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Ledamöter

Hendrik Andersson (L) ordförande, lnger Mattsson (S), Göran Ahlman (M), Andreas
Nicolaou (S), Eva-Britt Larsson (C), Eva Westlund (S), Mats Nordström (MP), Robert
Lejon (S), Bert Johansson (SD)

Ersättare

Hans-Lennart Bruun (S)

TjËinstemän

Staffan Eklund förvaltningschef, Roger Arespång bitr förvaltningschef, Siv Hjorth
förvaltn in gssekreterare

Mats Nordström
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-01-18

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aterrapportering: Uppdragsdirektiv kuttur- och
fritidsanläggningar
KFU 2017t97

Förslag till beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att ftireslå kommunstyrelsen
att fastställa ftireslagen, bifogad prioriteringslista, bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-15 $ 99 att kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden tillsamrnans med fastighetsftirvaltningen lämna ftirslag på
i vilken prioriteringsordning kultur- och fritidsanl?iggningar ska utvecklas,
awecklas eller ersättas.

För beslut
Kommunstyrelsen

Ajournering kl I 5. 1 0- 15.25

/ Expedierat

Sida

3(5)

s1

t/t- tt, <J/t



Bilaga 1

Prioriteringslista kultur-,fritids- och
ungdomsnämndens lokaler
Beslutad ikfu-nämnden 2018-01-18 S 1

Ungdomens Hus, centralt

Nordpoolen

Bodens Ridhus

Ishall, Björknäsvallen

Danslokaler, centralt

Träfþunkten, Sävast

Aktivitetsbehov
Ungdomsverksamhet. Mötesplats för ungdomar.
Förutsättningar fór bland annat häng,
nöjesaktiviteter, hälsa, musik, surf, hjälp med
skolarbete och integration. TillfÌillig lokal med
centralt lttge, så snart som mOjligt, fdr akut behov
och utredning permanent lokal. Beslut fattat i KFU-
nämnden dec -17.

Badverksamhet med fokus på aktiviteter och
forutsättningar att vistas i anläggningen länge - från
morgon till kväll. Ex.: motionssim,
simskoleverksamhet, äventyrsbad, gym. Löpande
underhåll och normal uppfräschning. Slutfìirande
renovering av restaurang snarast, vilken möjliggör
servering både inåt och utåt och anpassas for brett
urval av restauratörer. Utred ev. uppdatering relax.

Ridskoleverksamhet. Tävling i hopp och dressyr.
Allmänhetens ridning. Minst 2 ridhus. Lokaler ft)r
ridskolepersonal och servering. Plats for 25 hästar
for ridskolan. Stall ftir ca. I 5 hästar. Anpassat for
ungdomar och funktionsvariationer. Normalt
underhåll av delar som kan räddas. Nybyggnation
och ersättning det som ej kan räddas.

Minst två isytor, för träning och matcher i
ishockey. Förutsättningar ftr isdans, konståkning,
mässor, bilutställning, loppis, servering m.m.
Anpassning till Evenemangsarena C, som klarar
Elitseriespel. Bra ftir Boden/Luleå samarbetet.

Träningshall, nivå A, B eller C ersätter Airdome.
Minst l0 omklädningsrum totalt, 2 som ev. kan fÌi
extrafunktioner vid Elitseriematcher. Omklädning
även ffir ungdomslag, fotboll och turneringar.
Utred isyta ftir curling, m.m. som kan anslutas till
ishallama.

Dansundervisning. Behov av 2-3 dansytor centralt,
omkring 100kvm /st i anslutning till varandra.
Kontorsutrymme, omklädningsrum.

Skolidrott. Möjlighet till cuper och turneringar ftir
ungdomar. Nybyggnation omkltidningsrum/dushar
och fìirråd fdr samutnyttjande inomhushall och
konstgråis samt ishockey. Allmän upprustning av
befrntlig anläggning. Ishockeysarg utomhus.

Ungdomsgård Heden och Sävast Ungdomsverksamhet.



Medborgarhuset

Försvarsmuseet

Hildursborg

Hembygdsområdet

Sandenhallen

Stureskolans gymnastiksal

Bjöns gymnastiksal

Hedens glrmnastiksal

Björknäs

Motionshall Harads

Pagla alpint

Förutsättningar für dans, bio, teater, konsert, revy,
biblioteksverksamhet och konferens. Normalt
löpande underhåll och normal uppfräschning utan
extra kostnader av de delar som KFU-nämnden
hyr. Dvs. Biblioteket med kontor, Forum, SAGA-
biografen och Folkan.

Museal verksamhet, med lokal ftirsvarsinriktning.
Normalt löpande underhåll och normal
uppfr?ischning utan extra kostnader av de delar som
KFU-nämnden hyr. Delvis nybyggnation entre.
Förbättring av ventilation konferensrum.

Allmänidrottslig inomhusverksamhet.

Lokalanvändning som idag, bland annat ft)r
brottning, handboll, innebandy och kampsport på

ungdomsnivå. Normalt löpande underhåll och
normal uppfräschning utan extra kostnader ftir
KFU av befintlig anläggning, primärt ytskikt i
hallar, omklädningsrum och översyn belysning.

Synliggöra och främja bevarande av hembygd,
lokal profil och särart. Anpassat for firande av
högtidsdagar som ex. midsommar. Förutsättningar
för skomakarmuseum, lanthandel, sågverk,

servering, mindre uppträdanden och kommers samt
marknader. Normalt löpande underhåll och normal
uppfräschning utan extra kostnader fiir KFU av
befintlig anläggning.

Allmänidrott. Skolidrott. Normalt löpande

underhåll och normal uppfräschning utan extra
kostnader ftir KFU

Skolidrott. Normalt löpande underhåll och normal
uppfräschning utan extra kostnader ñr KFU

Skolidrott. Normalt löpande underhåll och normal
uppfräschning utan extra kostnader ñr KFU

Skolidrott. Normalt löpande underhåll och normal
uppfräschning utan extra kostnader ftir KFU

Skolidrott. Normalt löpande underhåll och normal
uppfräschning utan extra kostnader fÌir KFU
Skolidrott. Möjlighet till teater. Gym. Ersättning
befintlig hall.

Möjlighet till utftirsåkning, slalom, pulkbacke och
korvgrillning. Ägarfórhållanden komplicerar.

Europacup-nivå ftr skidskytte och
längdskidåkning. Träningsmöj ligheter ftir
exempelvis rullskidor, orientering, m.m.
Ägarfórhållanden komplicerar.

Pagla skidstadion



Multihall

Öwigt:

Motionsspår

Fotbollsläktaren Björknäsvallen (inom 5-g år)

Harads badhus (inom 5-8 år)

Hendrik Andersson
Ordftirande kultur-, fritids- och ungdomsn¿imnden

Uhedning ev. nybyggnation. MultihalVar ftr
friidrott, racketsporter och andra bollsporter. Utred
möjlighet för sþtte, klättring, skateboard, parkour,
m.m. Möjlighet att anvitndas vid måissor.

Föreningar ansvarar delvis ftir spåren. Upprustning
i dialog med kommunen, b¡e av belysning till
LED.

Omklädningsrum behövs och ersätts. Befintlig
läktare rivs och ersätts med mobil läktare ftr
fotboll, friidrott, skidor, hockey, m.m.

Behov av simutbildning ñr skolelever. Mer
utredning krävs.

WNv,Lfu*
Mats Nordström
Vice ordfÌirande
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 2 Svar på kommunstyrelsens fråga angående
förvaltningens anläggningar, ks S 22'112017
I<FU 20t7t97

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att överlämna bifogad
redovisning till kommunstyrelsen som svar pâ fräga om ftirvaltningens
anläggningar.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden har arbetat fram en redovisning
avseende den langsiktiga anläggningsftirsörjningen inom fütidsområdet
enligt kommunstyrelsens fräga 2017 -12-II ç 221.

För kännedom
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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svar på kommunstyrelsens fråga angående kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningens anläggningar, ks S 22112017, beslutad i
kfu-nämnden 2018-01-f B S 2

Kommunstyrelsen har begärt svar på fråga om hur KFU-nÈimnden avser att hantera sitt
lokalbestand de närmaste åren. KFU-nämnden har som svar lämnat en prioriteringslista, där
man i jämkat ihop sig med KFU-ftirvaltningens ftirslag. Ett utkast/arbetsmaterial på KF'U-
nåimndens prioriteringslista är i december månad, 2017, överlämnad till Fastighetsnåimndens
presidium och Fastighetsfürvaltningens chef. Det ursprungliga ftirslaget har dåirefter justerats

till nuvarande utformning, med avseende på dialog och önskemål från FFV. Listan läggs som
bilaga till åirendet.

Kommunstyrelsen önskar därutöver också att sÊirskilt ffi redogiort de planer och åtglirder som
avser Ungdomens Hus.

Ungdomens Hus
Nåimnden fauade på sammanträdet2017-11-08 $ 103 beslut om att så snart som möjligt
ftirhyra lokal i en fastighet på Kungsgatan. Detta med tanke på det akuta läget, efter att
Fullmdktige upphävt beslutet om placering i Centralskolan. Valet ftill på gamla "Vacker tass",
eller Föreningssparbanken für oss som varit med lite längre. Lokalen har visat sig ha ett visst
renoverings- och anpassningsbehov, så d¿irfor har KFU-ftjrvaltningen i samarbete med
Fastighetsftirvaltningen förhyrt en mindre lokal i samma fastighet, men en bit bort, für att
sÈikerställa verksamhet ftir de ungdomar som brukar frekventera UH, fram till dess den
ordinarie tillfÌilliga lokalen åir klar.
KFU-nämnden och KFU-ftirvaltningen bedömer att det är rimligt att ta denna större lokal i
besittning under två års tid, fiir att kunna göra en riktig bedömning om behov, aktivitetsmåI,
läge, namn och utformning av en framtida ungdomsverksamhet och mötesplats.
Förutsättningar ska finnas ftir bland annat häng, nöjesaktiviteter, hälsa, musik, surfl, hjälp med
skolarbete och integration.

Lokalen på Kungsgatan bedöms vara rätt val i dagsläget, med avseende på det centrala läget,
närhet till busskommunikationer och övrig tillgringlighet. Närheten till utomhusaktiviteter och
arangemang ses också som bra.

Bodens ridhus
I övrigt har KFU-nåimnden ettpar andra rätt så tunga frågor på sitt bord. Den ena, som efter
flera års våintan äntligen är budgeterad och uppe för behandling av Fastighetsftjrvaltningen är
Bodens ridhus. Bedömningen från FFV:s experter är att stora delar bör rivas och ersättas med
nybyggnationer. Detta vill man göra en ftirdjupad utredning av och KFU-fÌirvaltningen har
enligt Fastighetsftirvaltningens instruktioner tagit fram ett utredningsunderlag. Denna nya
utredning bedöms ta 6 måtnader och kosta ca. 200 tkr enligt FFV.

Björknäsvallen
En annan stor fråga är hur man ska hantera Björknäshallen och Björknäs idrottsplats, med
dess omgivningar. Bedömningen från KFU-nämnden är att Björknäshallen byggd -65 är i ett
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renoveringsbart skick. A3 Arena i Umeå, Skellefteåkraft Arena i Skellefteå, och Norrbotten
Coop Arena är exempel på hallar som renoverats, med byggär -65, -69 och -70. Ifall isytoma
skulle flyttas någon annanstans, är det mycket troligt att lokalen får annat användningsområde
inom Kultur-, fritid och unga. Därftir bedöms det inte gâatt göra en ekonomisk besparing
driftsmässigt, påjust den lokalen, vid eventuell nybyggnation. Reinvestering med omgivande
och nödvändiga nyinvesteringar ses som det rätta alternativet. Nåimnden forordar Svenska

Ishockeyftirbundets Evenemangsarena C. Förutsättningarna åir goda, eftersom Björknäshallen
redan har tillräckligt många åskådarplatser. Det som ftjrutom åskådarplatserna skiljer mot en

hall anpassad ftir Allsvenskt spel är ur ekonomisk synvinkel inte så mycket. För samarbetet

Boden - Luleå vore det också redundansmässigt bra om det finns möjlighet till
Elitseriematcher.

et finns ett stort behov att ersätta den uppblåsta Air Dome:n. Ljudnivå, driftkostnad och
livslängd på befintlig överbyggnad åir i sådant skick att en permanent lösning med en fast
överbyggnad bör åstadkommas snarast. Besparingen i driftskostnad filr den fìnansierar till
viss del en nybyggnation. I samband med detta bör man också bygga fler omklädningsrum,
som ersätter de som idag finns i den gamla läktaren, som füreslås rivas. Omklädningsnrmmen
används ftir ett flertal sporter och turneringar, sommar som vinter och är en stor del av
füreningarnas inkomster (fotboll, friidrott, ishockey, m.m.). Fler omklädningsrum minskar
också barn och ftiräldrars slit och släp med utrustning fram och tillbaka till tråiningar.

Investeringen i ny träningshall A, B eller C bör behandlas som ny, även om exempelvis
Airdomen:s isyta kan återanvändas.

Avseende gräs- och konstgräsytor ftir fotboll så ska de vara kvar. Det är en central fin
fritidsyta och den används frekvent av lag som kommer utifrån, vilka ofta inkvarterar sig på

campingen bredvid. Vanliga sommargäster använder den också när den är ledig.
Björknäsgymnasiet bedriver undervisning på is, gräs- och konstgräsytorna samt alla andra

skolor i Boden, vid vissa tillfÌillen. Ett exempel på lokal fotbollsftirening är Boden United.
Mobila ltiktare ftireslås infiirskaffas med investeringsmedel. Björknäsvallens placering nåira

Björknäsgymnasiet, dtir manga idrotts- och sportutövare befinner sig dagtid, kan också ses

som fürdelaktig.

Träffpunkten
Arbetet med att bygga till omklädningsrum ftir Sävast och Träffpunkten kommer att starta

under 2018. Omklädningsrummen kommer aftanvändas både soÍrmar som vinter i och med

att sporthallen och konstgräsplanen ligger bredvid varandra. Om en utomhussarg ftir ishockey
inftirskaffas kan omklädningsrummen även tjäna detta nya behov. Ytorna används både av
ftireningar och av nåirliggande skolor.

Nordpoolen
Nordpoolens äventyrsbad har de senaste åren genomgått renoveringar. Efter den senaste där
man också bytte ut vattenrutschbanorna så leddes nämnden att tro att det ftir lång tid framöver
var slut med renoveringarna. Vi fick i nyligen erfaru annorlunda. En renovering av
restaurangköket inleddes utan att nämnden ffitt beskriva behov och önskemål. Ett sådant
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önskemål nämnden har är att restaurangköket ska vara mangfunktionellt och attraktivt, så att
så många entreprenörer som möjligt vill lägga anbud på den fiir att få sköta driften. Köket är
medelstort och det gån atttillaga och servera i princip vilken mat som helst, på vilket sätt som
helst, i stort sett vilken tid som helst och i vilken omfattning som helst. Detta enligt tilfrågade
experter, samt kommunens miljökontor, som också besiktar alla restaurangkök i hela
kommunen. Vi önskar i samband med detta också att en lättare uppfräschning görs av
matsalen.

KFU-nämnden har nu också ffitt indikationer på att Fastighetsftjrvaltningen, nu när
köksrenoveringen går mot sitt slut, dessutom tänker renovera ventilationen i köket. Vi gav på
nämnden 2017-11-08 $ 109 KFu-frrvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt upphandla
ny entreprenör till Nordpoolens restaurang. Ett uppdrag KFU-ftirvaltningen troligen kommer
att Ë svårt att genomfüra inom rimlig tid. (Det sades muntligen hinnas med i januari-februari)

Bara detta belastar KFU manatligen med mellan 10-30tkr i utebliven hyresintäkt. Dessutom
avser Fastighetsftirvaltningen byta ut kakel i motionsbassåingen och renovera ytskikt i
omklädningsrummen. Inte heller detta är något som någon ansvarig tjänsteman kommunicerat
och flaggat ftir KFU-nämnden ftinåin alldeles nyligen. Detta sägs innebära minst 800tkr i
uteblivna intäkter. Sammantaget kan man säga att nämnden hyser svaga ftirhoppningar om att
ftirvaltningarna behandlar denna fråga med den dignitet den ftirtjänar, med tanke på
kommunens ekonomi och service till medborgama.

Tyvän är det svårt att ekonomiskt ta höjd for allt detta och nämnden har därftir i Fullmäktige
begärt kostnadstäckning ftir de uteblivna intäkter som inte kompenseras med lägre utgifter,
avseende Nordpoolen.

Fastighetsfiirvaltningen har med Socialforvaltningen och Utbildningsfürvaltningen påbörjat
arbetet med en för varje ft)rvaltning individuell lokalftrsörjningsplan. KFU-nämnden ställer
sig positiv till ett liknande ftirfarande avseende de anläggningar som den ansvarar ftir.

KFU-nåimndens presidium

Hendrik Andersson

Ordftirande

Wñ0,,{,ø^
Mats Nordström
Vice ordftirande
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Upphävning av beslut gällande öppettider vid
Nordpoolen
KFU 20t7tr67

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att upphäva beslut:

$ 110 20t7-tt-08:
" Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att Nordpoolens
öppettider from 2018-01-01 på lördagar ska vara, baddelen kl 8.00-20.00
och äventyrsdelen kl 8.30-20.00. "

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att Nordpoolens
öppettider from 2018-01-01 på lördagar ska vara som tidigare, dvs
baddelen kl 07.00-18.00 och äventyrsdelen kl 8.30-18.00.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade $ 110 2017-ll-08 att
Nordpoolens öppettider from 2018-01-01 på lördagar ska vara, baddelen
kl 8.00-20.00 och äventyrsdelen kl 8.30-20.00.

under 2018 kommer Nordpoolen att genomgå en omfattande renovering av
bassänger m m och måste därmed hålla stängt ca2-3 månader. D¿irftir
ft)reslår ftirvaltningen att fürändringar i öppettiderna eventuellt genomft)rs
efter renoveringarna.

För genomfürande
Verksamhetsutvecklaren
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