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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §22 Dnr: FN.2017.24 042

Uppföljning 1 2017

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har gjort en första prognos för 2017. Syftet med prognosen
är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan
sättas in för att begränsa befarade underskott.

Fritidsnämnden följer budgeten för 2017 till stora delar. Förvaltningen har för
avsikt att genomföra planerade investeringar. Vad gäller driftsprognosen är den
mycket osäker efter tre månader på grund av stora verksamhetsförändringar
inledningsvis av året.

Det finns för närvarande inga avvikelser som behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
Uppföljning 1 (Fritidsnämnden)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §19 Prognos 1 2017

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna uppföljning 1 2017, samt

att översända den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §23 Dnr: FN.2017.20 214

Remiss, detaljplan för Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68
m.fl. i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68 m.fl. i
Anderstorp finns ute på samråd och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra
sig om eventuella synpunkter.

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom området.
Intentionen är att utöka byggrätterna i området och möjliggöra stora tomter
med lantlig karaktär.

Utifrån fritidsnämndens ansvarsområden är synpunkt med friluftsperspektiv
möjlig. Då området har fuktiga markförhållanden och det inte finns några kända
naturliga stråk eller strövområden intill detaljplanen har fritidsförvaltningen
inget att erinra till förslag till detaljplanen.

Beslutsunderlag
Remiss, detaljplan för Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68
Plankarta Norra Tokarp mars 2017
Planbeskrivning Norra Tokarp mars 2017
Fritidsförvaltningens tjänstskrivelse, daterad den 10 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §20 Remiss, detaljplan för Norra Tokarp, del av
fastigheten Tokarp 1:68

Fritidsnämnden beslutar

att fritidsnämnden inte har något att erinra till förslag till detaljplan för
Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68 m.fl. i Anderstorp.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §24 Dnr: FN.2017.16 805

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag
(fönsterbyte)

Ärendebeskrivning
Orienteringsklubben Vivill ansöker om investeringsbidrag angående fönsterbyte
på föreningens klubbstuga. Investeringen planerar föreningen att göra i
samband med en generell upprustning av klubbstugan under sommaren 2017.
Fönsterbytet planeras till samlingssalen och görs då befintliga fönster generellt
är dåliga samt utifrån energibesparing. Parallellt planerar föreningen ett allmänt
underhåll av träfasaden utvändigt.

Föreningen anger summan 28 551 kronor som totalkostnad för investeringen
av fönsterbytet och 7 500 kronor som totalkostnad för material till målning av
fasad. Föreningen har bifogat en kalkyl utifrån offerter av byggservice och
målare.

Föreningens klubbstuga byggdes på 1980-talet och en stugkommitté ser
kontinuerligt över stugans funktionalitet och upprustningsbehov. Klubbstugan
används flitigt och är en förutsättning för föreningens verksamhet. Klubbstugan
används som samlingsnav och föreningens utomhusverksamhet utgår därifrån.
Under vintersäsong används klubbstugan för teoriundervisning för
ungdomsverksamheten. Emellanåt är också klubbstugan uthyrd vilket genererar
en viss inkomst till föreningen.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Orienteringsklubben Vivill beviljas
ett investeringsbidrag på 10 000 kronor avseende fönsterbyte på klubbstugan.

Beslutsunderlag
Orienteringsklubben ViVill, bilaga till fönsterbyte
Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag (fönsterbyte)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, daterad den 10 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §22 Orienteringsklubben ViVill, ansökan om
investeringsbidrag (fönsterbyte)

Yrkande
Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Orienteringsklubben Vivill ett investeringsbidrag på 10 000 kronor
avseende fönterbyte på klubbstugan, samt

att kostnaden belastar konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Orienteringsklubben ViVill
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §25 Dnr: FN.2017.15 805

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag (byte av
förrådsdörr och lagning av vägg)

Ärendebeskrivning
Orienteringsklubben ViVill har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för byte av förrådsdörr och lagning av vägg i anslutning till
entré på föreningens klubbstuga. Investeringen är nödvändig efter det att
föreningen utsattes för inbrott och skadegörelse under senhösten.
Investeringen planerar föreningen att göra i samband med en generell
upprustning av klubbstugan under sommaren 2017.

Föreningen anger summan 5 613 kronor som totalkostnad för investeringen.
En offert har lämnats av en byggentreprenad.

Föreningens klubbstuga byggdes på 1980-talet och en stugkommitté ser
kontinuerligt över stugans funktionalitet och upprustningsbehov. Klubbstugan
används flitigt och är en förutsättning för föreningens verksamhet. Klubbstugan
används som samlingsnav och föreningens utomhusverksamhet utgår därifrån.
Under vintersäsong används klubbstugan för teoriundervisning för
ungdomsverksamheten. Emellanåt är också klubbstugan uthyrd vilket genererar
viss inkomst till föreningen.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Orienteringsklubben Vivills ansökan
om investeringsbidrag avseende byte av förrådsdörr och lagning av vägg vid
entrédörr avslås.

Beslutsunderlag
Orienteringsklubben ViVill, bilaga till byta dörrar
Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag ( lagning av vägg)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §23 Orienteringsklubben ViVill, ansökan om
investeringsbidrag (byte av förrådsdörr och lagning av vägg

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Orienteringsklubben Vivills ansökan om investeringsbidrag
avseende byte av förrådsdörr och lagning av vägg vid entrédörr.

Expedieras till:
Orienteringsklubben Vivill
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §26 Dnr: FN.2017.17 805

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag
(upprustning av duschutrymmen)

Ärendebeskrivning
Orienteringsklubben Vivill ansöker om investeringsbidrag angående
upprustning av duschutrymmen i föreningens klubbstuga. Investeringen
planerar föreningen att göra i samband med en generell upprustning av
klubbstugan under sommaren 2017. Upprustningen är nödvändig då
duschutrymmena, som i stora delar är från 1980 talet, är nedgångna. Det är
framförallt damsidans utrymmen som kräver åtgärder. Investeringen handlar
också om byte av duscharmaturer till en mer energibesparande och
snålspolande variant.

Föreningen anger summan 52 572 kronor som totalkostnad för investeringen.
Föreningen har bifogat en kalkyl utifrån offerter av byggservice, målare och
VVS.

Föreningens klubbstuga byggdes på 1980-talet och en stugkommitté ser
kontinuerligt över stugans funktionalitet och upprustningsbehov. Klubbstugan
används flitigt och är en förutsättning för föreningens verksamhet. Klubbstugan
används som samlingsnav och föreningens utomhusverksamhet utgår därifrån.
Under vintersäsong används klubbstugan för teoriundervisning för
ungdomsverksamheten. Emellanåt är också klubbstugan uthyrd vilket genererar
viss inkomst till föreningen.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Orienteringsklubben Vivill beviljas
ett investeringsbidrag på 20 000 kronor avseende upprustning av
duschutrymmen till klubbstugan.

Beslutsunderlag
Orienteringsklubben ViVill, bilaga till upprustning av duschutrymmen
Orienteringsklubben ViVill, ansökan om investeringsbidrag (upprustning av
duschutrymmen)
Fritidsförvaltningens tjänstskrivelse, daterad den 10 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §21 Orienteringsklubben ViVill, ansökan om
investeringsbidrag (upprustning av duschutrymmen)

Yrkande
Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Orienteringsklubben Vivill ett investeringsbidrag på 20 000 kronor
avseende upprustning av duschutrymmen till klubbstugan, samt

att kostnaden belastar konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Orienteringsklubben Vivill
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §27 Dnr: FN.2017.18 805

Reftele NSF Scoutkår, ansökan om investeringsbidrag (fjälltält)

Ärendebeskrivning
Reftele NSF Scoutkår inkom den 15 mars med en ansökan om
investeringsbidrag. Investeringen syftar till att köpa in 3 stycken fjälltält. Tälten
har kapacitet att inhysa tre personer.

Investeringen planeras till juni 2017. Föreningens nuvarande tält är inköpta för
över 20 år sedan och har därför blivit utslitna.

Föreningen ansöker om totalt 16 497 kronor.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Reftele NSF Scoutkår beviljas ett
bidrag om
7 tkr.

Beslutsunderlag
Reftele NSF Scoutkår, ansökan om investeringsbidrag (fjälltält)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §24 Reftele NSF Scoutkår, ansökan om
investeringsbidrag (fjälltält)

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Reftele NSF Scoutkår ett bidrag om 7 tkr.

Expedieras till:
Reftele NSF Scoutkår
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §28 Dnr: FN.2017.19 805

Serbiska Kultur-Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag
(renovering av köket)

Ärendebeskrivning
Serbiska kultur-idrottsförening inkom den 15 mars med en ansökan om
investeringsbidrag. Investeringen syftar till att renovera köket i förenings lokal.

Beräknad investeringsstart är 1 maj 2017.

Föreningen ansöker om ett belopp på totalt 13 tkr. I investeringen uppgår
kostnader för skåp till 7 tkr, spis cirka 4 tkr och fläkt cirka 2 tkr.

Föreningen hyr en lokal i en fastighet som ägs av fastighets- och
serviceförvaltningen. Fritidsförvaltningen anser att det således är upp till
föreningen att tala med hyresvärden, det vill säga fastighet- och
serviceförvaltningen, om eventuella renoveringsbehov. Fritidsnämndens
arbetsutskott föreslår att ansökan om investeringsbidrag avslås.

Beslutsunderlag
Serbiska Kultur-Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §25 Serbiska Kultur-Idrottsförening, ansökan om
investeringsbidrag (renovering av köket)

Fritidsnämnden beslutar

att Serbiska Kultur-Idrottsförenings ansökan om investeringsbidrag avslås.

Expedieras till:
Serbiska Kultur-Idrottsförening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §29 Dnr: FN.2017.21 805

Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om investeringsbidrag
(robotgräsklippare)

Ärendebeskrivning
Hestra Skid- och Sportklubb ansöker om investeringsbidrag för inköp av en
robotgräsklippare.

Föreningen har fått ökad uthyrning av gräsplanerna på anläggningen. Det
medför ett ökande skötselbehov. Behovet gäller för anläggningens B-plan.

Beräknad investeringsstart är i månadsskiftet april/maj 2017. Föreningen
ansöker om totalt 47 400 kronor. Utöver själva robotgräsklipparen ska
summan täcka installation.

2015 beviljades Gislaveds Idrottssällskap ett investeringsbidrag för inköp av en
robotgräsklippare (Fn § 60). Föreningen beviljades då ett bidrag om 40 tkr för
inköp av en robotgräsklippare som kostade totalt 125 tkr.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Hestra Skid- och Sportklubb beviljas
ett bidrag om 20 tkr för inköp av en robotgräsklippare.

Beslutsunderlag
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om investeringsbidrag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §26 Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om
investeringsbidrag (robotgräsklippare)

Fritidsnämnden beslutar

att Hestra Skid- och Sportklubb beviljas ett bidrag om 20 tkr för inköp av en
robotgräsklippare.

Expedieras till:
Hestra Skid- och Sportklubb
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §30 Dnr: FN.2017.11 805

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag
(elektroniskt matchur)

Ärendebeskrivning
Gislaveds Idrottssällskap ansöker om investeringsbidrag för investering i ett
elektroniskt matchur. Matchuret är tänkt att placeras utomhus på A-planen.
Investeringen innebär en uppgradering av befintlig utrustning. Befintligt matchur
på A-planen kan komma att flyttas till den västra sidan av Ryttarvallen.

Föreningen anger att investeringen innebär en totalkostnad på 19 375 kronor.
Offert har bifogats ansökan.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Gislaveds Idrottssällskap beviljas ett
investeringsbidrag på 5 tkr avseende elektroniskt matchur.

Beslutsunderlag
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (elektroniskt matchur)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §27 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om
investeringsbidrag (elektroniskt matchur)

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett investeringsbidrag på 5 tkr avseende
elektroniskt matchur, samt

att kostnaden belastar konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gislaveds Idrottssällskap
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §31 Dnr: FN.2017.23 805

Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag (träning och spel)

Ärendebeskrivning
Isabergs golfklubb har tillsammans med gymnasiesärskolan planer för ett
projekt "Golf för alla". Projektet har utvecklats från ett par prova på tillfällen
under hösten 2016 då en grupp elever var och provade på golfspel på
föreningens driving ranch. Lärare och ledare såg positiva effekter och har nu
planer för ett mer långsiktigt projekt.

Projektet syftar till att erbjuda en grupp ungdomar, som inte annars kommer i
kontakt med så mycket föreningsliv och i synnerhet inte golf, en rolig
fritidsaktivitet. Målsättningen är också att eleverna ska få en större självkänsla.

Projektet går ut på att föreningen öppnar upp anläggningen för träning och spel
på korthålsbanan.

Projektet är förenat med en del kostnader. Det handlar bland annat om
kostnader för utbildningsmaterial, medlemskap och inköp av klubbor.
Föreningen anger en totalkostnad på 38 475 kronor för projektet.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Isabergs Golfklubb beviljas ett bidrag
med 1 500 kronor per elev, max 7 500 kr, för de utbildningskostnader som är
förenade med projektet under 2017, samt

Beslutsunderlag
Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2017
Protokoll 2017-04-18 - Fnau §28 Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag (träning
och spel)

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Isabergs Golfklubb ett bidrag med 1 500 kronor per elev, max 7
500 kr, för de utbildningskostnader som är förenade med projektet
under 2017, samt

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Isabergs Golfklubb
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §32 Dnr: FN.2017.1 009

Meddelande

Ärendebeskrivning
Avstämning insatser inom ramen för integrationsstrategi
Fritidschefen berättar om förvaltningens insatser som finns antagna i
handlingsplan kopplad till kommunens integrationsstrategi.  Insatserna handlar
om ökad kunskap kring integration och mångfald inom förvaltningens
verksamhet, ökat deltagande inom föreningslivet samt praktikplatser till vuxna
och ungdomar.

Rapport från föreningsträff med Smålandsidrotten den 19 april 2017
Fritidschefen informerar från föreningsträffen som genomfördes i samarbete
med Smålandsidrotten. Träffen handlade om Riksidrottsförbundets målsättning
och värdegrundsarbete ”Idrotten vill”. Deltagande föreningar diskuterade
utmaningar, arbetssätt för att nå målsättningen samt behov av stöd.

Rapport ”Sommarliv 2017”
Fritidschefen berättar om arbetet med årets sommarliv. Fritidsförvaltningen
ingår i den arbetsgrupp som arbetar med projektet. Ett program med olika
aktiviteter börjar ta form. Programmet kommer att finnas på facebook
”sommarliv i Gislaveds kommun” samt på hemsida gislaved.se/sommarliv  

Tack till OK Vivill
Fritidsnämndens ordförande framför ett tack till OK Vivill för nämndens
möjlighet att förlägga sammanträdet i föreningens klubbstuga samt för gott fika
och väl genomförd presentation av föreningens verksamhet.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

12(12)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

