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Fritid & Kultur

Kjell Tegnelund

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 14

Dnr 0014/08

Delgivningar
Ärendebeskrivning:
Handlingar i ärendet:
Lokala folkbildningsrådet Älvsbyns - mötesanteckningar
Svenska Livräddningssällskapet – simkunnighetsundersökning
Ungdomsgården 2008 - statistik

Förslag till beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna
Tillkomna delgivningar under pågående nämnd:
Dokumenthanteringsplan
Skapande skola – ansökan om bidrag
Anhållan om att nämndernas och styrelsernas kallelser skickas till elevråden
Vårens kulturprogram 2009
2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna

________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 15

Dnr 0015/08

Kultur- och ungdomsledarstipendium 2008
Ärendebeskrivning:
Fritids- och kulturnämnden har att utse kultur och ungdomsledarstipendiater för 2008.
Stipendierna är på 6,0 tkr vardera och kommer att delas ut i samband med musikskolans
julkonsert tisdagen den 16 december kl. 19.00 i Älvsby Kyrka.
.
Följande ansökningar har inkommit:
Ungdomsledarstipendium
Älvsby Shotokan / Anneli Olofsson
ÄIF Konståkning / Alexandra Brännmark och Amanda Johansson Nilsson
ÄIF Fotboll / Ola Berg
ÄIF Fotboll / Birger Grahn
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
Förslag till beslut:
Att Fritids- och kulturnämnden beslutar om stipendiater och vem som ska företräda nämnden
som stipendieutdelare i kyrkan.
Tillkomna förslag till stipendiater av nämndsledamöter
Ungdomsledarstipendium / HMK Erik bergsten, TAIF Friidrott Michael Nordh
Kulturstipendium / RFN Veteranklubb

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att utse Anneli Olofsson och Erik Bergsten som ungdomsledarstipendiater som erhåller 3, 0 tkr
vardera.
Att utse RFN Veteranklubb till kulturstipendiat.
Att Tommy Lindgren och Camilla Wallin företräder nämnden som stipendieutdelare i Älvsby
kyrka.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 16

Dnr 0016/08

Norrbottens gymnastikförbund
Ärendebeskrivning:
Norrbottens Gymnastikförbund har gjort en framställan till Norrbottens alla kommuner om ett
Lokalt aktivitetsstöd för barn under 7 år. Ansökan enligt bilaga.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att avslå norrbottens gymnastikförbunds ansökan med den motiveringen att tilldelning av lokalt
aktivitetsstöd inte ska erhållas av enskild förening för så unga deltagare.
Att Fritid & Kultur tillskriver idrottsföreningarna om intresse finns för en s.k ”Prova på
idrottsskola” där barn upp till 7 år kan delta i flera olika idrottsaktiviteter som föreningarna
samordnar.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 17

Dnr 0017/08

Ekonomisk rapport för jan-aug 2008
Ärendebeskrivning:
Delårsrapport för Fritids- ungdoms och kulturverksamhet jan-aug 2008 föreligger enligt bilaga.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att godkänna rapporten med följande synpunkter:
Budgeterat anslag för nämnden är för lågt satt vilket kommer att ge ett underskott om ca 30, 0 tkr
vid årets slut. En av orsakerna till detta är att föreningsträffar har genomförts i februari, vilket
kompenserades med att ställa in ett nämndssammanträde under hösten 2008.
Nämnden noterar att man inte kan planera för året 2009 då de ekonomiska förutsättningarna för
nämnden inte har tydliggjorts av kommunstyrelsen.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 18

Dnr 0018/08

Revisorernas årliga överläggning med nämnden
Ärendebeskrivning:
Revisorerna inbjuder till överläggning med kommunernas styrelser och nämnder.
Mötet är fastställt till den 3 december 2008 kl:9.00 i kommunförvaltningens B-sal.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att tacka revisorerna för en bra dialog och besöket.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 19

Dnr 0019/08

Synpunkter angående riktlinjer för fördelning av tider i sport- och gymnastikhallar
Ärendebeskrivning:
Fritid & Kultur har aktualiserat frågan om riktlinjer för fördelning av tider i sport- och
gymnastikhallar.
En förfrågan har gått ut till följande föreningar som har tider i Älvsbyns sporthall:
TAIF Friidrott
TAIF Innebandy
ÄIF Handboll
Älvsby tennisklubb
Inkommet per telefon den 29/9 från TAIF Friidrott:
Angående punkt tre under allmänt föreslås att tider för sport- och gymnastikhallarna sätts
terminsvis och inte för hela läsåret.
Nuvarande riktlinjer för fördelning som bilaga.
ÄIF Handbolls synpunkter som bilaga.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att dela upp punkt tre i nuvarande riktlinjer för fördelning av halltider till följande:
3. Sporthallstider schemaläggs av Fritid & kultur i samförstånd med berörda föreningar under
våren för att gälla hösttermin och kommande vårtermin.
4. Gymnastikhallstider schemaläggs av Fritid & Kultur under våren för att gälla hösttermin och
kommande vårtermin.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 20

Dnr 0020/08

Synpunkter hemvändarhelg 2008
Ärendebeskrivning:
Med anledning av genomförd hemvändarhelg 2008 har Fritid & Kultur gjort ett utskick till
berörda föreningar för att kunna göra en utvärdering av hemvändarhelgen.
Hemvändarhelgens programblad som bilaga.
Från följande byaföreningar har svar inkommit: Vistträsk/Muskus, Stockfors, Bredsel,
Petbergsliden och Sågfors-Lillkorsträsk. Från Manjärv och Nystrand har inga synpunkter
inkommit.
Sammanfattningsvis tycker föreningarna att helgen varit lyckad, bra med folk, samordningen
mellan byarna sköttes framgångsrikt med god hjälp av byarådet, aktiviteterna var uppskattade, bra
marknadsföring från kommunens sida.
Vissa föreningar tycker att kommunens samordning har varit otydlig och att det blev svårt att
hinna med flera byabesök pga att varje by hade många arrangemang som räckte hela dagen.
I Älvsbyn fanns ingen arrangerande förening för hemvändarhelgen förutom öppen scen i
Lomtjärnsparken och Älvsby Linedancegäng som uppträdde på Storgatan.
En av synpunkterna är att hemvändarhelgen borde återkomma om några år.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att man ser positivt på 2008 års hemvändarhelg och att man fortsättningsvis önskar att byarådet
har en aktiv roll i samordningen mellan byaföreningarna angående fortsatt planering av
kommande hemvändarhelger.
Byarådet ska i sin samordnande roll i god tid inkomma med planering och ekonomiska
förutsättningar för arrangemangen.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 21

Dnr 0021/08

Sammanträdesdagar 2009
Ärendebeskrivning:
Fritids- och kulturnämnden har att fastställa sammanträdesdatum för nämnd 2009.
Förslag till datum enligt följande:
18 februari
21 april
17 juni
25 november

Heldag, 08.30-16.00 / Förslag till nämndsplan 2010 fastställs
Halv dag, 08.30-12.00 / Uppföljning
Hel dag, 08.30-16.00 / Studiedag
Halv dag, 08.30-12.00 / Stipendier och revisorer

Fritids- och kulturnämnden har att ta ställning till föreslagna datum

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att godkänna föreslagna sammanträdesdatum för nämnden

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 22

Dnr 0022/08

Kulturstrategier för Norrbotten
Ärendebeskrivning:
Norrbottens län har inte någon gemensam strategi för kultur därför har landstinget genom
Division kultur och utbildning tagit initiativ till en för länet gemensam kulturstrategi för
Norrbotten.
Tjänsteutlåtande och kulturstrategi som bilaga.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att ställa sig positiv till bilagda förslag och att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 23

Dnr 0023/08

Anmälan toppning
Ärendebeskrivning:
Anmälan om toppning gällande ÄIF Hockey har inkommit till Fritid & Kultur.
Den grundar sig på matcher i bla Sportringen cup som arrangerades av ÄIF Hockey 11-12/10
2008.
Anmälaren anser att bytena under finalmatchen inte var rättvist fördelade mellan kedjorna.
Tidigare anmälan om toppning/matchning har gjorts till klubbstyrelsen under 2006 men inte
föranlett till någon åtgärd från klubbstyrelsens sida varför anmälan nu tillställts Älvsbyns
Kommun.
Fritids- och kulturnämnden har att ta ställning till anmälan.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att efter genomgång av ärendet och diskussion med ÄIF Hockey har nämnden kommit fram
till att anmälan inte föranleder till vidare åtgärd samt att nämnden anser att kommunens policy
angående toppning/matchning är efterföljd.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 24

Dnr 0024/08

Kommunal borgen för ideella föreningar vid investeringar
Ärendebeskrivning:
Fritids- och kulturnämndens ordförande redovisar inför nämnden föreningarnas problem med
större investeringar enligt följande.
Bakgrund:
Många ideella föreningar i Älvsbyn har idag ekonomiska problem att brottas med. Det saknas
ofta egna pengar för investeringar, och i takt med att det blir mindre stöd från kommunen till
detta p.g.a minskat ekonomiskt utrymme hos kommunen försöker föreningarna ordna med
finansieringen av investeringarna själva.
Det görs som regel genom att föreningen lånar pengar från någon kreditförening, ex bank. Många
gånger kräver banken borgen eller att föreningen får en hög ränta för sina lån.
Förslag:
För att komma till rätta med detta problem där föreningar får betala höga räntekostnader och
medlemmarna själva ska borga föreslås att:
Älvsbyns Kommun går i borgen för ideella föreningars investeringar som uppgår till minst
100, 0 tkr. Villkoren ska vara att de klarar av en ekonomisk kalkyl från långivare att betala av
amorteringar och räntor enligt av långivaren upprättat förslag. Det ska vidare innebära att
föreningen får en betydligt lägre procentsats på räntan om kommunen ställer upp som borgen.
Borgen ska bara gälla lån för investeringar som föreningen gör, inte lån till driften av föreningen.
Det kan tex vara ny till- eller ombyggnad av befintlig lokal/fastighet som ägs av föreningen eller
investeringar som minskar energiförbrukning. Andra ex kan vara anläggning av ny idrottsplats,
planer, banor eller tex inköp av maskiner som behövs för föreningens verksamhet.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att tillskriva kommunstyrelsen för ställningstagande av föreslagen borgensförbindelse
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 25

Dnr 0025/08

Föreningsträffar 2009
Ärendebeskrivning:
Fritids- och kulturnämnden omprövar tidigare beslut 20080331 § 5.
Föreningsträffarna blir fortsättningsvis årligt återkommande och kommer att genomföras under
2009.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att Fritid & Kultur sammankallar föreningarna till träffar med nämnden under 2009.
________

PROTOKOLL
2008-12-03

Fritids- och kulturnämnden

FKN § 26

Dnr 0026/08

Redovisning från ungdomsgården
Ärendebeskrivning:
Fritids- och kulturnämnden har gått igenom redovisad statistik från ungdomsgården gällande
vårterminen 2008.

Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2008-12-03 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Nämnden konstaterar att rapporten från ungdomsgården visar att verksamheten bedrivs i
enlighet med avtalet och att gårdsföreståndaren bedriver bra verksamhet för ungdomarna i
kommunen.
________

