LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKO
LL

Fritidsnämnden

2018-02-28

§ 34
Kontaktpersoner i områdesgrupperna 2018
Ärendenr 2018/28-1.1.2.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar utse nedanstående politiker som kontaktpersoner i
områdesgrupperna för året 2018.

Område

Kontaktperson

Bergnäset/Sörbyarna
Björkskatan/Porsön
Gammelstad
Hertsön

(S) Ina Sandberg, (M) Örjan Lindström
(S) Hanna Sundqvist, (M) Kristoffer Sundström
(S) Jörgen Sundbom, (S) Eva Klang
(S) Inez Thomasson Olofsson, (L) Martin Aasa,
(S) Tomas Olofsson Ylipää
(S) Camilla Friberg,
(MP) Sivert Mässing, (C) Mikael Boman
(S) Jan Peter Kostet,
(S) Kristina Lindqvist, (V) Åsa Koski,
(V) Bertil Bartholdsson

Notviken
Råneå/Norrbyarna
Sunderbyn
Örnäset

Sammanfattning av ärendet
Områdesgrupperna inom respektive bostadsområde är nätverk för samverkan
mellan olika aktörer på ett lokalt plan. Unga, personal från barn-och
utbildningsförvaltningen, boende på området, verksamma föreningar och
ansvarig fritidsledare på fritidsgården i området, är några aktörer som kan
delta i områdesgruppen. Inriktningen för områdesgruppen och dess
verksamhet är att:
 ta tillvara ungas idéer och stötta unga aktörer som vill ordna eller
hjälpa till med aktiviteter och arrangemang,
 arbeta för en bra förenings-och aktörssamverkan på området,
 ha ett främjande förhållningssätt, där alla ses som en resurs,
 verka för ett levande bostadsområde,
 arbeta för att utveckla området,
 aktiviteter/arrangemang ska ske på området, alternativt för de boende
på området.
Respektive områdesgrupp kan vid behov bjuda in vald kontaktperson/
politiker till ett möte. Utsedd kontaktperson/politiker bör minst en
gång per år delta på ett områdesgruppsmöte och däremellan hålla
sig uppdaterad på den egna områdesgruppens arbete.
Ingen ersättning utgår för uppdraget.
Fritidsnämnden utser kontaktperson/politiker i åtta områdesgrupper inom
Luleå kommun enligt nedan.
Område
Bergnäset/Sörbyarna,
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2014-01-27
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Björkskatan/Porsön
Gammelstad
Hertsön
Notviken
Råneå/Norrbyarna
Sunderbyn
Örnäset

Sammanträdet
Ordförande föreslår att bifalla förslaget med att utse de kontaktpersoner som
anmält sitt intresse för respektive område.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att fritidsnämnden
bifaller förslaget.

Beslutet skickas till
Berörda kontaktpersoner
Områdessamordnare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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