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Tid: 08:30 – 12.00

Plats: Fritid & Kultur

Ledamöter: Tommy Lindgren, ordf
Camilla Wallin, s
Anne-Britt Ferreira, s
Sture Lundh, s
Maria Öhman, v

Övriga: Kjell Tegnelund, sekreterare
Stina Vikberg

Justeringsdag: 2007-09-04

Paragrafer:  5-9

Justerare: Camilla Wallin

Kjell Tegnelund Tommy Lindgren Camilla Wallin
sekreterare ordförande justerare

___________________________________________________________________________

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Fritids- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2007-08-28

Protokollet är anslaget 2007-09-04  -  2007-09-25

Förvaringsplats för protokoll Fritid & Kultur

Kjell Tegnelund
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FKN § 5 Dnr 0005/07

Delgivningar

Handlingar i ärendet:
Reglemente för fritids- och kulturnämnden
Ändring av Livsmiljönämndens reglemente och namnändring till Fritids- och kulturnämnen
Arrangerande av ”Hemvändarhelg i hela Älvsbyns kommun”
Prioritering av föreningarnas investeringar för 2007 samt fördelning av föreningsbidrag 2007
Redovisning av festspelen och trolltagen

Förslag till beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna

2007-08-28  Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna

___
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FKN § 6 Dnr 0006/07

Uppföljning av Fritid & Kulturs nämndsplan 2007

Ärendebeskrivning:
Fritid & Kultur lämnar följande halvårsuppföljning av nämndsplan 2007.
Nämndsplanen präglas av de då tänkta planerna på intraprenad där även park- och
fritidsverksamheten ingick.
De långsiktiga målen utvärderas efter verksamhetsåret. Om de kortsiktiga målen kan sägas
följande:
Endast två av de åtta kortsiktiga målen har inte uppfyllts pga att ekonomiska förutsättningar
saknas i dagsläget.
Nämndsplan som bilaga.

Nämndsplanen antogs i april 2006 av Fritids- och kulturnämnden

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:

( ) ja
( ) nej
 X ej tillämplig

2007-08-28  Fritids- och kulturnämndens beslut:
 Att utvärdera de långsiktiga målen efter verksamhetsåret och noterar att två av de kortsiktiga
målen inte uppfyllts pga ekonomin.

___
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FKN § 7 Dnr 0007/07

Förslag på nya bidragsregler för Älvsbyns kommun

Ärendebeskrivning:
Förslag på nya bidragsregler har utarbetats av Fritid & Kultur, Utvecklingsavdelningen och
Socialtjänsten.
Kommunstyrelsen antog de föreslagna bidragsreglerna vilka tillämpas för Fritid & Kulturs
bidragsgivning 2007.
För den gemensamma handläggningen och för investeringsäskandena 2008 blev KS beslut att
Livsmiljönämnden skulle yttra sig.

Beslut och bidragsregler som bilaga.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:

( ) ja
( ) nej
X  ej tillämplig

2007-08-28 Fritids- och kulturnämndens  beslut
Att efter granskning av bidragsreglerna föreslå följande tillägg av text under rubriken
arrangörsstöd:
”Arrangemangen skall bedömas vara väsentliga ur lokal kulturpolitisk synvinkel, vilken
definieras i nämndsplanen”.

I övrigt har nämnden inga synpunkter.

___
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FKN § 8 Dnr 0008/07

Yttrande ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ärendebeskrivning:
Kjell Tegnelund, fritids- och kulturchef har sammanställt förslag till ungdomspolitiskt
handlingsprogram, enligt bilaga. Handlingsprogrammet har tillsammans med rapporten från
ungdomstinget varit på remiss hos elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Gymnasieelevernas prioriteringar:
- kommunikationerna, inom kommunen och Fyrkanten
- arrangemang och speciellt Rallarsvängen
- mötesplatser för gymnasieungdom
- klättervägg och fotbollshall

Årskurs 7-9:
-    kommunikationerna är viktiga
- Kanis och snökanon
- arrangemang och speciellt Rallarsvängen
- matsalen upplevs för liten
- sporthallens omklädningsrum bör renoveras

2007-05-21 Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att handlingsprogrammet remitteras till de politiska partierna. Remissvaren
ska vara kommunen tillhanda den 1 november 2007.

Erika Sundström (s) föreslår att de korta målen hänskjuts till Budgetberedningen.
Livsmiljönämnden får i uppdrag att upprätta ett program över de längre målen (inom 10 år) samt
yttra sig över handlingsprogrammet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Erika Sundströms förslag och finner att Kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
- De korta målen hänskjuts till Budgetberedningen.
- Livsmiljönämnden får i uppdrag att upprätta ett program över de längre målen (inom 10 år)

samt yttra sig över handlingsprogrammet.
- De politiska partierna får programmet på remiss och remissvaren ska vara kommunen

tillhanda den 1 november 2007

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
 X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
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Yttrande ungdomspolitiskt handlingsprogram (forts)

2007-08-28  Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att föreslå följande skrivning av visionen på 10 års sikt.

”Älvsbyn har en arbetsmarknad och boende som är attraktivt för ungdomar. Samhället har ett
starkt ungdomsinflytande i skolan, föreningar och i vardagen med faktiska möjligheter för
ungdomar att påverka.

I vår kommun har droganvändning bland ungdomar minskat. Det är korta beslutsvägar,
snabba beslut för ungdomar och samhället är flexibelt.
Vi är den trygga småkommunen med den stora kommunens möjlighet för de unga”

Nämnden instämmer i undomarnas synpunkter angående kommunikationsfrågorna och
föreslår därmed följande program över de längre målen:

- Kostnadsfritt busskort helger/lov för gymnasieungdomar inom fyrkanten
- Tätare och mer anpassade bussförbindelser inom fyrkanten
- Verka för att evenemangsbussarna fortsätter och utvecklas
- Samt att stödja utvecklingen av motorgården på Älvåkra IP

För övrigt anser Fritids- och kulturnämnden att det är svårt att yttra sig angående det
ungdomspolitiska handlingsprogrammet eftersom man ej har varit delaktig i processen som
föregått dokumentet.

___
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FKN § 9 Dnr 0009/07

Arbetsdag för ledamöter

Ärendebeskrivning:
Ordförande föreslår att nästa nämndssammanträde kombineras med studiedag i Luleå    med
besök på olika instutioner.

2007-08-28  Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att Fritid & Kultur får i uppdrag att arrangera sammanträdet/arbetsdagen i Luleå.

___


