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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 26 Godkännande av dagordning

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsntimnden godkänner utsÈind dagordning med
ftiljande tillägg:

Punkt 21: Svartlågans Multisportftirening med ansökan om
anläggningsbidrag.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Ordföranden i nformerar
KFU 2OT7I53

Beslut

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden lägger med godkÈinnande Boden
Events AB presentation av affangemang2}lT till handlingama.

Beskrivning av ärendet

Projektledarna Linda Rönnbäck och Linn Wahlberg ftir Boden Event AB
redogör fiir ett ftirslag till arrangemang under 2017:

- Kultumatta2 jr:r;ri

- Kultursommar 14 juni-l2augusti

- Boden Alive 20-22 juli
- Load up North 31 augusti-2september

- Boden Business Day 14 september

- Eyvind20lT 24-25 november

Beslut

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden lägger med godkännande rapporten
om Sportotek i Boden till handlingama.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen redogör ftir hur arbetet med att starta upp ett Sportotek i
Boden har genomfiirts.

/ Expedierat

s27
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 28 Chefsrapport 2017-04-19
KFU 20t7t43

Beslut
Kultur-, fütids- och ungdomsnämnden lägger rapporten med godkännande
till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör ftir utsåind cheßrapport.

Ajournering kl 14.40- 14.55

Sida

5(28)

zrþ.ry;r .Ø--



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-04-19

Sida

6(28)

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 29 Ekonomisk rapport - uppföljning internkontrollplan
I<FU 2017/72

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

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens controller redogör den ekonomiska rapporten ftir nåimnden.

Utdragsbestyrkande /
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 30 Budgetförslag 2018-2020
r<FU 2017/72

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fastställer budgetftirslag 20 I s-2020.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett budgetftirslag fÌir perioden 2018-2020.

MBL $ 19 och 1l är genomfiirda med arbetstagarorganisationerna 3 april
2017.

För genomfürande
Kommunfullmfütige
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att upprätta
ställplats för husbilar
KFU 2017t5

Förslag till beslut
Kommunfullmåiktige avslår medborgarftirslaget med motivering enligt
yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Siv Bertilsson har lämnat in ett medborgarfürslag där hon ftireslår att
kommunen skapar ftirutsättningar ftir uppställning av husbilar under kortare
tid, max tre dygn, i närheten av stadskärnan. En av de platser som ftireslås är
sträckningen fran Bodens camping låings Bodträsket och bort mot
Gammelbyvägskälet.

Bodens kommun har inga möjligheter att utveckla campingområdet i
riktningen Gammelbyvägskälet. Milj ölagarna tillåter inte den utbyggnaden
für att det ljudbuller som alstras vid mellersta och västra skjutbanoma
överskrider gällande gråinsvärden ft)r buller som Naturvardsverket tagit fram.
(NFS 2015:15)

I Bodens kommun finns redan nu en stadsnåira camping, Bodens Camping &
Bad och Sandidan, där finns möjlighet att ställa upp husbilar under kortare
tid och tillgang till el, toaletter och vatten.

För beslut
Kommunfullmdktige

Utdragsbestyrkande

s31
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s32

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att bygga ett
utegym vid Mårängskolan i Sävast
T<FU 2OT716

Förslag till beslut
1. Kommunfullmfütige bifaller medborgarfürslaget.

2. Kommunfullmfütige beslutar att ftirslaget tas med i det fortsatta
utvecklingsarbetet med att anlägga en allaktivitetspark i Sävastområdet.

Beskrivning av ärendet
Benny v/inberg har låimnat in ett medborgarftirslaget om att det ska anläggas
ett utegym i anslutning till Mårringskolan i Sävast.

Yttrande
I ett tidigare medborgarftirslag finns det medtaget att anläggaett utegym i
Sävastområdet, dnr 20161126, i samband med att det planeras ftir en
allaktivitetspark.

Då det redan är beslutat att arbetet med att taframplaner ftir en
allaktivitetspark i Sävast ska stödjas, ftireslås det att medborgarftirslaget tas
med i den övergripande planeringen für utvecklingen i området.

För beslut
Kommunfullmåiktige

zff+./7,¿t
Signatur
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 33 Yttrande över medborgarförslag om att skapa
förutsättningar för cricket i Boden
KFU 2017t7

10(28)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsenbifallermedborgarftirslaget.

2. Kommunstyrelsen uppmanar ftireningen att kontakta
Samhällsbyggnadskontoret ftir överenskommelse av lämplig yta pä
Killingholmen.

Beskrivning av ärendet
Imran Khan har l¿imnat in ett medborgarfürslag om att skapa ftirutsättningar
ftir Cricket i Bodens kommun.

Yttrande

Förutsättningar für att utöva Cricket finns i anslutning till Killingholmen dåir
det finns en fotbollsplan som inte anvåinds i dagsläget. Ytan bedöms kunna
ställas i ordning med relativt små medel.

För beslut
Kommunstyrelsen

¿l'/"/r,¿tr
Signatur
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 34 Aterrapportering: Badstrand mellan Bränna och
Kungsbron, enl¡gt nämndens beslut 2016-10-26 S f 04
KFU 2016/161

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att utredningsarbetet avslutas
med håinvisning till yttrande fran samhällsbyggnadskontoret och miljö- och
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
I yttrande fran samhällsbyggnadskontoret som godkåinds av miljö och
byggnämnden framgår det att en badstrand inom utpekat område åir

olåimpligt med hänsyn till måinniskors hälsa.

Beskrivning av ärendet
I yttrandet framgår det att det finns alldeles ftir många osäkra parametrar
ftirutom vattnets kvalité som gör att en badplats i Bodträsket åir ytterst
olåimpligt med tanke på måinniskors hälsa.

Vid utredningsmöte med representanter fran tekniska fürvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret samt kultur-, fritids- och ungdomsft)rvaltningen
framgick det att det finns många osäkra parametrar att ta hänsyn till, så som
kulturminneslagen, vattendomar, vattenkvalité, sedimentering, tillstånd, mm.

Enligt kommunens lokala ordningsftireskrift råder det idag badftirbud i
ftireslaget område: " Badfiirbud 14 $ Bad är ftirbjudet i Bodån, Yttre Avan,
Bodträsket söder om en linje mellan Rörviksgatan och Brogatan, samt i
nåirheten av markerade kablar."

Att tekniskt anlägga en badstrand eir möjligt men högst troligt mycket
kostsamt och tidskrävande då det råder stor osfüerhet om vilka åtgärder som
i så fall måste genomft)ras och hur lang tid som krävs innan miljön är sfüer
ftir människors hälsa. Extern expert hjälp behövs då det åir mycket komplexa
utredningar som krävs med tanke på det som framkom vid utredningsmötet
samt i yttrandet.

Om ärendet ska fortsätta utredas måste det avsättas stora ekonomiska
resurser i syfte att genomfüra grundliga provtagningar och andra
undersökningar. Detta ftir att tillräckliga data ska kunna samlas innan en
rimlig bedömning kan göra över hur lang tid det kan ta innan miljön är säker
i hela vattensystemet Bodensjöarna och med det hur stora ekonomiska
resurser som behöver avsättas.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
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Sammantrådesdatum
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aterrapportering: Dialog med ungdomar om
Ungdomens Hus, enligt nämndens beslut 2017-02-22 S
24
r<FU 2017t49

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämnden beslutar attläggaåterrapporteringen
med godkännande till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Kultur, fritids- och ungdomsnämnden gav 2017-02-22 ç 24 fowaltningen i
uppdrag att genomftira en dialog med ungdomar om deras syn på var de vill
att ungdomens Hus ska vara beläget samt beslutade att svaret på dialogen
skulle vara klar senast 2017-03-31.

Genomförande

Enkätundersökningen "Mötesplats ftlr unga" genomfü rdes via
www.menti.com. Personal fran fiirvaltningen besökte skolorna under vecka
I I ftir att informera om och genomfüra enkäten.
Skolor som har deltagit i enkätundersökningen åir:

. Björknäsgymnasiet inklusive IM-programmet

o Stureskolan

o Fria Emilia Friskola

o Norrskenet

o Brönjaskolan

Resultat

600 elever ¿ir tillfrågade varav 455 har svarat.

Fråga: ungdomens hus ska få nya lokaler. var vill du att mötesplatsen für
unga ska vara placerad?

o Gamla bowlinghallen och Folkan i Folkets Hus,47 o/o

o Fd ICE i Herkuleshuset vid Bråinnastrand, 5 yo

o Centralskolan, 17 o/o

o Vet ej,24 o/"

o Annat fürslag,1 o/o

Sida

12(28)
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

s35 Aterrapportering: Dialog med ungdomar om
Ungdomens Hus, enligt nämndens beslut 2017-02-22 S
24, forts
KFU 20t7t49

På frågan: "Annat ftirslag till lokal ftir mötesplats ftir mgd', har ftiljande
svar inkommit:

Sandenskolan
Snabelhuset
Stureskolan
Hildursborg
Befintligt lokal (Gamla brandstationen)
Harads
Svartlå
Trångfors
Heden
Hampis
Sävast
Bråinnberg
Gunnarsbyn
Unbyn
Björkelund
Perbackagården
Svartbjörnsbyn

Tr/y - /7,JH 44.



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aterrapportering: Utredning 0-taxa i sporthatlar, dagtid
vardagar för privatpersoner och föreningar, enligt
nämndens beslut 2017-02-22 S 2
KFU 20t7l7l

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att inftlra O-taxa dagtid,

vardagar ftir ideella ftireningar på Hildursborg och Boden Arena fr o m
2017-05-01, måndag-fredag kl 8.00-15.00, på prov året ut, 2017.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att en utvärdering ska
göras till nämndens sammanträde 13 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden gav ftirvaltningen i uppdrag 2017-02-
22 ç 2, att utreda 0-taxa i sporthallar, dagfid, vardagar ftir privatpersoner och
füreningar.

Yttrande
Vid en genomlysning av hur bokningsläget är idag samt hur stor efterfrågan
som finns i form av ftirfrågningar fran enskilda medborgare och füreningar
så framgår det tydligt att det inte finns någon efterfrågan annat åin de som nu
bokar in sig i anläggningar dagtid på vardagar. Det är pensionåirsfüreningar
som idag bokar tider vardagar och dagtid.

Det är endast ett ffital anläggningar som kan vara aktuella, Hildursborg,
Sandenhallen samt ishallen och Pjäshallen. Övriga hallar används av skolan
dagtid under vardagar.

Bedömda konsekvenser för O-taxa:
- Något minskade intäkter
- Risk att lokaler bokas men inte används
- Väldigt liten eller obefintlig ökad användande

För genomfärande
Förvaltningschefen
Verksamhetsutvecklaren

/ Exped¡erat

S¡da
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aterrapportering: Avtal med Boden-överluteå
Hembygdsförening enligt nämndens beslut 201 6-12-07
s rr6
KFU 2016/18s

Beslut
Kultur-, fritids-, och ungdomsnåimnden beslutar attlìeggaåterrapporteringen
med godkåinnande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden gav ftirvaltningen i uppdrag att teckna
ett nytt avtal med Boden-Överluleå Hembygdsftirening, $ l l612016. Det
tidigare avtalet tecknades på 1980{alet och nåimnden uppdrog fürvaltningen
att det nya avtalet skulle innehålla uppdrag till ftireningen och nyttjanderätt
av fastigheterna som ftireningen disponerat på hembygdsområdet.

Det nya avtalet tecknades med ftireningen den 1:a Mars 2017. Föreningen far
i och med avtalet disponera de lokaler som omfattas i avtalet på
hembygdsområdet. Föreningen erlägger ingen avgift ftir nyttjandet.
Föreningens huvudsakliga åtaganden tir enligt avtalet:

. Årligen ¿uîangera ett traditionsenligt midsommarfirande och minst
fyra sommaraktiviteter på hembygdsområdet.

o Ansvara ftir städning av lokalerna.
o Ansvara ftir skyltningpâ/i de lokaler som füreningen nyttjar
. upplåta lokalerna till andra ftireningar och sätta upp ett regelverk für

detta som sedan ska godkåinnas av kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

o Ansvara ftjr att rapportera brister på områdets fastigheter till kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen.

För dessa åtaganden erhåller ftireningen årligen 100 000 kr. Avtalstiden är
2017 -01-01 till2019-12-3 1, avtalet ska sägas upp sex månader innan
avtalstidens slut i annat fall ftirlåings avtalet ett år per gang.
Avtalet togs fram i dialog med ftireningen, där ftireningen har haft
möjligheten att framftira sina synpunkter. Föreningen ska årligen redogöra
fiir sin verksamhet till kultur-, fritids- och ungdomsftjrvaltningen och efter
ftirsta året ska en utvärdering av avtalet genomftiras.

/ Expedierat

Sida
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

s38 Aterrapporteri n g : Förvaltn ¡ n gens gemensam ma
sparkrav 2016 samt beslut om ny organ¡sation i
förvaltningen fr o m 2016-07-01, enligt nämndens beslut
2016-04-20 S 39
KFU 2016/58

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar attlägga återrapporteringen
med godkåinnande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2016-04-20 $ 39, att
ftirvaltningen skulle genomfüra ett antal åtgtirder ftir att ffi en budget i
balans:

e Genomftira ftiråindring av öppettiderna vid äventyrsbadet Nordpoolen
minska verksamheten nettokostnad med 1 000 000 kr,

Genom ftlråindring i nuvarande organisation av bemanning für drift
av ftirvaltningens anläggningar minska verksamhetens nettokostnader
med 900 000 kr,

Föråindra i den ftirvaltningsgemensamma organisationen och
därigenom minska verksamhetens nettokostnader med 500 000 kr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden fastställde även ftirslaget till ny
organisation vid ftirvaltningen som trädde i kraft 2016-07-0I.

Yttrande
De vidtagna åtgåirderna har lett till en budget i balans, ftirbättrad arbetsmiljö
och att administrationen blivit effektivare.
Liksom tidigare varierar arbetsbelastningen på ftirvaltningens personal med
årstidema. I de flaskhalsar som kan kopplas till tider ftir utbetalning av
füreningsbidrag och den allmåinna budgetprocessen är det oftast en hög
belastning på all personal.

I den konsekvensanalys som genomfÌirts kan det konstateras att det finns ett
behov av atl se över informationsflöden och att ytterligare ftirtydliga vilka
arbetsuppgifter delar av den berörda personalen ska ha.

Arbetsbelastningen är just nu hög hos den som är bokningsansvarig, inte
minst på grund av att ett nytt bokningssystem håller päatt ta form.
Förhoppningen tir att belastningen ska sjunka nåir systemet väl börjar fungera
under våren/ftirsommaren. Det kommer innan soÍtmaren även att finnas en
back-up till den som är bokningsansvarig.

a

(-/'zffv - rz,r//
Signatur

I'.}
&_.



Sammanträdes protokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

s38 Aterrapportering: Förvaltn¡ngens gemensamma
sparkrav 2016 samt beslut om ny organisation i

förvaltningen fr o m 2016-07-01, enligt nämndens beslut
2016-04-20 S 39, forts
KFU 2016/58

Omorganisationen och den avkortning av beslutsvägar som skett har medfört
att Biblioteket och Försvarsmuseet kommit att bli mera delaktiga i
ftirvaltningens arbete.

Det kan också konstateras att de farhågor som fanns inom kulturskrået inte
på något sätt besannats. Kulturen har fått ökat bidragsanslag och det
planläggs och genomfürs fler kulturarrangemang än tidigare.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 39 Edeforsbygdens Ekonomiska Förening, EDEK, med
ansökan om underhållsbidrag till strandpromenad och
naturstig
KFU 2017t50

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att avslå Edeforsbygdens
Ekonomiska Förening, EDEK, ansökan enligt yttrande nedan.

Yttrande
I kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens regler och riktlinjer finns inte stöd
fiir att ge bidrag till en ekonomisk ftirening

Beskrivning av ärendet

EDEK ftck2014 ett anslag på 95 209 kr fran Skogsstyrelsen ftir att upprätta
en 9 800m lång sammanhängande strandpromenad och naturstig.
Under 2015 ni¡jdes och måirktes leden och godkändes av Skogsstyrelsen.

Strandpromenaden sträcker sig mellan Tree Hotel och upp till Haradsbron
dvs längs älven och nedanftir Haradsbyn bort till bron och upp ftirbi kyrkan.
Den passerar i anslutning till den planerade anläggningsplatsen ftlr Arctic
Bath.

Skogsstigen som berör mer åin ett trettiotal markägare är en ftirlåingning av
strandpromenaden och sträcker sig genom skogsområdet norr omväg97
mellan Edefors kyrka och åter mot Tree Hotel.

Leden kräver ett underhåll ftir att inte växa igen och EDEK anhåller om ett
underhållsbidrag ftir âret2017 pä20 000 kr ftjr att hålla leden röjd och
framkomlig ftir allmåinhet och turister.

För kännedom
Edeforsbygdens Ekonomiska Förening, EDEK
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Norrbottens Föreningsarkiv med ansökan om bidrag
för verksam hetsåret 2017
KFU 2016/187

Beslut
Kultur -, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja 28 000 kronor i
verksamhetsstöd till Norrbottens ftireningsarkiv ftir verksamhetsåret 2017 .

Stödet finansieras genom anslaget ftir övriga ftireningsstöd.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens Föreningsarkiv har inkommit med ansökan om verksamhetsstöd
ftir verksamhetsåret 2017 om 28 000 kr (ca 1 kr per kommuninvånare).
Norrbottens Föreningsarkiv ingår som del av arkivcentrum på
Norrbottensmuseum som drivs av Region Norrbotten.

Norrbottens Föreningsarkiv har i uppdrag att dokumentera och arkivera
material från nonbottens läns ftireningsliv. Syftet är att tillgängliggöra detta
material ftir allmänheten, universitet och forskning. Föreningar som åir

medlemmar i arkivet har möjlighet att deponera handlingar ftir arkivering.
Utöver medlemsavgifterna finansieras ftireningen av Region Norrbotten och
via bidrag från kommunerna i länet.

För genomfürande
Verksamhetsutvecklaren
Controller
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Konstgräs i Pjäshallen, omfördelning av
investeringsmedel
t<FU 2017173

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden beslutar att omftirdela
investeringsmedel om 450 000 kr från inventarier ishallen till att investera i
ett konstgräs till Pjäshallen

Beskrivning av ärendet
Pjäshallen etablerades ijanuari 2017 som en hall avsedd ftir fotboll, pga den
höga efterfrågan av halltider som råder under inomhussäsongen.

I ett inledande skede lades ftjrvaltningens gamla innebandymatta in som
underlag, vilket inte åir en hållbar langsiktig lösning. För att hallen ska bli en
långsiktigt bra hall ftir fotboll krävs en installation av konstgräs och en sarg.
Efter att ha konsulterat leverantörer på marknaden bedöms åtgåirderna kosta
450 000 kr. Utrymme fÌir kapitaltjåinstkostnadema finns i nåimndens
driftbudgetram.

I nämndens investeringsram 2017 finns 900 000 kr ftir inventarier till
ishallen. Förvaltningen bedömer att det kortsiktiga investeringsbehovet på
ishallen inte uppgår till det budgeterade beloppet och att medel kan
omftirdelas ftir att finansiera en investering i Pjäshallen.

För genomfürande
Controller

Sida
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Sammanträdes protokoll
Bodens kommun Sammanträdesdetum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Taxor vid Bodens Ridhus
KFU 2015n37

Förslag till beslut
1. Kommunfi.lllmäktige fastställa taxor ftir Bodens ridhus enligt nedan.

2. Kommunfullmåiktige beslutar att taxorna gäller från och med I augusti
2017 och att taxoma ses över årligen samt revideras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Bodens Ridklubb sköter sedan 2016-10-01 driften av Bodens ridhus. I
uppdraget ingår bland annat att bedriva ridskola, ridning für personer med
funktionsvariationer samt att svara ftir uthyrning av anläggningen ftir träning
och tävling till fÌireningar, skolor och allmänhet.

Förslaget på taxor kommer fran ridhusrådet, där det har diskuterats och
landat i detta. Ridhusrådet består av representanter från ftireningar i ridhuset.

Utdragsbestyrkande

s42
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s42

Bodens kommun

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Taxor vid Bodens Ridhus, forts
KFU 20151137

Prislista Bodens Ridhus
Prislista Bodens ridhus
Helgpris halvdag (max 5 timmar) I ridhus
Helgpris heldag, I ridhus
Helgpris heldag, 2 ridhus
Helgpris, hel helg, 1 ridhus
Helgpris, hel helg, 2 ridhus
Vardag 0700-1600
Fasta tider
Tillftilliga tider
Teorilokal hel dag
Teorilokal halv dag (max 5h)
Tävling hel helg
Tävling en helgdag
Pris endast für utomhusbanor
Bränslanbanan

I 500 kr
2 500 kr
3 500 kr
3 500 kr
5 500 kr
2 000 kr
200 kr/timme
300 kr/timme
200 kr
l25kr
10 000 kr
5 500 kr
100 kr/timme
Gratis

Städning enligt såirskild överenskommelse, i fürsta hand ska anläggningen
återlämnas i samma skick som nåir den hyrdes.

Anläggningskort(fär ridning på särskilt avsedda tider.)
Helår I 500 kr
Halvår 850 kI
Kvartal 500 kr
Helår, familj 2 500 kr, max 25 âr,

bor hemma
Halvar, familj I 500 kr, max 25 är,

bor hemma
Manad 250kr
Dag 50 kr

För beslut
Kommunfullmäktige
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 43 Kulturstipendium 2017
KFU 2OI716I

Beslut
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att tilldela 2017 ëns

kulturstipendium till Linnéa Byberg med ftiljande motivering:
"Linnea är en av eldsjälarna inom Bodens riksteater-
ftirening och som verkställande ledamot, med ett brinnande intresse,
ger hon människor i alla åldrar möjlighet afita del av scenkonsten".

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutar att tilldela 2017 års
kulturstipendium till Göran Gafi'elin med ftiljande motivering:
"Göran är en kulturprofil som i många decennier betytt oerhört mycket
ftjr såväl publik som utövare inom kulturen i Boden. Han är i högsta
grad ännu aktiv och d¿irför vill vi med detta stipendium uppmuntra
honom i sitt fortsaua engagemang och sin kulturella gärning',.

Beskrivning av ärendet

Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut årligen, men vanligen till endast en
person. I år delas det ut till två personer som für l0 000 kr vardera.
Anledningen till dettaar attbädatvå är lika våirdiga mottagare och att
nåimnden inte vill sätta den ene framftir den andre. stipendiet kommer att
delas ut på Kulturnatta2 jmi20l7.
Följande personer och grupper har nominerats som kandidater till Bodens
kommuns kulturstipendium 2017. Anmälningarna har kommit in till kultur-,
fritids- och ungdomsfürvaltningen inom utsatt tid med slutdatumet
2017-03-26.

Linnéa Byberg (9 st)

Lina Denevald

Bodens riksteaterfÌirening

Göran Gafuelin

Charlotte Lennartsson

Katarina Palm

Ibrahim Nasrullayev

För genomfïirande
Kulturutvecklaren

För kännedom
Linnéa Byberg
Göran Gafvelin
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Harads Byaförening med ansökan om underhållsbidrag
till strandpromenad och naturstig
I<FU 2017t77

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutar att bevilja 20 000 kronor till
Harads Byafürening i underhållsbidrag für strandpromenad och naturstig ftir
2017 . Stödet finansieras genom anslaget ftir övriga ftireningsstöd.

Beskrivning av ärendet

EDEK ftck2014 ett anslag om 95 209kr från Skogsstyrelsen für att upprätta
en 9 800 m lang sammanhängande strandpromenad och naturstig.
under är 2015 rd¡jdes och märktes leden och godkändes av Skogsstyrelsen.

Strandpromenaden sträcker sig mellan Tree Hotel och upp till Haradsbron
dvs låings älven och nedanfür Haradsbyn bort till bron och upp ftirbi kyrkan.
Den passerar i anslutning till den planerade anläggningsplatsen ftir Arctic
Bath.

Skogsstigen som berör mer än ett trettiotal markägare är en ftirlåingning av
strandpromenaden och sträcker sig genom skogsområdet norr omväg97
mellan Edefors kyrka och åter mot Tree Hotel.

Leden kräver ett underhåll ftir att inte växa igen och Harads Byaftirening
anhåller om ett underhållsbidrag ftir året20l7 om20 000 kr ftir att hålla
leden röjd och framkomlig ftir allmänhet och turister.

För genomfürande
Bitr ftirvaltningschef
Controller

För kännedom
Harads Byaftirening

/ Expedierat
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 45 Delgivningar

Beslut
Förteckning över delgivningar godklinns.

o Antagande av lokala miljömål (Kf S 712017)

o Omfürdelning av medel till bilpool (Kf $ l312017)

. Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 âxs

löneöversyn avseende ersättning ftir obekväm arbetstid (Kf $ 10/2017)

o Revidering av riktlinjer för styrning och uppftiljning (Kf g 8/2017)

. ,Årsredovisning 2016 (Kf ç 3312017)

. Riktlinje ftir strategisk personal- och kompetensftirsörjning
(Kf $ 61/2017)

o Revisorerna med granskning avseende åirendehantering och
åirendeberedning i kommunen (KFU 20161183)

o SFHM med beslut om projektbidrag till Ballongprojektet, del2,
(KFU 2017l2e)

o SFHM med beslut om projektbidrag till Försvarsmuseumbibliotek
(KFU 2017t30)

o SFHM med beslut om projektbidrag till uppskyltning Abisko - Kalla
kriget (KFU 20l7l3l)

o SFHM med beslut om projektbidrag till Väggbyggnation carport
(KFU 2017t33)

o SFHM med beslut om projektbidrag till marknadsfriring Abisko
Gråinsfürsvarsmuseum (KFU 2017 13 4)

o SFHM med beslut om projektbidrag till Omvärldsbevakning
(KFU 2017t3s)

o Beslut fran MUCF, myndigheten ftir ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, om stöd till sommarlovsaktivit eter 2017
(KFU 2017t47)

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten i pärm.

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

Utdragsbestyrkande / Expedierat
C\l\
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Sammantrådesdatum

2017-04-19

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 46 Delegationsbeslut

Beslut

Förteckning över redovisade delegationsbeslut godkåinns.

o Svar på skrivelse angående stadsvandringen i Eyvind Johnsons fotspår
(KFU 20r6tr32)

o Beviljat bidrag med 1 000 kr fttr deltagande ungdom från Bodens
kommun till Älvsby folkhögskola, konst- och filmkollo (KFU 2017ll5)

o Avslag på ansökan från Bodens Ridklubb gällande medel ftir den
funktionsanpassade ridningen (KFU 2017 128)

. Avslag på ansökan om bidrag om flytthjälp av HSO Boden
(KFU 20t7ts9)

o Avslag på ansökan om bidrag till 70-ars jubileum av
Husmodersfü reningen Aktiva Kvinnor Svartbj örnsbyn (KFU 2017 17 4)

¡ ordftirandebeslut angående stöd till Eyvind Johnson-sällskapet 2017,
beslut 70 000 kr, (20161203)

o Ordftirandebeslut angående bidrag till FriluftfrÈimjandet Boden, beslut
25 000kr, (2017175)

o Rapport, konstinköp2016 (KFU 2017182)

Under sammanträdet finns handlingarna till besluten i påirm.

Övrig tid ges informationen om besluten efter kontakt med kultur-, fritids-
och ungdomsfü rvaltningens nÈimndsekreterare.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 47 Svartlågans Multisportfören¡ng med ansökan om
an läggningsbidrag
2017t87

27(28)

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsnËimnden beslutar att bevilja 3l 500 kronor i
anläggningsstöd till Svartlågans Multisportftirening fiir sin lokal "Bullbo".

Beskrivning av ärendet
Svartlågans Multisportfürening har inkommit med en ansökan om stöd ftjr
sin anläggning/lokal "Bullbo" uppgående till 38 500 kr. Föreningen, som är
religöst och politiskt obunden, är relativt nybildad och riktar sig mot barn
och ungdomar. Föreningen erbjuder barn och ungdomar ett brett
aktivitetsutbud som inkluderar Parkour, Geocaching (skattjakt med Gps),
klättring, LAN (datorspels event), bakning och skidfüning. Föreningen
arr anger ar ocks å b arndi sc o, pizzakv ällar o ch Hal I oweenfe st.

Föreningen har ftir köpt en lokal i Svartlå (gamla pingstkyrkans
ftirsamlingslokal) fìir vilken ftireningen sökêr ekonomiskt stöd. Lokalen
kallas ftir "Bullbo", vilken füreningen nyttjar ftir att arrangera sina
inomhusaktiviteter.

Föreningen har bedrivit sin verksamhet sedan 2015 utanstöd fran kultur-,
fritids- och ungdomsnÊimnden och har uppvisat en god ftirmåga till egna
initiativ ftir att finansiera sin verksamhet. Föreningen har fürutom genom
medlemsavgifter finansierat sin verksamhet genom att dela ut kompostpåsar
och städuppdrag. Föreningens ordftirande har även gått in som borgenär für
lanet på fastigheten.

Föreningen har kontaktat kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen och
meddelat att den ekonomiska situationen ftir ftireningen är ansträngd och att
utan ekonomiskt stöd har de svårt att behålla sin lokal. på grund av
ftireningens ekonomiska situation ftireslår ftirvaltningen att nåimnden
behandlar ftireningens ansökan om anläggningsstöd och bifaller füreningens
ansökan.

För genomfÌirande
Verksamhetsutvecklaren
Controller

För kännedom
Svartlågans Multisportftirening
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

S 48 Övriga frågor

Beslut
Kultur-, fritids- och ungdomsntirnnden beslutar attlâggaövriga frågor till
handlingama.

Beskrivning av ärendet
o Göran Ahlman (M) ställer fråga om talare vid valborgsmässofirandet

på Kvarnängen 30 april 2017.

o Linda Mannberg (SD) ställer fråga om rastplatsen i Edefors

o Hendrik Andersson (L): Enligt planering har kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden heldag den 14 juni20I7.
Nåimndens ledamöter kan komma med ftirslag till nämndsekreteraren
om platser/anläggningar som nåimnden kan besöka den dagen.

o Förvaltningschefen rapporterar att till hösten måste nämnden
prioritera vilka fastigheter som måste åtgÈirdas pga att de är i dåligt
skick, hela Björknäsområdet, (fotbollsläktare, ishall, Aid Dome),
Ridhuset m fl.
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