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FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Tid:

kl 08:30 - 12:00

Plats:

Älvsby Folkhögskola

Ledamöter:

Tommy Lindgren, s
Camilla Wallin, s
Maria Öhman, v
Ann-Sofie Holmström tj.ers

ordförande
vice ordförande

Övriga:

Kjell Tegnelund
Stina Vikberg

föredragande
sekreterare

Justeringsdag:

2010-03-03

Paragrafer:

§ 1-7

Justerare:

Maria Öhman

Kjell Tegnelund
sekreterare

Tommy Lindgren
ordförande

Maria Öhman
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Fritids- och kulturnämnden
2010-02-24

Protokollet är anslaget

2010-03-03 - - 2010-03-24

Förvaringsplats för protokoll

Biblioteket

Stina Vikberg

PROTOKOLL
2010-02-24
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

FKN § 1

0001/10

DELGIVNINGAR
Handlingar i ärendet:
SMOK – De svenska musik- och kulturskolorna, en unik tillgång att slå vakt
om
Inkommen skrivelse från Gunnel Nilsson
Vinterfest 2010
2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att lägga delgivningar till handlingarna
________
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0002/10

PRELIMINÄR EKONOMISK RAPPORT FÖR JAN-DEC 2009
Preliminär ekonomisk rapport för fritids- ungdoms och kulturverksamhet
jan-dec 2009 föreligger enligt bilaga.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
( ) ja
( ) nej
X ej tillämplig

2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och
godkänner densamma.
________
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0003/10

FÖRENINGSTRÄFFAR 2010
Rapport från föreningsträffar 2010
Ledamöter som deltagit i föreningsträffarna 2010 redovisar sina synpunkter
till nämnden. I inkomna handlingar till Fritid & Kultur så framgår även
nedanstående:
• Dansdraget saknar fast lokal. När ska Forums Galaxen där Vux varit
återställas.
• Shotokan Karate kommer att sakna lokal när Telia fastigheten där
ungdomsgården finns sägs upp.
• Vänskapsföreningen saknar stor lokal.
• SMÄKK (Stimulans av Musik inom Älvsby Kommuns Kulturliv), ny
förening from 2010 som vill främja i första hand rockmusikens
utveckling påtalar bristen av replokaler för lokala band.
• Rollspelsföreningen Trollborgen kommer också att sakna lokal när
ungdomsgården sägs upp.
• Pålsträsk byaförening som sköter badplatsen i Pålsträsk behöver hjälp
med att laga vägen ner till badplatsen. Sly behöver också röjas där.
• Vidsels skoterklubb har inköpt skoter till en kostnad av 75 000 kronor
och vill ha bidrag till inköpet.
• Älvsby orienteringsklubb vill påtala vikten av att få stöd till
revideringen av kartmaterialet eftersom det är viktigt för
skolundervisningen.
Följande berör Älvsby fastigheter / Älvsby Energi:
• Älvsby Skidskytte vill att spårdragningen ändras i Kanis så att
skidstadion skulle rymmas. Möjlighet till stöd från idrottslyftet finns om
100 000 kronor förutsatt att kommunens stöd är densamma.
• Tennisklubben har numera bara Kyrkmalmens tennisbanor (Nyfors
grusbanor får inte användas längre). Det behövs markunderhåll av
asfaltbanorna.
• Älvsby Ryttarförening har följande: Stallets betonggolv behöver
betongolja för att inte damma. Färg behövs till ridhusets fasad (stallet
målades 2009). Handikappanpassning av ridhusläktare och cafeteria. 3 st
gatubelysningar sätts upp så att inte ridbanebelysningen behöver vara
tänd i onödan. Traktorassistans för inlyft av höbollar till stall behövs av
”kommuntraktor”.Snöröjning/sandning av anläggningen och snöröjning
av ridbanan utomhus 5 ggr/år. Vill kunna erbjuda ridning tillsammans
med badhuskort. Varningsskyltar vid vägen om ridande ekipage.
Bussavstigningsplats vid vägen eftersom många åker med skolbussen till
stallet.
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FÖRENINGSTRÄFFAR 2010 (forts.)
•

•

•

Älvsbygymnasterna påtalar även i år att skumgummi kuddarna till
hoppgropen behöver bytas till en kostnad av 100 000 kronor.
Akrobatiklängan är utsliten och skulle behöva bytas till en kostnad av
150 000 kronor.
Älvsby IF Fotboll har genom idrottslyftet fått förhandslöfte om att
220 000 kronor kan erhållas för belysningsmaster till konstgräsplan på
Älvåkra om motsvarande summa täcks upp av föreningen/kommunen
/fastighetsbolaget.
TAIF innebandy vill påtala att sporthallens sekretariat behöver
bredbandsanslutning för inrapportering av matchuppgifter och att
högtalaranläggningen skulle behöva bytas ut.

Fritid & Kultur har 70 000 kronor avsatt för föreningarnas investeringar.
Detta anslag kommer att gå till föreningarnas mindre kostsamma
investeringar. I dagsläget är budgeterade medel för investeringar inte fördelat.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att budgetberedningen delges vad som framkommit i både föreningsträffarna
och genom föreningarnas inkomna ansökningar.
________
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STRATEGISK PLAN 2011
Nämndens synpunkter angående strategisk plan 2011

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

2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämndens förslag till strategisk plan 2011-2013 enligt
bilaga.
________
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UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS STYRKORT 2009

Fritids- och kulturnämnden har att kontrollera måluppfyllelsen från styrkort
2009
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig

2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Att delge bilagda uppföljning av styrkort 2009 till kommunstyrelsen.
________
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REDOVISNING AV LUPP 2009
Fritid och kultur har under okt-nov 2009 gjort en enkätundersökning
tillsammans med ungdomsstyrelsen om vad ungdomar i Älvsbyn, årskurs 9
och årskurs 1-3 i gymnasiet tycker om:
Fritid, skola, inflytande, hälsa och trygghet samt framtid och arbete.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden tackar för redovisningen av LUPP 2009.
________
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GRUNDSPOLNING AV ISBANOR I BYARNA
Vid föreningsträffarna har det framkommit att grundspolning av bland annat
Nybyns och Korsträsks isbanor ej har skett.
Ärendet är tidigare behandlat i KS § 142 090928.
Ärendet är kontrollerat enligt barnchecklista:
X ja
( ) nej
( ) ej tillämplig
2010-02-24 Fritids- och kulturnämndens beslut:
Fritids- och kulturnämnden vill påtala åt kommunstyrelsen vikten av att
grundspolning av byarnas isbanor utförs av Älvsbyns Fastigheter AB/
Älvsbyns Energi AB.
Efter grundspolning sköts isbanorna av respektive byar.
________
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