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FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Tid:

kl 08:30 - 12:00

Plats:

Folkhögskolan

Ledamöter:

Tommy Lindgren, s
Camilla Wallin, s
Sture Lundh, s
Magnus Danielsson, c
Harry Bäckström, s tj.ers.

ordförande
vice ordförande

Övriga:

Kjell Tegnelund
Stina Vikberg

sekreterare

Justeringsdag:

2009-04-28

Paragrafer:

§ 3-10

Justerare:

Camilla Wallin

Kjell Tegnelund
sekreterare

Tommy Lindgren
ordförande

Camilla Wallin
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Fritids- och kulturnämnden
2009-04-21

Protokollet är anslaget

2009-04-28 - - 2009-05-19

Förvaringsplats för protokoll

Biblioteket

Kjell Tegnelund
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FKN § 3

Dnr 0004/09

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
Statistik för konsumentkontoret 2008
Minnesanteckningar från Älvåkrakommittens möte måndag 23 mars 2009
Delgivning till kommunstyrelsen angående förlängning av skötsel- och
driftavtal rörande Älvåkra IP samt ishall.
Musikfestival – Sommarröj 2009
Förslag till beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna
________
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FKN § 4

Dnr 0005/09

EKONOMISK RAPPORT JAN-MARS 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för fritids & kulturverksamhet jan-mars 2009 föreligger
enligt bilaga.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och
har uppmärksammat att det blir ett underskott på ca 30,0 tkr i budgeten pga
genomförda föreningsträffar under året.
Delges kommunstyrelsen.
________
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FKN § 5

Dnr 0006/09

ANHÅLLAN TILL KOMMUNSTYRELSEN RÖRANDE ISBANOR
I BYARNA
Ärendebeskrivning
I den gamla organisationen utförde park- och fritid en grundspolning av
byarnas isbanor, vilket inte utförs i dagsläget av Älvsbyns Fastigheter AB.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
Förslag till beslut:
Att fritids- och kulturnämnden anhåller att kommunstyrelsen i ägardirektiven
för Älvsbyns Fastigheter AB lägger in spolning av byarnas isbanor.
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att anhålla om att kommunstyrelsen i ägardirektiven för Älvsbyns Fastigheter
AB lägger in grundspolning av byarnas isbanor.
________
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FKN § 6

Dnr 0007/09

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK
Ärendebeskrivning
På uppdrag av fritids- och kulturnämndens enligt beslut 20080331 § 3, Dnr
003/08, har fritid & kultur utfört en brukarundersökning rörande bibliotekets
verksamhet under hösten 2008.
Undersökningen föredras under sittande nämnd.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av brukarundersökningen och är
nöjda med det positiva utfallet av undersökningen.
________
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FKN § 7

Dnr 0008/09

UNGDOMSFRÅGOR INOM IDROTTEN
Ärendebeskrivning
Till Fritids- och kulturnämnden har det inkommit skrivelse om att det kan ha
förekommit resultatinriktad matchning.
Ordförande och vice ordförande föredrar ärendet för nämnden och redogör
för träff med idrottsförening.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden kan inte av vad som har framkommit vid träff
med berörd förening, samt inkomna handlingar i ärendet visa på att det har
förekommit resultatinriktad matchning.
Detta styrks även av att majoriteten av föräldragruppen i berört lag visar ett
stort stöd för tränarna.
Vidare kan nämnden konstatera att det generellt inom lagidrott finns ett
vedertaget ställningstagande att de som har hög träningsnärvaro oftast ges
mer speltid vid matcher än de med mindre träningsnärvaro.
Nämnden förutsätter att ungdomsledarna i Älvsbyns kommun har en
utbildning som ungdomsledare enligt Riksidrottsförbundet eller dess
specialförbunds utbildningsplan.
Fritids- och kulturnämnden finner ingen anledning att fatta beslut som
innebär sanktioner mot berörd förening.
________
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FKN § 8

Dnr 0009/09

FÖRSLAG TILL ÄNDRING I REGLEMENTE FÖR
BIDRAGSREGLER
Ärendebeskrivning
Vid indragning av bidrag till föreningar som erhåller kommunalt stöd såsom
anläggningsstöd, aktivitetsstöd och andra kommunala stöd ska det innan
beslut tas föras en kommunikation med berörd förening som ska
dokumenteras.
Beslut om indraget stöd ska tas av behörig nämnd/styrelse.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
Förslag till beslut:
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att komplettera
besluten KS § 130 070521 och KS § 224 071105 i bidragsreglerna för
Älvsbyns kommun med följande anvisningar att vid indragning av bidrag till
föreningar som erhåller kommunalt stöd såsom anläggningsstöd,
aktivitetsstöd och andra kommunala stöd ska det innan beslut tas föras en
kommunikation med berörd förening som ska dokumenteras.
Beslut om indraget stöd ska tas av behörig nämnd/styrelse.
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att komplettera
besluten KS § 130 070521 och KS § 224 071105 i bidragsreglerna för
Älvsbyns kommun med följande anvisningar att vid indragning av bidrag till
föreningar som erhåller kommunalt stöd såsom anläggningsstöd,
aktivitetsstöd och andra kommunala stöd ska det innan beslut tas föras en
kommunikation med berörd förening som ska dokumenteras.
Beslut om indraget stöd ska tas av behörig nämnd/styrelse eller behörig
delegat.
________
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FKN § 9

Dnr 0010/09

FÖRSTUDIE OM UTVIDGAT BIBLIOTEKSSAMARBETE I
NORRBOTTEN
Ärendebeskrivning
Biblioteken vill i bifogad förstudie presentera sina gemensamma
framtidsplaner som innebär ett mer effektivt nyttjande av resurserna och som
samtidigt ger möjlighet för utveckling av nya.
Till presentationen av förstudien inbjuds politiker att delta den 7 maj 2009
kl: 10.00-12.30 på Kulturens hus i Luleå.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
Förslag till beslut:
Att fritids- och kulturnämnden utser ledamöter att närvara vid presentation
av förstudien.
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att utse Tommy Lindgren, Camilla Wallin och Magnus Danielsson som
ledamöter vid presentationen av förstudien.
Förstudien delges kommunstyrelsen.
________
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FKN § 10

Dnr 0011/09

SAMVERKAN BIBLIOTEKET - UNGDOMSGÅRDEN
Ärendebeskrivning
Diskussion har förts i bibliotekets personalgrupp om hur öppettider kan
utvidgas, om hur fler grupper kan nås av verksamheten och då speciellt
ungdomar, och hur biblioteks lokalerna kan nyttjas mera.
Fritids- och kulturchefen har tillsammans med ansvarig för ungdomsgården
fört diskussionen om hur ungdomsgården kan attrahera fler ungdomar. I
dagsläget så har ungdomsgården som är belägen i Telias lokal alldeles för få
besökare. Besökarna kommer främst från årskurs 6 - 7.
Att nyttja datorer och spela är den mest frekventerade sysselsättningen.
Båda verksamheterna är av den åsikten att det skulle gå att samverka i
bibliotekets lokaler.
Det innebär att biblioteket bedriver biblioteksverksamhet som ger
professionell service i mediefrågor under sin öppettid och att ungdomsgården
nyttjar bibliotekets lokaler som ungdomsgård med sina aktiviteter som bland
annat datorer och spel och att enklare biblioteksservice i form av registrering
av boklån kan ges till allmänhet av ungdomsgårdens personal under gårdens
öppethållande.
Ungdomsgårdens placeringen i bibliotekets lokaler kommer att ge fler
grupper möjlighet att finna en attraktiv mötesplats i hjärtat av Älvsbyn under
veckans alla dagar. Det skulle även gå att öka nyttjandet av Fluxens lokaler
genom att restaurangens lokaliteter i foajén fick nyttjas kvällstid. Önskvärt är
också att fiket i restaurangen kunde hålla öppet på något sätt.
Denna fråga är ännu inte diskuterad med kostchefen som förestår
verksamheten och har ansvaret för dessa lokaler.
I dagsläget är inte detaljfrågorna om samverkan diskuterade gemensamt
mellan bibliotek och ungdomsgården. Den processen kommer till stånd nu
under våren. Målsättningen är att samverkan i gemensamma lokaler ska
komma i gång till månadsskiftet augusti/september 2009.
Om samverkansplanerna faller väl ut så kan del av nuvarande
ungdomsgårdslokaler i Telia fastigheten användas av Dansdraget. En del av
den lokalens golv är av laminat som är perfekt för dans. I dag så saknar
Dansdraget fast danslokal och man hyr på timbasis gymnastikhallen på
Älvsby Folkhögskola. Den lokalen har golv av plastmatta som inte är speciellt
dansvänligt.
forts
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Dnr 0011/09

forts

SAMVERKAN BIBLIOTEKET – UNGDOMSGÅRDEN

Ett ytterligare användningsområde för ungdomsgårdslokalerna i Telia
fastigheten är för musikgrupper. Det skulle med relativt enkla medel gå att
sätta upp väggar så ett antal replokaler skulle erhållas för unga musikgrupper,
så kallade källarband.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2009-04-21 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden tycker att iden är positiv och ställer sig bakom
samarbetet mellan bibliotek och ungdomsgård.
Förslaget delges till kommunstyrelsen.
________

