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Förvaltning
Dialoggruppen

Minnesanteckningar

Sammanträdesdatum

2013-11-27

Plats

Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum 104 och Bo Sjöströms rum

Klockan

Kl. 8.30-10.30

Närvarande

Frida Trollmyr (S), ordförande
Carlos Gonzalez (V),
Tony Rahm (M),
Pernilla Röjner - MIP
Linda Attin - MISO – ersättare för Tommy Theorin
Lynn Ljungberg - MISO
Margareta Persson – MIP
Jan Bengtsson - HISO
Bo Sjöström, fritidsdirektör
Marika Sjöström, avdelningschef föreningsavdelningen
Ej närvarande:
Eva Larsson-Lindfors - HSO Malmö
Tommy Theorin - MISO

§1

Genomgång av föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna är justerade, inga synpunkter.

§2

Verksamhetsplan och budget 2014
Bo redogör för verksamhetsplan och budget för 2014. Verksamhetsplanen innebär framför allt att vi
fortsätter de satsningar som påbörjats. I budgeten finns bl.a. en ökning för Spelens Hus, pengar till nya
familjebadet och ridhusen.

§3

Nytt system för aktivitetsbidrag
Förvaltningen visade nysa systemet på konsulentkonferensen, mottagandet var positivt. Det ska vara ett
enkelt system för den föreningsaktive. Ambitionen är att ha systemet i skarp drift inför hösten 2014.
Samorganisationerna önskar dragning för alla föreningar, ska prata med Rebecka om detta. Linda Attin
understryker att det är viktigt att hitta alla möjligheter att sprida informationen.
Spontana reaktioner - det upplevs positivt, säkerhet för medlemsregistret, enkelt och säkert
Linda enkelheten är bra, tryggheten kvar

minnesant dialoggruppen 131127 justerad

§5

MIPs punkt om offentlighetsprincipen
Det finns en oro för att offentlighetsprincipen väger tyngre än föreningsfriheten när det kommer till de
medlemsuppgifter som finns hos förvaltningen som del av bidragsansökningar. Bo Sjöström berättar att
förvaltningen är oerhört restriktiva med att lämna ut uppgifter, det har hittills bara hänt en gång.
Olika jurister ger olika svar, vissa att PUL står över offentlighetsprincipen, andra att offentlighetsprincipen är
starkare. Mötet diskuterade frågan ur olika synvinklar. Förvaltningen sammankallar dialoggruppen till ett
möte med en jurist som kan belysa frågan under första kvartalet 2014.
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Mötet tog också upp missnöje med den regel som i Umeå innebär att om två föreningar registrerar samma
medlem så får ingen av föreningarna bidrag för detta tillfälle. Förvaltningen svarar att om vi skulle se ett
system får vi hantera det, men förvaltningen kan inte vara domare.
§4

HISO:s fråga om Brukarråd
HISO har fått några frågor från en av sina medlemsföreningar. En av dem var frågan om var det finns
brukarråd och vad syftet med dem är, samt om man det ska skrivas minnesanteckningar från dessa möten?
Bo svarade att varje sektionschef har i uppgift att ha brukarråd, dvs att regelbundet träffa de föreningar som
är aktiva på den aktuella anläggningen. Syftet är att lösa/uppmärksamma problem på anläggningen och i viss
mån att hantera problem mellan nyttjarna på anläggningen. Målsättningen är att dessa brukarråd ska finnas
på alla anläggningar med rimligt lika struktur. Det ska skrivas minnesanteckningar från dessa möten.
Förvaltningen håller på att sammanställa de brukarråd som finns och skickar ut sammanställningen när den
är komplett.

§6

HISO:s fråga om tillgängligheten i Stadionbadet/Tävlingsbadet.
Jan undrade över tillgängligheten i det kommande Stadionbadet. Bo svarade att det är en del av en
kontinuerlig process där även denna anläggning skall bli så tillgänglig som möjligt.. Bo redogjorde för
processen kring tävlingsbadet, där det ännu inte finns något beslut om hur det ska se ut.
I Hylliebadet ska det exempelvis finnas hissar och en höj- och sänkbar botten i en av varmbadsbassängerna. Bo betonade att det dock inte är ett rehab-bad, men att det skall vara tillgängligt så långt det går
för personer med olika former av funktionsnedsättning. Man tar så stor hänsyn man bara kan i planeringen.
En annan fråga kom upp i sammanhanget. HISO hjälpte en gång Fritidsförvaltningen att göra en
tillgänglighetsguide för anläggningarna, map. parkering, trösklar, konstraster osv. Frida tar med sig idén om
att uppdatera och göra om det arbetet.

§7

Övrigt
Linda visar klippet från Sydsvenskan angående ”böter”. Linda och Bo refererar mötet på Heleneholm som
det skrevs om i artikeln.

§8

Datum för kommande möten
5 februari kl 10-12
9 april kl 10-12
3 september kl 10-12
27 november kl 9-11
dessutom extra sittning för register under Q1
Marika lovar att boka lokalen en timme innan för intern samverkan mellan samorganisationerna.

§8

Mötets avslutande
Frida tackar för ett år med vad hon upplever förbättrad dialog, där det diskuterats nya frågor varje gång.
Frida önskar slutligen alla närvarande en god jul

Justerande
Jan Bengtsson

