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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantr¿idesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 34 Rapport: Sportlovet 2016
KFU 2016/83

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

Beskrivning av ärendet
Verksamhet unga rapporterar om sportlovet20l6 für nämnden.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Rapport: Plan för hanter¡ng av kommunens konst samt
p la n fö r fö rsva rsm useets framtida aktiviteter
KFU 2016/68

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger rapporten till

handlingarna.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att "Plan ftir hantering
av kommunens konst" utgör underlag für vidare beredning.

Beskrivning av ärendet
Magnus Winther från ftirsvarsmuseum rapporterar om arbetet kring
hanteringen av kommunens konst.

Ulf Renlund kommer vid ett senare tillfÌille att rapportera om
fü rsvarsmuseets framtida aktiviteter.

Ajournering kl I 3.40- 13.45

/ Expedierat
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Bodens kommun

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 36 Rapport: Arbetsmiljökartläggning vid
stab/ledningsgrupp
KFU 20T6177

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör ftir rapporten arbetsmilj ökartläggning vid
stab/ledningsgrupp.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Ghefsrapport
KFU 2016124

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör ftir utsåind chefsrapport.

/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 38 Ekonomisk rapport
KFU 20t6t2s

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens controller redogör den ekonomiska rapporten für nåimnden.
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till åtgärder gällande det förvaltnings-
gemensamma sparkravet enligt nämndens beslut
2016-02-1 7 S 6
KFU 2016/58

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger ftirvaltningen i uppdrag att

genomftira nedan ftireslagna åtgåirder rörande Nordpoolen.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ger fürvaltningen i uppdrag att
genomftira nedan ftireslagna åtgåirder rörande vaktmästarorganisationen

3. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger ftirvaltningen i uppdrag att
genomfü ra ftirändring i den ftirvaltningsgemensamma organisationen

4. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fastställer ftirslaget till ny
organisation med ändringen att befattningarna, fritidsadministratör och
kulturadministratör åindras till fritidsutvecklare och kulturutvecklare
samt att den nya organisationen träder i kraft 2016-07-0I.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fütids- och ungdomsn?imnden beslutade 2016-02-17 $ 6, kopplat till
det underskott som ftirvaltningen har uppvisat, att ge fiirvaltningen i uppgift
att undersöka möjligheterna att:

genom ftiråindring av öppettiderna vid äventyrsbadet Nordpoolen minska
verksamhetens nettokostnader med I 000 000 kr
genom ftirändring i nuvarande organisation av bemanning ftir drift av
ftirvaltningens anläggningar minska verksamheternas nettokostnader
med 900 000 kr samt

fürändra i den fürvaltningsgemensamma organisationen och därigenom
minska verksamhetens nettokostnader med 500 000 kt

Med utgångspunkt fran de ovanstående utredningspunkterna har
frirvaltningen kommit fram till besparingsåtgärder uppgående till totalt
2 400 000 kr, vilka redogörs nedan.

Nordpoolen
Badanläggningen kan delas upp i två delar, en simhallsdel och en
äventyrsbads/relaxdel. Förslaget åir att be gränsa till gringli gheten till
äventyrsdelen/ relaxen enligt nedanstående tabeller:
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till åtgärder gällande det förvaltnings-
gemensamma sparkravet enligt nämndens beslut 2016-
02-17 S 6, forts
KFU 2016/58

Förändringarna i tillgåingligheten till äventyrsbad och relax medftjr ett
minskat personalbehov, vilket i sin tur medfür att ftirvaltningen inte behöver
ta in vikarier i samma omfattning som tidigare.

Momssatserna ftir motionsbad och bad i äventyrsbad åir olika: momsen ftir
motionsbad är 6 Yo medan momssatsen für äventyrsbad fu 25 %. Genom att
begråinsa tillgängligheten till äventyrsdelen kan vi motivera att nyttja den
lägre momssatsen 6 o/o.

Slutligen ska en översyn av städningen av anläggningen göras, en
samordning av städningen bedöms medfüra lägre totala städkostnader

/Ð14E[4 V¡r1rçfltuçt

Motionsbassängen Måndag Tisdag Orcdag Tondag Frcdag Lördag Söndag Totelf
Oooettider 08:00-21 :00 07:00-21:00 08:00-21:00 07:00-2 I :00 08:00-21:00 07:00-1 8:00 10:00-20:00

Antal timmar l3 t4 13 l4 13 10,5 10 87,5

Relaxen Måndag Tisdag Orrsdag Torsdag Frcdag Uidag Söndag Totalt
Onoettider I l:00-21:00 l1:00-21:00 11:00-21:00 I I :00-21 :00 ll:00-21:00 07:00-18:00 l0:00-20:00

Antal timmar 10 10 10 10 10 11 l0 7t

Äventyret Måndag Tisdag Onsdag Tondag Frcdag IÌirdag Sönd¡g Totalt
Onpettider 10:00-20:00 l0:00-20:00 10:00-20:00 l0:00-20:00 10:00-20:00 10:00-18:00 10:00-18:00

Antal timmar 10 10 10 l0 10 I I 66

Nuvarande Öppettider

Motionsbassängen Måndag Tisdag Orsdag Tondag Frtdag Lördag Söndag Totalt
Opnettider 08:00-20:30 07:00-20:30 08:00-20:30 07:00-20:30 08:00-20:30 07:00-l 7:30 l0:00-19:30

Antal timmar 12,5 13,5 12,5 1305 12,5 10,5 9'5 84,5

Relaxen Måndag Tisdag Omdag Tondag Fredag Lördag Söndag Totelt
Oppettider 08:00-20:30 07:00-20:30 08:00-20:30 07:00-20:i0 08:00-20:30 07:00-17:30 I0:00-19:30

Antal timmar 12,5 13,5 12,5 13,5 12,5 10,5 9'5 84,5

Áventyret Måndag Tisdag Orcdag Torsdag Frcdag I-ördag Söndag Totalt
Oopettider 08:00-20:30 08:30-20:30 08:00-20:30 08:30-20:30 08:00-20:30 08:30-17:30 I0:00-18:00

Antal timmar 12,5 12 12,5 t2 12,5 9 9r5 80
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till åtgärder gällande det förvaltnings-
gemensamma sparkravet enligt nämndens beslut 2016-
02-17 S 6, forts
KFU 2016158

Sammantaget bedöms ftlrtindringama av tillgänglighet och en samordning av
städningen medftira en minskning av Nordpoolens nettokostnader på
I 000 000 kr. Förvaltningen bedömer att ftiråindringarna kan genomfüras
inftir verksamhetsaret 2017 .

Gemensam vaktmästaren het vid förvaltnin gens
idrottsanläggningar
Förslaget syftar till att skapa en gemensam vaktmästarenhet ftir att
understödja ftirvaltningens idrottsanläggningar. Konsekvensen av åtgåirden
åir att ftirvaltningens resurser inom idrottsanläggningamas
vaktmästarorganisation nyttjas på ett mer flexibelt och effektivt sätt.
Åtgärderna har redan påbörjats och beråiknas medfüra en besparing om
900 000 kr.

Ny förvaltningsgemensam organisation
Förvaltningen har utarbetat ett fürslag på ftirändring i den fürvaltnings-
gemensamma organisationen, enligt ftiljande:

o Aweckla befattningen som verksamhetschef fritid/unga 1,0
årsarbetare

o Aweckla befattningen verksamhetschef kultur 1,0 årsarbetare.
o Aweckla befattningen kulturutvecklare 1,0 årsarbetare.
o Inrätta en ny befattning som bitr. ftirvaltningschef tillika

verksamhetschef drift, unga och vaktmästeri 1,0 årsarbetare.
o Inrätta en ny befattning som kulturadministratör 1,0 årsarbetare

Den nya fiirvaltningsgemensamma organisationen bedöms medftira en
besparing om 500 000 kr.

MBL 1l $ ftirhandling med arbetstagarorganisationerna är genomfiirda2l
och23 mars.

För genomfürande
Förvaltningschefen

/ Expedierat

10(23)
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Sammanträdesdatum
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Budgetförslag 2017 -2019
KFU 2016/58

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fastställer budgetftirs lag 2017 -2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett budgetftirslag ftir perioden 2017-2019.

f,'ör genomftirande
Kommunfullmåiktige

Ajournering kl I 4.3 5-l 5.00

Utdragsbestyrkande /
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdalum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till regler och riktlinjer för friluftsbad i
föreningsregi
KFU 20t6t47

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fastställer ftlreslagna regler och
riktlinjer ftir friluftsbad i fiireningsregi.

Beskrivning av ärendet
under många år har ett bidrag avsedd ftir underhåll av badplatser i
ftireningsdrift funnits i kommunen, några fastslagna regler och riktlinjer ftir
hur bidraget ska betalas ut har inte funnits. Vid kontroll av badplatserna har
det framkommit stora skillnader i besöksfrekvens.

I syfte att säkerställa att de badplatser som används frekvent av lokala och
externa besökare uppfyller de allmåinna råd som publicerats av Statens
Räddningsverk (SRV) Allmänna råd och kommentarer om utrustningJör
vattenlivrdddning vid hamnar, kajer, badplatser och lilcnande vattennrjra
anlciggningar, SRVFS 2007:5,har ftirvaltningen tagit fram ett fiirslag på
regler och riktlinjer som ska gälla ftir utbetalning av driftbidrag till
badplatser i ftireningsdrift. Förslaget har arbetats fram i samverkan med
Räddningstj åinsten samt Samhällsbyggnadskontoret.

Detta på grund av dels en motion (KoF 2015129) där motionärerna yrkade
på höjt bidrag på grund av höga driftkostnader orsakat av många besökare,
samt dels då det vid uppfttljande kontrollbesök har visat sig finnas stora
skillnader på antalet besökare vid de olika badplatserna samt hur skötseln
från ftirenin gama" utftirs.

Förvaltningen betalar idag ut driftbidrag utan att ha stöd ftir utbetalningen i
regler och riktlinjer fastslagna av beslutande n¿imnd eller att det finns några
motprestations krav fiir vad mottagande fürening förväntas hålla ftir standard
på driften av badplatsen vad avser service och sfüerhet.

Bodens kommun har idag en badplats som ftirvaltas via kommunens fürsorg,
Aldersjön. Aldersjön är klassat som ett EU bad vilket ställer högre krav på
vattenkvalité samt tillsyn.

Övriga badplatser drivs av olika ftireningar, ansvaret och den ekonomiska
ersättningen som kan utgå måste tydligt framgå via regler och riktlinjer für
att ftireningarna ska kunna uppfylla de allmåinna råden från SRV samt hålla
en god standard vad avser sanitära faciliteter och annan service som ger
besökare en bra upplevelse.

Sida
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till regler och riktlinjer för friluftsbad i
föreningsreg¡ forts
Kru 20t6t47

Kriterier ftir att erhålla driftbidrag av badplats i ftireningsdrift :

Badplats fär att erhålla grundbidrag ska ha:
o Livräddningsutrustning
o Ev brygga
o Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig ftirening
. Skyltning med position och larmrutiner
o Latrin
. Sopk¿irl
o Eldplats

s4r

Grund bidrag:
Skötsel av brygga:

Side

13(23)

2000kr skötsel av badplats
2000kr mot uppvisande av verifikat avseende
kostnader ftir underhåll av brygga.
2000kr mot uppvisande av verifikat avseende
kostnader für sanitåira åtgåirder.
6000kr

Extra tillägg:

Maximalt bidrag:

Badplats fär att erhålla utökat bidrag ska ha:
r Brygga
o Livräddningsutrustning
. Skyltning med kontaktuppgifter till ansvarig ftirening
. Skyltning dykning ftirbjuden
. Skyltning med position och larmrutiner
. Skyltning med vattendjup
o Latrin
o Eldplats
. Sopk¿irl
o Anvisadeparkeringsplatser
o Ett betydande antal besök från andra delar än nåirområdet

2Sfa-ru,oH b&



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förslag till regler och riktlinjer för friluftsbad i
föreningsreg¡
KFU 2016t47

Sida
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Grund bidrag:
Skötsel av brygga:

3000k skötsel av badplats
3000kr mot uppvisande av verifikat avseende
kostnader ftir underhåll av brygga.
3000k mot uppvisande av verifikat avseende
kostnader ftir sanitära åtgåirder.
9000kr

Extra tillägg:

Maximalt bidrag:

Ansvarig ftirening ska utfära ett systematiskt arbete i form av underhåll
av badplatsen och egenkontroll som ska fünnas dokumenterat.

Badplats som inte uppfyller bidragskriterierna men som nyttjas som badplats
ska utrustas med livräddningsutrustning samt skyltning som anger
badplatsens position samt larmrutiner. sker via Kommunens ftirsorg.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Anläggningsansvarig

Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Lokal beredskapsplan för kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen
KFU 20t6t46

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fastställer lokal beredskapsplan ftir
kultur, fritids- och ungdomsftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redogör ftir ftirvaltningens lokala beredskapsplan.

För genomfiirande
Anläggningsansvarig

Sida
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Sam manträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 43 Aterremiss: Bodens Konstgilleta ansökan om
kulturstöd 2016
KFU 2015/193

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

konstgille ett kulturstöd på 175 000 kronor fttr 2016.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att ge ftirvaltningen i
uppdrag att i det pågående arbetet med ny biblioteksingång även
undersöka möjlighetema für Konstgillet aftfanya lokaler.

3. Förvaltningen säger upp internhyresavtalet med fastighetsftlrvaltningen
für den nuvarande lokalen nåir en ersättningslokal finns, für att bedriva
verks amhet/konsthall.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade vid sammantr ädet 201 6-02-
17 ç 29 att åtenemittera åirendet ftir vidare beredning.

Förvaltningschef och ordftirande träffade styrelsen i füreningen 23 mars
2016. Dåir framkom att Bodens konstgille söker 175 000 kronor i kulturstöd
ftir att kunna klara verksamheten 2016. Föreningen planerar att arrangera ett
tiotal utställningar samt ca 3 ftireläsningar under 2016.

För genomfürande
Förvaltningschefen
Verksamhetschef kultur

För kännedom
Bodens konstgille

Utdragsbestyrkande /
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdetum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Firandet av Kulturnatta 2016
KFU 20t6t65

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden beslutar att firandet av Kultumatta

2016 pä grund av rådande omständigheter skjuts fram till den 25 augusti.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ger ftirvaltningen i uppdrag att
genomfüra en kultursommar-kickoff, gåirna i samarbete med
Estetprogrammet och Kulturskolan, våren 201 6.

3. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fastställer att Kulturnatta2}lT och
framåt ska genomftlras under våren och att detta skrivs in i nämndens
verksamhetsplan.

4. Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden ger ftirvaltningen i uppdrag att
tillse att de pengar som avsatts till kultursommaren 2016 anvåinds på
avsett sätt och att det genomfürs kulturaktiviteter i Boden under
sommaren 2016.

Beskrivning av ärendet
I nåimndens verksamhetsplan for 2016 beslutades attflyttaKulturnatta från
augusti månad till juni månad. Detta med anledning av att önskemål om
detta finns från Bodens kulturliv samt att Estet- och Kulturskoleelever ska
beredas plats att i avgangsklassema anordna något für Bodensama och få ett
festligt avslut på gymnasietiden.

DessvÈirre har inte nödvändiga ftirberedelser, mått och steg vidtagits i tid.
Dåirftir nödgas nåimnden fattanfi beslut i frågan, ftir att medborgarna ska få
ta del av Bodens fina kulturliv.

För genomfärande
Förvaltningschefen
Verksamhetschef kultur

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 45 Yttrande över Gunnar Muskos skrivelse angående
Kerstins hemgård
t<FU 20t6t6t

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att yttrandet ska lyda:

Att kommunen åtar sig kostnader fiir upprustning av kulturbyggnader som
man inte äger eller att ftjrvåirva ytterligare fastigheter kan inte anses rimligt
med hänsyn taget till det egna nuvarande kulturfastighetsbeståndet.

Beskrivning av ärendet
Gunnar Muskos har kommit in med en skrivelse angående att hitta en
öppning med kommunen om räddning av Kerstins hemgård. En
nedmontering av "Kölisch" mansgårdsbyggnad skulle vara tragiskt även ftir
Gamla Sävast centrum.

Bodens kommun äger och ftirvaltar kulturmärkta fastigheter, inte minst i
anslutning till Hembygdsområdet. Manga av dessa byggnader har ett
upprustnings- och underhållsbehov. Kommunen har ftir nÊirvarande
svårigheter att underhålla och rusta upp det man redan äger. Anledningen är
att det für närvarande inte finns ekonomiska resurser ftir dylika åtgåirder.

Kultur-, fritids- och ungdomsfü rvaltningen rekommenderar Gunnar Musko s
att det kan finnas möjlighet att hos Riksantikvarieämbetet ansöka om
byggnadsminne.

För kännedom
Kommunstyrelsen
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 46 Yttrande över Vittjärvs idrottsklubbs ansökan om
bidrag t¡ll V¡ttjärvs idrottsgård
KFU 20t6t57

Sida
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Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att yttrandet ska lyda:

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ser positivt pâ atten upprustning av
idrottsgården i Vittj?irv sker. Nämnden har filr närvarande ingen möjlighet att
bevilja den ansökta bidragssumman främst med håinsyn taget till rådande
ekonomiska ftirutsättningar. Det finns inte heller stöd frlr utbetalning till de
ftireslagna åtgåirderna i kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens regler och
riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
vittjärvs idrottsklubb har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan
om ett bidrag på 50 000 kr ftir att delrenovera sin idrottsgård.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ser idrottsgården i Vittjärv som en
viktig mötes- och samlingsplats ftjr de ungdomar som bor i området. Det är
av den anledningen en självklarhet att anläggningen kan hålla en "hälsosam"
standard. För tillftillet finns det ett akut behov av att b¡a tak på
huvudbyggnad men även att dränera om. De kostnaderna åir beråiknade till ca
250 000 kr.

Föreningen har beviljats bidrag fran Norrbottens idrottsftirbund ftir de
nödvändiga åtgtirder som erfordras men bidraget täcker enbart de beråiknade
kostnadernatill50 %.

Under 2015 fick Vittjärvs IK ett bidrag från Kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden på 33 300 kr. Det bidraget åir utbetalat med utgångspunkt
från nämndens regler och riktlinjer och täcker arligen de kostnader som
uppstår ftir driften av omklädningsrum och gräsplaner ftir fotboll.

För kännedom
Kommunstyrelsen

/ Expedierat

zrff -tø, ót c< z4-



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Friluftsfrämjandet lokalavd Boden med ansökan om
bidrag till Gruvbergets elljusspår
KFU 20T6160

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bevilj ar Friluft sfrämj andet lokalavd
Boden ett bidrag på 6 000 kronor till slyröjning, dikesrensning m m längs
Gruvbergets elljusspår soÍrmaren 2016.

Beskrivning av ärendet
Friluftsfrämjandet lokalavd Boden har inkommit20l6-03-21 med en
ansökan om bidrag till slyröjning, dikesrensning m m längs Gruvbergets
elljusspår under sommaren 2016.

Föreningen söker 6 000 kronor, 2 000 kr/km x 3 km, für detta arbete.

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen erbj uder Friluft sfrämj andet
Boden att överta Gruvbergets elljusspår i ftireningsdrift, mot en ersättning
ftir arbetet, inklusive nät- och energikostnad, für 15 000 kronor/år.

om intresse f,rnns, kontakta kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen.

f,'ör genomfürande
Förvaltningschefen

För kännedom
Friluftsfrämj andet lokalavd Boden

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 48 Delgivningar

Beslut
Förteckning över redovisade delgivningar godkåinns.

1. Boden uniteds skrivelse angående upplevda problem med idrott och
integration i Bodens kommun (KFU 201618)

2. Fördelning av kulturstöd2016 (KFU 20151193)

3. Redovisning av uppdrag. Inventering av behovet i respektive ntimnds
styrelse samt ftirdelning av bidrag (KS 2016/50)

4. TillfÌilligt stöd till kommuner och landsting (KS 2016150)

5. Antagande av styrdokument trygghet och sÈikerhet (KS 20151733)

6. Justeringar av nämndernas driftramar (KS 2016122)

7. SFHM, Sveriges ftjrsvarshistoriska museer med beslut om
verksamhetsbidrag 2016 till Försvarsmuseum Boden (KFU 2016110)

8. Avtal om uppdragsersättning mellan Bodens kommun och SISU-
idrottsutbildama (KFU 201 61 66)

9. Uppsägning av hyresavtal avseende lokaler ftir naprapaten Anders
Eliasson vid Nordpoolen (KFU 2016154)

under sammanträdet finns handlingarna till besluten tillgringliga i påirm.

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

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-20
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 49 Delegationsbeslut

Beslut
Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkänns.

1. Musica Soave med ansökan om bidrag till Vivaldifestivalen Avslag
(KFU 20tst230)

2. Älvsby Konstkollo med ansökan om bidrag till konstkollo
(KFU 2016n8)

3. Katarina Palm med ansökan om bidrag till utgivning av
barnbok (KFU 2016122

4. Skrivelse med frågor om hockeysarg vid Träfþunkten
och tennisbana i Sävast (KFU 2016130)

5. DHR Boden med ansökan om kulturstöd (KFU 2016150

6. BRIS Regio Nord med ansökan om bidrag (KFU 2016152

7. Edefors Hembygdsftirening med ansökan om bidrag till
projekt "Bygdeband"

8. Sävast BTK med ansökan om bidrag till inköp av fler
bordtennisbord. (KFU 201 6l 14)

Avslag

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten tillgängliga i pärm.

Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-, fritids-
och ungdomsfiirvaltningens nämndsekreterare.

1000 kr/
deltagare

8 875 kr

Avslag

Avslag

6 000 kr
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 50 övriga frågor
KFU 2016126

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar attlâggaövriga frågor till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
o Hendrik Andersson (L) informerar om inbjudan av "Bygdegårdarnas

Riksftirbund" 14-15 maj Edeborg Harads

o Bert Johansson (SD) ställer ftâga om "Prickning av älvfåran"

o Göran Ahlman (M) informerar om "Bodens taxihistoria" 160 bilder,
Fastighetnåimndens beslut om ftirsäljning av Snabelhuset,
Förslag att skicka Mats Nordström en blomma

o Eva-Britt Larsson (C) ställer fråga om Harads badhus och Bodens
tävlingsryttarsällskap

o Conny Sundkvist (V) ställer fråga om "Sportoteket" och
medborgarkontakt

o Förvaltningschefen informerar om fastighets- och
anläggningsutredningen

r Förvaltningssekreteraren vill ha in önskemål om aktivitet eller vilka
anläggningar som önskas besökas vid nämndens heldags-
sammanträde den 15 juni 2016.
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