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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Godkännande av dagordning

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden godkåinner utsÊind dagordning med
fìiljande tillägg:

o Punkt 20: Öppettider på Försvarsmuseum Boden - dras ur
dagordningen
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

lnformation: Försvarsmuseets verksamhet och
kommunens konstinventer¡ng

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden lägger med godkännande informationen
till handlingarîa.

Beskrivning av ärendet
Museichefen informerar nåimnden om det pågående arbetet med kommunens
konstinventering.

s86
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 87 Ghefsrapport 2016-10-2G
t<FU 2016t24

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

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen redogör fìir utsåind chefsrapport.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 88 Delårsrapport januari-august¡ 2016
KFU 2016/58

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens controller redogör delårsrapporten ftir nåimnden.

För kännedom
Kommunfullmäktige

Sida
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Bodens kommun
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

verksamhetsplan 2017 -201 9 och internkontrollpla n 2017
KFU 2016/s8

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att fastställa

verksamhetsplanen for 20 I 7

2- Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att fastställa
internkontrollplanen for 2017

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen har som ett led i den kommunala
budgetprocessen arbetat ett ftirslag till verksamhetsplan ftir verksamhetsåret
2017. Förvaltningen har också arbetat fram ett ftirslag till internkontrollplan
ftir verksamhetsaret 2017. Förslagen bygger på de ftirutsättningar som angivits
i kommunfullmÈiktiges strategiska plan ftir verksamhetsaren 20 17 -20 19 .

Verksamhetsplan
verksamhetsplanen innehåller Bodens kommuns vision, ftirvaltningens
verksamhets idé, arbetet och uppftiljningen av de tolv fastställda
utvecklingsområdena, uppdrag från kommunfu llmåiktige, ftjrvaltningens drift
och investeringsbudget samt serviceftirklaringar.

Förvaltningen avser i mångt och mycket att återupprepa de aktiviteter som
genomftirts under 2016 fttr att uppnå de uppsatta målen under 2017. Tabellen
nedan redogör ftir de aktiviteter som var planerade ftjr 2016 och de som
planeras infor 2017:

Aktiviteter 2017
Antila kam

Sida
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s8e

f
U omsfestivaler
Kultur- och kunskapsp biblioteket

Snabba Cash

Höstlovet
Ba ng på biblioteket
Barnboksveckor

Bok- och studiecirklar biblioteket
Marknadsfö satser NordPoolen
Marknadsfö nsatser Försvarsm useet
Kulturnatta

Aktiviteter 2016
AntilangningskampanJer
Ungdomsfestivaler
Sportlovet
Snabba Cash

Höstlovet
Marknadsföring av Boden som
besöksmål

Kulturnatta
Deltagande iNationa ldagsfirandet
Utbildning " High-Five"
Utbildning HLR

Författa r- och litteratu rmässa
Förvaltningsdagar

Ätgärdsplan

-/b,ótr
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 89 Verksamhetsplan 2017-2019 och internkontrollplan 2017
forts
KFU 2016/58

råkcafé biblioteket
Utbildni
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I

lmplementera och följa upp arbetssätt enligt Boden
Raketen

utbi HLR

Författa r- och litteratu rmässa

Personalfrä ande åtgärder 4 st
Förvaltni r

Driftbudget
Driftbudget ftirslaget utgår ifran den ram som tilldelats kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden vilken uppgår till 7g 092 tk 2017,77 059 tkr 201g och
77 533 tfu 2019. Förslaget bygger på lönenivan från2}lí,tilläggsbudget ftir
de anställda som har kommunal som fackftirbund kommer att erhållas och
d¿irftir har en korrigeringspost ftlr motsvarande budgeterats under det
ftirvaltningsövergripande verksamhetsområdet. Tilläggsbudget ftir 20 17 ärs
lönerörelse kommer att erhållas då den avslutats. Vidare utgår budgetftirslaget
fran de av fullmåiktige fastställda berfüningsftirutsättningarna:

Slag 20L7 2018 2019
Personalkostnader 3,4O% 3,60yo 3,70%
lntäkte f varor och f t,60yo 3,4OYo 3%
Kö av verksamhet 2,90yo 3,50yo 3,50yo
lntern ränta L,75% L,75% L,7syo
lntern 0,70% 2,4Oo/o 2,20%
Lokalvå mhetsservice -6,40yo 3,5O% 3,40yo

Budgetftirslaget innehåller en rad ftiråindringar i förvaltningens organisation
jämfört med füregående verksamhetsår och även flera
verksamhetsftirändringar. De största och mest utmåirkande ftiråindrin gama âr:

o Bildandet av Bad och ftireningsservice har inneburit att budget flyttats
fran det övergripande verksamhetsområdet Overhead block 3 (stab och
ledning) till allmän fritidsverksamhet, idrotts och fritidsanläggningar
och Gemensamt füreningsservice.

Ät
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 89 Verksamhetsplan 2017-2019 och internkontrollplan 2017
forts
KFU 2016/s8

a

a

a

Omorganisationen av den ftirvaltningsövergripande organisationen har
inneburit att budget flyttas från gemensam kulturverksamhet till
allmåinkultur verksamhet, kulturverksamhet och allmän
fritidsverksamhet då bidragsanslagen har ökats samt ftir att täcka
tidigare underskott inomramen.
Omorganisationen av vaktmästarenheten har inneburit att budget
fl¡tats inom verksamhetsområdet Idrotts och fritidsanläggningar ftir
att skapa budgetutrymme ftir bland annat det nya ridhusavtalet
Frigjorda budgetmedel fran uppsägningen av avtal på Soldathemmet,
Snabelhuset och Gammeking Snoezlen har nyttjats till att möta ökade
intemhyreskostnader och fiir att arbetabort det tidigare underskottet i
ramen.

På NordPoolen har kostnadsbudget justerats ner ftir att även kunna
justera ner intåiktsbudgeten i syfte att spegla den reella besöksnivån.
Under verksamhetsåren 2018 och 2019 kommer fiirvaltningen
ytterligare drabbas av ökade internhyreskostnader som en ftiljd av
investeringar på anläggningarna. Kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden har också ett besparingskrav att möta under saÍtma
verksamhetsår. För att bibehålla en budget i balans fiireslås en översyn
av lokal och anläggningsbeståndet och även åtgärder ftir ett mer
effektivt nyttjande.

a

Sammanfattningsvis innebåir ftirändringama att anslagen ftir ftireningsstöd
ökar, kostnads och intäktsbudget på Nordpoolen såinks och att
personalkostnadsbudgeten minskas tillftiljd av de redan beslutade åtgärderna i
den ftirvaltningsövergripande organisationen och i vaktmästarorganisationen.

Investeringsbudget
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har enligt strategisk plan tilldelats en
investeringsbudgetram uppgående till I 500 tkr 2017,9 500 tkr 2018 och I 500
tkr 2019. Totalt sju investeringar planeras genomföras under planperioden:

o Biblioteket lokalanpassning
o IshallenFastighetsinventarier
o Ungdomens Hus lokalanpassning.
o Höglalarsystem Pagla
o Lfütare/omklädningsnrmBjörknäsvallen
o Träffpunkten nya omklädningsrum
o Harads badhus

i Expedierat

rf¡r tø, ,JH
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 89 Verksamhetsplan 2017-2019 och internkontrollplan 2017
forts
KFU 2016/58

Servicefürklaringar
Mindre omskrivningarhar gjorts av kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
serviceftirklaringar. Servicefiirklaringar ftir ftireningsservice har lagts till.
Internkontrollplan
Förslaget till internkontrollplan innehåller de i strategiskplan 2017-2019
fastslagna kontrollområdena:

o Avtal och upphandling
o Störreexternfinansierade driftprojekt
. Uppfttljningstadsbidrag
o Attest

Planen innehåller sju kontrollmoment:
o Avtalstrohet - stickprovskontroller att fürvaltningen handlar enligt de

avtal som finns
o Behov av ramavtal - löpande kontroller om behov av avtal finns, ska

löpande kontrolleras av förvaltningens ekonomifunktion och
verksamheten.

o Avgråinsning av projektredovisning - Att vid projektstart lägga upp
nödvändiga koddelar ftir en korrekt internredovisning

o Projektplan - Au vid projektstart upprätta en plan innehållande budget,
måI, proj ektägarskap, intern och extem rapportering, tidsavgråinsning
och projektavslut

o Ekonomisk uppftiljning - uppftiljning av externfinansierade projekt
. Uppfttljningsplan- upprätta uppftiljningsplan när ftirvaltningen erhåller

stadsbidrag ftir att underlätta återrapportering
o Kontroll och upprättande av attestreglemente - Upprätta ett

attestreglemente med ftirteckning över ftirvaltningens attester och en
beskrivning av atteståtagandet.

MBL $ 19 och 1l är genomftirda med arbetstagarorganisationerna 17 och 19
oktober 2016.

För kännedom
Kommunfullmäktig

Ajournering kl 1 4.40- 14.55

Utdragsbestyrkande /

,h - /b, ó// -z/u
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 90 Avrapportering: Kulturstrateg¡ för Bodens kommun
KFU 20tslt2

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

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

För beslut
Kommunfullmåiktig

Utdragsbestyrkande / Expedierat

/f//- /b,,5H rfL-



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Sida

12(34)

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 9f Regler och riktlinjer 2017
r<FU 20161t34

Beslut
Kultur, - fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar fastställa ftirslag till regler
och riktlinj er 2017

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden gav ftirvaltningen i uppdrag, 2016-09-
07 $ 78, att göra en översyn och revideringen samt ftirtydliga regler och
riktlinjer. Under arbetet med att ftirdela ftireningsstöd2016 har ftirvaltningen
identifierat vilka ftirändringar och revideringar som behöver åtgärdas.

Följande füråindringar har gjorts i styrdokumentet:

o Strukturella ftirändringar, reglerna ftir stöden har nu en gemensam
struktur innehållande en beskrivning av anslaget ftir stödet och hur
det ska ftirdelas. Den nya strukturen innehåller också en fiirklaring till
vad kultur-, fritids- och ungdomsnämnden vill uppnå med stödet och
villkoren ftir de sökande ftireningarna.

Flertalet beskrivningar om hur ftirvaltningen arbetar med
handläggningen av stöden har lagts till ftir att öka transparensen i
handläggningsprocessen. Beskrivningar och regler ftir stöd som
tidigare inte omfattats av tidigare gällande styrdokument åir: stöd till
studieftirbund, aktivitetsstöd till ftireningar ftir funktionsnedsatta, stöd
ftir deltagande i Lilla VM och USM samt ungdomsprojektstödet
"Snabba Cash".

a

o

Utdragsbestyrkande / Expedierat

o

O

Riktlinjer om när dokumentet ska genomgå en översyn och revidering
har lagts till, vilket enligt fürslaget ska vara årligen.

Processen ftir att söka stöd har genomgått en ftiråindring som innebär
att ftir att en ftirening ska kunna erhålla stöd måste de vara med i
kultur-, fritids- och ungdomsftjrvaltningens ftireningsregister. För att
kunna ingå i ftireningsregistret måste füreningen uppfulla vissa
villkor. På så vis görs en ftirsta gallring av de ftireningar som
uppfuller de grundläggande kraven. Tidigare hade varje stöd
grundläggande krav uppradade och de var dessutom repetitiva.

Reglerna har ftirtydligats och preciserats, flertalet definitioner av vad
som avses med exempel vis motionsspår har gjorts. Detta für att
minska antalet fall där handläggare måste tolka en ansökan. En
skrivelse om vad som gäller vid tvist av tolkning av regelverket har
infürts, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har alltid
tolkningsftireträde

tltt- /b,ót
Signatur /fu-
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 9f Regler och riktlinjer 2017 forts
KFU 20r6n34
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Neddragning baserat på 3 års tidigare
utfall

Minskas baserat på ffi sökande

Oftirändrad

Oftirändrad

Oftirändrad

baserat på fler sökanden

a Förtydliganden om vad som avses med ftireningar fiir personer med
funktionsnedsättning har inftirts. För att klassas som ftirening ftir
personer med funktionsnedsättning ska merparten av
verksamhetsutövarna vara anslutna till Handikappftirbunden (HS O)
genom något av medlemsftjrbunden eller att ftireningen åir ansluten
till Handikappfìirbunden (HSO) genom något av medlemsftirbunden
eller till Norrbottens Parasportftirbund. Detta ftir att ftir att
handläggama inte ska behöva göra awägningar om vilka personer
som har funktionsnedsättningar.

Dokumentet innehåller riktlinjer och regel ftir kontroller av
ftireningarna som erhållit stöd. Detta ftir att ytterligare såikerställa att
de stöd som utbetalas anv?inds i enlighet med målen och syftena med
stöden.

Anslagen har ftirdelats om enligt nedanstående tabell och totalt sett
ökats med 500 000 kr tillföljd av omorganisationen:

Kommentar
Ofiiråindrad

Delade anslag med
kulturverksamhetsstöd

baserat på fler sökanden

Oftiråindrad

Minskas då ridklubben tidigare
erhållit 150 tkr vilket nu ingår i
ridhusavtalet

a

Utdragsbestyrkande /

Föreningsstöd
Anslag
2016

Anslag
2017

Kulturverksamhetsstöd 890 890

Kulturarrangemangsstöd 0 536

Stöd till studieorganisationer
760 860

Lokstöd 880 900

Aktivitetsstöd funktionsnedsatta
220 220

Verksamhetsstöd funktionsnedsatta
3s0 200

Lilla VM och USM 300 250

Stöd övriga füreningar 250 280

Jubileum banketter 50 25

Hyresstöd ftireningar 735 750

Anläggningsbidrag I 650 I 650

Samlingslokaler glesbygd 893 893

Stöd till skoterftireningar 250 250
Badplatser 26 50

,//t-tb,str -/æ
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 9f Regler och riktlinjer 2017 forts
r<FU 20r6n34

Regelverket ftir kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens stipendier har
genomgått strukturella fìireändringar med endast en åindring av
reglema: Tidigare regelverk ftir Eyvind Johnsson priset anftirde att
kulturchef alltid var ordförande ftir den jury som utsåg pristagaren.
Detta har nu ersatts med att ftirvaltningschef utser den tjänsteperson
som ska vara ordfürande i juryn. Anslagen och pris nivåerna åir

oftirändrade enligt tabell nedan:

Summa 190 190

För genomfìirande
Förvaltningschef
Controller

/ Expedierat

a

S¡da
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Stipendier och
ungdomsstöd

Anslag
2016

Anslag
2017

Kommentar

Snabba cash 100 100 Oftirändrad
Kulturstipendium l0 10 OfÌiråindrad
Eyvindpriset 70 70 Oftirändrad
fuets ledare 10 10 Oftirändrad
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 92 Taxor och avgifter 2017
t<FU 20161167

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter 2017 vid kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen.

Beslut

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att i NordPoolens taxor ska
avgiften ftir minifamilj vara 150 kronor.

Beskrivning av ärendet
Följande ftiråindringar har gjorts i dokumentet:

. Riktlinjer für ftirmedling av halltider har brutits ur dokumentet och
behandlas separat ftir att renodla dokumentet att endast behandla taxor
och avgifter

Tabellstruktur och disposition har friråindrats ftir att ftirenkla och
ftirtydliga für läsare och handläggare

Nya taxor som lagts till åir:

o Hyra av bushido hall A och B i Hildursborg (återfinns under
rubrik 1.1)

o Hyra av cafeteria Hildursborg (återfinns under rubnk2.2).
Taxorna ¿ir tillagda med anledning av ombyggnationen av
anläggningen

o Å,rskort ftirsvarsmuseet på ftirsvarsmuseet ftir bam, vuxna och
familjer har lagts till

o Tillägg på ftirsvarsmuseet ñr öppet efter klockan 20:00 har lagts
till

Följande taxor har utgått:
o särskild cup-taxa ishallen och Airdome. Samma cup-taxa gäller

ftir samtliga anläggningar.

a

a
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/ Expedierat

Följande taxor har reviderats:

o Matchtaxor ftir externa fürhyrare på idrottsanläggningarna har
reviderats ftir att inte som tidigare vara billigare än für
ftireningar med utövare över 15 år

o På NordPoolen har familjebiljetterna reviderats ftir i syfte att
ftirenkla für kunden. Förslaget inneb¿ir att familjekorten
innehåller ordinarie pris für vuxna och en rabatterad taxa für
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Bodens kommun

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 92 Taxor och avgifter 2017 forts
KFU 20r6n67

För beslut
Kommunfullmåiktige

Ajournering kl 1 5.30-1 5.35

o bam, 40 kr. Syfte åir att ur ett sfüerhetsperspektiv tir det
önskvÈirt att barn badar tillsammans med en vuxen.

o Försvarsmuseets taxor har reviderats med stegvis grupp rabatt,
grupper över 20 personer erhåller l0o/o rabatt medans grupper
över 40 personer erhåller 20Yo rabatt, tidigare erhöll alla
grupper över 20 personer 20Yo rabatt Tidsintervallet ftir extra
öppet har justerats fran 16:00 till tidsintervallet l7:00-20:00.
Tillägg ftir guidad visning har ftirtydligats och höjts med 100
kr. Tillägg ftir konferens utanfiir ordinarie öppettider har
reviderats och ftireslås åindras till400 kr per timme efter
klockan 17:00 istället för som tidigare I 000 kr per dag då
museet rir ståingt.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Drift av Harads badhus
KFU 20t6t95

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att kultur-, fütids- och

ungdomsfürvaltningen ñr i uppdrag att genomfüra en ftirenklad
upphandling av driften av bad och idrottshall i Harads.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen får i uppdrag att upprätta
driftavtal som omfattar maximalt 3 år.

3. Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen fär i uppdrag att lösa driften
inom tilldelad ram.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2016-09-07 $ 74 att ge
ftirvaltningen i uppdrag att utreda alternativa driftformer av bad och
idrottshallen i Harads.

Servicepunkten har tillfrågats om möjligheten att under tiden en mer
permanent lösning arbetas fram, att lösa driften av bad och idrottshallen i
Harads.

Ett ftirslag har lämnats till Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen och med
det som utgangspunkt kan Servicepunkten i Harads lösa driften under
upphandlingstiden.

Arbetet med att lãggaut motionsspar samt uterink på ftireningsdrift pågår.

För genomfürande
Verksamhetsansvarig

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Motion från Hendrik Andersson (L) angående att skapa
ett idrottspolitiskt prog ram
KFU 2016/151

Förslag till beslut
Kommunfu llmtikti ge fastställer ftirslag till idrottspoliti skt program

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har lämnat in en motion2014-06-16 om att skapa ett
idrottspolitiskt program under 201 6.

2015-02-27 firar sig tillväxtnämnden över motionen och 2015-04-20 bifaller
kommunfullmäktige motionen och uppdrar till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden att ta fram ett idrottspolitiskt program.

I motionen yrkas att kommunen fär i uppdrag att utreda frågan om att skapa ett
idrottspolitiskt program. Syftet är att stärka och utveckla det lokala idrottslivet
i Bodens kommun och bör avse perioden20I5-2020. Programmet ska vara
vägledande ftir hur kommunen ska arbeta med idrottsfrågor i de olika
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handlingar. Det ska skapa en
dialog om hur kommunen och det lokala idrottslivet kan prioritera
investeringar, marknadsföra kommunen, öka idrottsutövandet och
vardagsmotionen ftir att ftirbättra folkhälsan.

På grund av omorganisation av kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen
fr o m 2016-07-01har arbetet med att skapa ett idrottspolitiskt progrÍrm
ftirsenats.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över motion avseende kyrkstugorna på
Kläppenområdet
KFU 2016/103

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige bifaller motionen enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Bo Hultin (M) har lämnat in en motion om att huvudmåinnen i stiftelsen
Kyrkläppen det vill säga Bodens Kommun och Bodens kyrkliga samfund ska
bevilja ett årligt driftbidrag. Detta ftir att stiftelsen ska kunna fullftilja sitt
uppdrag attäga, ftirvalta och söka användning ftir kyrkstugoma och
kyrkkläppenområdet. I motionen konstateras att omfattande
renoveringsåtgärder har genomftjrts under åren och att ytterligare
renoveringsåtgåirder erfordras. Stiftelsen hyr ut stugoma och hyresintåiktema
täcker driftkostnadema av stugorna.

Yttrande
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden anser att området Kyrkläppen och
kyrkstugorna åir en viktig del av Bodens historia och kulturarv. För att hålla
området levande och attraktivt är det viktigt att verksamhet bedrivs på
området, ftir detta krävs att stugoma ¿ir i brukligt skick.

Att ett avtal mellan huwdmännen och stiftelsen om ett årligt driftbidrag
upprättas ftir att säkerställa områdets fortlevnad anser kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden vara positivt für "En trivsamt växande småstad".

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 96 Yttrande över medborgarförslag om att bredda gång- och
cykelbanor till motionsspår
I<FU 2016t87

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Björn Andreassen har lämnat in ett medborgarfiirslag om att bredda gang- och
cykelvägar med 80 cm med underlaget jord/grus. Detta ftir att kunna nyttjas
som motionsspår under perioder då skidspåren inte låingre håller och
elljusspåren inte torkat upp. I ftirslaget fÌirslås Sävast som en testbana och att
motionåirer och hundägare skulle uppskatta denna åtgrird.

Yttrande
Kultur-, fritids- och ungdomsntimnden avstyrker medborgarfürslaget med
håinvisning till Tekniska ftirvaltningens yttrande. Dåir risken ftir fÌirsämrad
framkomlighet och att materialet fran motionsspåret sprids till den hårdgiorda
ytan ntimns som omständigheter som omöjliggör genomfürandet och testbanan
i Sävast.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden anser att medborgarforslaget om att
kombinera gang- och cykelvägar med motionsspår åir bra ur ett
folkhalsoperspektiv och skulle kunna vara ftirdelaktigt på utvalda områden dÈir

gang- och cykelvägar ska kopplas ihop med idrottsanläggningar. Detta ftir att
medborgama inte ska behöva anvåinda bil eller buss ftir att ta sig till
idrottsanläggnin garna.

X'ör beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att Boden erbjuder
fristad till författare
KFU 20t6nt7

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige avslå medborgarftirslaget enligt yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har mottagit ett medborgarfÌirslag fran
Magnus Winther om att Boden ska erbjuda en ftirfattare skydd som
fristadskonstnåir. I ftirslaget nämns att Luleå och Piteå planerar att erbjuda
konstnärer detta och att Boden med sin satsning på litteraturmässa skulle
kunna ytterligare ftirbättra sin profilering som en ftirfattarstad.

Yttrande
För att klassificeras som en fristad für konstnärer ska kommunen enligt
Internatinal Cities of Refuge Network (ICORN) erbjuda konstnåiren fìiljande:

o En möblerad bostad ftir konstnåiren och hens familj
o Ett stipendium till konstnären som godkåints av ICORN, vanligtvis i

nivå med den statliga inkomstgarantin ftir konstnärer
o Täckning ftir resekostnader
o Lönekostnader ftir en eller flera samordnare som kan arbeta med att

assistera konstnÈiren och ftir att integrera denna i samhället
. Ändamålsenliga arbets- och boendeftirhållande für konstnåiren och hens

familj
o Försäkringar ftir konstnåiren och hens familj
o Tillgang till sprakutbildning om så krävs

Brukligt är att erbjuda fristad i en två års period. Kostnadema für kommunen
skulle uppskattnings vis vara mellan I 000 000 kr till2 000 000 k årligen,
beroende på konstnärens familjefìirhållanden och standard på det som ska
erbjudas. Utöver ovanstående ska kommunen också für att klassificeras betala
medlemskap i ICORN uppgående till2 000 euro per år.

Kommunen kan erhålla ett bidrag från Kultunådet ftir en del av kostnadema
fìirknippade med konstnärens verksamhet och integrering i samhället

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden anser att kostnaden ftir att erbjuda en
konstnåir fristad är mycket höga och dessutom visar historien att det juridiskt
rådigt tveksamheter om detta inryms i den kommunala kompetensen. Beroende
på konstnärens bakgrund och ursprungsland har frågan om füstadskonstnåirer
gråinsat till utrikespolitiska frågor samt att det kan vara svårt für en liten
kommun att upprätthålla de krav som ställs. Med tanke på kostnaderna och den
komplexa juridiken i tirendet ftireslås att medborgar ftirslaget avslås.

se7
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att Boden erbjuder
fristaden till författare forts
I<FU 20l6nt7

För beslut
Kommunfullmdktige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag att real¡sera en all-
aktivitetspark i Sävast
KFU 2016n26

Förslag till beslut
l. Kommunfullmåiktige bifaller medborgarftirslaget

2. Medborgarfiirslaget tas med i det fortsatta planeringsarbetet med att fü
Sävastområdet att växa samt att ytterligare dialog mellan Bodens kommun
och Sävast utveckling ska upptas.

Beskrivning av ärendet
Medborgarftirslaget handlar om att anlägga en all-aktivitetspark i
Sävastområdet. Förslaget omfattar en större investering över tid i en All-
aktivitetspark i syfte att aktivera boende i området samt att skapa ett
utflyktsmål ftir besökare från andra delar av kommunen och även externa
besökare.

Yttrande

En investering enligl ftirslaget åir unik i nåirområdet och har stor potential att
skapa en mötesplats över generationer och ger god potential ftir integration.

Finansiering av ett projekt av denna storlek bör undersökas i samverkan med
nåiringsliv, fìireningsliv och kommunen då det kan finnas statliga medel att
tillgå fran tex naturvårdsverket LONA.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att bygga en
skatepark på Kvarnängenom rådet
KFU 2016/138

Förslag till beslut
I Kommunfullmfütige beslutar att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får

i uppdrag att utreda möjlighetemaatl anlägga en mobil skate-anläggning
samt utreda vilka finansieringsmöjligheter som finns, till exempel leasing
alternativ.

2 Kommunfullmåiktige beslutar att medborgarftirslaget tas med i det fortsatta
arbetet med att skapa en skate-anläggning i kommunen

Sammanfattning
Medborgarfiirslaget handlar om att anlägga en skatepark i anslutning till
Kvarnåingen.

Yttrande

Det har under en låingre tid pågått ett arbete med att hitta framkomlig lösning
pâatt anlägga en så kallad skatepark i Bodens kommun, många platser har
ftireslagits som låimpliga av flera medborgare. En anläggning av liknande typ
som den som finns i Luleå, Skellefteå, Piteå ¿ir stora investeringar och
anläggning arna ar permanenta.

Då det idag pågår ett arbete med att ftirtäta stadskåiman i syfte att kommunen
ska våixa så åir det svårt att hitta en permanent plats ftir en skate-anläggning
som åir tillgåinglig für utövarnapã ett bra sätt. Kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen fürespråkar dåirftir en mobil lösning som kan anpassas
och vid behov flyttas till lämplig plats samt på sikt ingå i en permanent
anläggning.

För beslut
Kommunfullmåiktige

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 00 Medborgarförslag om att förbättra byabadens underhåll
KFU 20t6n23

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden avslår medborgarftirslaget samt att

nuvarande bidragsnivåer samt regelverk kvarstår

Beskrivning av ärendet
I medborgarfiirslaget ftireslås att ubbyn byafürening årligen fir ett belopp om
l0 000kr som ska uppräknas mot index årligen samt att kommunen ska överta
alla fasta kostnader som ansvarsfürsåikring, tömning av latrin och sophämtning
samt ställa ut farthinder i form av blomlådor.

Sammanfattning
Kommunen har idag en officiell badplats som åir EU klassad, Aldersjön.
Övriga badplatser åir utlagda på ftireningsdrift. Det åir upp till respektive
fürening att besluta om en badplats ska upprätthållas.

Yttrande

Enligt nuvarande regelverk kan det betalas ut 3000 kronor ftir skötseln av
badplatsen, 3000 kronor ftir sanitära kostnader mot uppvisande av kvitton samt
3000 kronor ftir underhåll av brygga mot uppvisande av kvitton, totalt maximal
9000 kronor.

De tilldelade ekonomiska resurserna medger i dagsläget inte att större bidrag
åin vad som nu utbetalas kan medges. Bidraget avser inte att ge full
kostnadstäckning ftir de kostnader ftireningen har ftir badplatsen. Avsikten
med bidragetin att i ftirsta hand stikerställa att platsen är såiker enligt de råd
och riktlinjer som finns utgivna från myndigheter (Myndigheten fiir
samhällskydd och beredskap, MSB).

Badplatsen i ubbyn åir belägen på privat mark. Det är upp till markägaren att
besluta vad marken ska anvåindas till.

ubbyns badplats vid Djuptjäm åir mycket väl hållen och uppfyller väl de råd
och rekommendationer som finns utgivna. Vattenkvalitén anses vara väldigt
bra kopplat till de provtagningar som kommunen gör årligen.

Kommunen ställer inte krav på vilken typ av sanitåira lösningar som ska finnas
på en badplats. Det ställs heller inga krav på vilken standard omklädningsrum,
parkeringsplatser samt anordning ftir eldning ska ha. Livboj tillhandahålls av
kultur-, fütids- och ungdomsfürvaltningen och kan håimtas hos Björknäsvallens
vaktmästeri. Kommunen rekommenderar att driftande fürening tecknar en
ansvarsfürs?ikring ftir badplatsen och att fürening dokumenterar sin drift. Detta
åir ett led i den egenkontroll som den driftande ftireningen har ansvaret att
uppfylla.
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S f 00 Medborgarförslag om att förbättra byabadens underhåll
forts
r<FU 2016n23

För kännedom
Ubbyn byaftirening

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 0f Svartlå lK med ansökan om bidrag t¡ll renover¡ng av
klubblokal
KFU 20t6n4t

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Svartlå IK
85 000 kronor ftir att fÌirdigställa renovering i klubblokal efter vattenskada.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har mottagit en ansökan om stöd
ffjr vattenskada i duschutrymmena uppgående till 85 000 kronor fran Svartlå
IK. Föreningen upptäckte vid renovering av sin anläggning att det var fukt i
trossbotten. Föreningens ftirsäkringsbolag gav inledningsvis besked om en
självrisk uppgående till 7 000 kronor. Efter att ftireningen fätt åldersavdrag
uppgick föreningens självrisk på ¡skiktsarbetet till 31 000 kronor. Föreningen
var inte medveten om att åldersavdraget även gällde ftir andra arbeten och har
Ëtt betala ca 153 000 kronor fiir resterande arbete, total summan für
vattenskadan har ftireningen uppskattat till 183 000 kronor.

Föreningen har vidtagit åtgåirder och fätt in medlemsavgifter från ortens
invånare, sökt sponsorer och använt ideellt arbete i den mån det har gått. Detta
har resulterat i att füreningen har uppnått kostnadstäckning ftir lite mer åin

halva kostnaden och således söker om stöd fran kommunen om 85 000 kronor.

Föreningen bedriver senior och ungdomsverksamhet, ftireningen har också ett
samarbete med ftireningarna Harads IF och Bredåkers SK i
ungdomsverksamheten. Förvaltningen füreslår att stötta ftireningen med begärt
belopp då anläggningen åir viktig ftir ungdomsverksamhet.

Stödet finansieras med anslaget ftir övriga bidrag.

För genomftirande
Controller

För kännedom
Svartlå IK
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 02 Lekfalk AB med ansökan om utvecklingsbidrag
KFU 2016/153

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att avslå Lekfalk AB

ansökan om utvecklingsbidrag

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har mottagit en ansökan om
utvecklingsbidrag fran ftiretaget Lekfalk AB ftir manusbearbetning och
research ftir en bok som ska ge stöd till anhöriga till personer drabbade av
ätstörningar. Boken ska grunda sig på bloggen "Mamma till Anorexia" och
kompletteras med fakta om sjukdomen.

Yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen anser fürvisso att projektet åir
viktigt och lyfter fram en åsidosatt grupp sjuka, men füreslår att ansökan
avslås. Sista ansökningsdag ftr bidrag åir enligt rådande regler och riktlinjer
l8:e mars.

Att betala ut kommunalt stöd till enskilda näringsidkare begråinsas i
kommunallagen kap2 8g och artiklarna 107-109 i EUF-fÌiredraget.
Då ftirvaltningen inte bedömer att det råder synnerliga skäl fiir stödet
avslås ansökan, med stöd av kommunallagen kap 2 8$.

För kännedom
Lekfalk AB
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boden Hockey och BBK Fotboll med hemställan om
införskaffande och installation av digitalskylt
t<FU 2016t94

Beslut
Kultur- fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att avslå Boden Hockeys och
BBK Fotbolls hemställan.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen har mottagit en ansökan om bidrag
till att köpa in alternativt hyra en digital skylt, fran Boden Hockey och BBK
Fotboll.

Föreningama skriver i sin gemensamma ansökan att de har ett behov av en
digital marknadsftiringsplattform ftir att kunna rekrytera sponsorer i form av
nationella och internationella füretag. Behovet grundar sig åiven i at kunna
ftlrbättra kvalitén på arrangemangen som anordnas. Föreningarna avser att
anläggningama Boden Arena och Björknäshallen delar på skyltama och att
skylten ska flyttas mellan anläggning¿una, sommartid ska skylten användas på
arenan och vintertid på Björknäshallen. Föreningamapånalar i sin ansökan att
de själva åir begränsade att köpa in och söka stöd från andra instanser då
Bodens kommun äger anläggningen. Beräknad kostnad ftir de digitala
skyltarna uppgår till2lT 000 kronor.

Yttrande

Kommunen kan inte enligt likställighetsprincipen i kommunallagen 2kap2 $
såirskilt stödja två ftireningar utan att synnerliga skäl füreligger, vilket
ftireningarnas ftirslag skulle innebära.

Boden Arena och Björknäshallen åir godkåinda av svenska fotbollsftirbundet
respektive svenska ishockeyftirbundet, ftirvaltningens uppdragär att sfüerställa
att idrott kan utövas på anläggningarna, inte tillhandahålla verktyg ftir
marknadsftiring. Både Bodens Hockey och BBK Fotboll har reklamplatser att
utnyttja på anläggningarna som de själva ftirfogar över. På de platserna har
ftireningarna möjlighet att sätta upp både analoga och digitala skyltar.

För kännedom
Boden Hockey
BBK Fotboll
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 04 Badstrand mellan Bränna och Kungsbron
r<FU 20I6n6I

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger fürvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att ha en badstrand mitt i Boden centrum, mellan Kungsbron och
Bråinnastrand.

Beskrivning av ärendet
Manga Bodensare drömmer om en badplats i centrum. De platser som hittills
varit aktuella har haft mer eller mindre stillastående vatten och vid mätning
visat upp ftir dålig vattenkvalitet. Kungsbron åir enda utloppet fran Bodträsket
och har rörligt vatten som i slutet på Bodan pumpas upp i vattenkraftsdammen.
D¿irftir kan också flödet som passerar Kungsbron vid behov genom
utpumpning ökas ftir att få ett friskare vatten.

Str¿ickan mellan Kungsbron och Bråinnastrand åir vacker och ligger bra till nåir
solen lyser både dagtid, sen eftermiddag och kväll. Lägetåir tyvärr relativt
outnyttjat. om strandskoningen modifieras och fylls med sand på land och i
vatten skulle det kunna vara möjligt att få en attraktiv strand och
strandpromenad med utrymme ftir allehanda inrättningar, aktiviteter, solande
och badande.

För genomfürande
Förvaltningschefen

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 05 lnvigning av nya biblioteket
KFU 20t6n62

Beslut
l. Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden utser ordftirande Hendrik

Andersson (L) och vice ordftirande Mats Nordström (MP) att inviga "nya
biblioteket" i slutet av november tillsammans med en prominent ftirfattare
och ett kommunalråd.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ordna lämpligt minne av invigningen i
form av en plakett, tavla eller liknande samt att ordna andra aktiviteter
som kan passa exempelvis en kör eller något annat.

Beskrivning av ärendet
Ombyggnationen av stadsbiblioteket, entrén m m berliknas vara klar i slutet av
november 2016. Nåir Enter galleria byggdes och biblioteket blev en del av den,
invigde dåvarande ordftiranden tillsammans med Peter Englund det nya
biblioteket.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Bibliotekschefen

Utdragsbestyrkande /

Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 06 Delgivningar

Beslut
Förteckning över delgivningar godkänns.

o Beslut fran Norrbottens låins landsting om avslag på ansökan om bidrag
till projektet "Bibliotek och forskarplats". (KFU 201161106)

o Beslut kommunfullmäktige om Conny Sundkvist (V) avsägelse av
uppdrag som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden
(KFU 20rsn)

o Beslut kommunfullmtiktige om Tomas Lund (S) avsägelse av uppdrag
som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
(KFU 2}rstr)

o Beslut kommunstyrelsen angående ftirdelning av medel ur tillftilligt
flyktingstöd for 2017

o Konstberedningens inköp av konst

o Delgivning av ftirdelning av bidrag, gällande anlåiggningsbidrag,
hyresbidrag, bidrag till bya- och samlingslokaler, skoterbidrag, bidrag
till badplatser, kulturstöd och övriga bidrag

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten i pärm.

Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningens nÊimnsekreterare.
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 107 Delegationsbeslut

Beslut
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkåinns.

1. RPTK, Radions och televisionens pensionärsklubb i Luleå
med ansökan om bidrag till bokprojekt "Boden-Motala',
(KFU 2016t86)

2. DHR Boden med ansökan om bidrag till 3 musikkvällar
och skördefesten (KFU 20161113)

3. Svar på skrivelse angående Skomakeriet i Boden
(KFU 20t6n2t)

4. Svar på namninsamling fran ftiräldrar med barn i
Bodens Ridklubbs ridskoleverksamhet (KFU 2016 I I 19)

5. Svar på skrivelse angående möjligheten till hundträning
i Boden (KFU 20161136)

6. Svar på synpunkt om rökning vid Björknäsgymnasiets
sporthall (KFU 201 6l I 54)

Under sammanträdet finns handlingama till besluten i pärm.

Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningens nåimnsekreterare.

15 000 kr

29 000 kr

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S f 0S övriga frågor
t<FU 20t6t26

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

Beskrivning av ärendet
o Eva-Britt Larsson (C), ftirvaltningen tar emot skrivelse om

eldningsftirbud i stuga på Laxholmen

o Bert Johansson (SD), synpunkt angående integrationsmedel till
biblioteket

o Inger Mattsson (S), fråga angående sportotek och elektroniska
informationstavlor

o Eva Westlund (S), ställer fråga om lokal frir danstråining
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