de deltagande
elevema då de fått möjlighet att visa upp både musikkunskaper som olika
typer av alster som producerats under skolåret.

Yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ftirelår att arrangemanget
Kulturnatta 2018 ska genomfüras under tiden26 maj till 9 juni 2018.
Anledning till datumintervallet är ftjr att såikerställa att arrangemanget ej
krockar med andra evenemang och händelser samt ge utrymme ftir dialog
och planering tillsammans med berörda parter så som skolan, handeln och
kulturutövare.

För genomfìirande
Verksamhetsutvecklaren
Kulturutvecklaren
Linn Wahlberg
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 82 Avslutning

Ordftjranden Hendrik Andersson (L) tackar ftir det gångna halvåret och
önskar alla en skön sommar och ledighet.

Nåimndens nästa sammanträde blir den 13 september 2017.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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