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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatum Sida
2015-04-23 2(19)

Fn §39 Dnr: FN.20 1 3.34 805

Gislaveds Sportklubb, vädjan om ekonomisk hjälp

Ärendebeskrivning
Föreningen tillskrev kommunen hösten 2014 med en vädjan om ekonomisk
hjälp för att komma ur en besvärlig ekonomisk situation. Skrivelsen har nyligen
översänts från kommunkansliet till fritidsnämnden för hanterande.

Representanter för föreningen informerar om det aktuella läget. Föreningen
har haft ett medlemsmöte där olika framtidsscenarier diskuterats. Föreningen
befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation och redovisar olika åtgärder för
att främst minska kostnaderna ytterligare. Föreningen framför att om de får
hjälp med förskottering av bidrag ökar deras möjligheter att reda ut
situationen.

Föreningen har inkommit med kompletterande handlingar som kommer
beaktas när fritidsnämnden beslutar i ärendet.

Beslutsunderlag
Gislaveds Sportklubb vädjan om ekonomisk hjälp
Gislaveds Sportklubb angående hemställan om kommunal borgen
Olika expemel från landets kommuner om kommunala hjälpinsatser
Arbetsutskottets protokoll den 7april2015, § 25
Arbetsutskottets protokoll den 16april2015, § 36

Fritidsnämnden beslutar

att avslå föreningens ansökan om ekonomisk hjälp.

Expedieras till:
Gislaveds Sportklubb

uaresignatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatu m Sida
20 15-04-23 3(191

Fn §40 Dnr: FN.20 15.30 00

Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län -

remiss

Ärendebeskrivning
Sedan 1998 finns ett Iänsövergripande “Folkhälsopolitiskt program” som antogs
av länets kommuner och dåvarande Landstinget i Jönköpings län. 1 bred
samverkan har nu ett nytt program tagits fram under parollen “Tillsammans för
en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”. Gislaveds kommun har beretts
möjlighet att lämna synpunkter på strategin och handlingsplanen.
Kommunstyrelsen kommer sammanställa nämnderna synpunkter.

De senaste årens forskning och kunskapsunderlag pekar på att det riktade
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet behöver förbättras för att
minska skillnaderna i hälsa. Strategins första del påvisar skillnaderna i hälsa i
jönköpings län och består av fakta som vi inte kan tycka så mycket om. Vårt
yttrande fokuserar istället på sid 25 och framåt

Beslutsunderlag
Remiss - Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i jönköpings län
Remiss följebrev - Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings
län
Strategi och handlingsplan-Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län
Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i jönköpings län, daterad den 30
mars 2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående yttrande över förslag till
Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2015, § 27

Fritidsnämnden beslutar

art ställa sig bakom förslaget daterat den 30 mars 2015 och överlämna det
till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Ko mm uns ty re Isen

leas-sinatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritids nämnden Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 4(19i

Fn §41 Dnr: FN.2015.28 805

Equmenia Anderstorp, ansökan om bidrag (happening i Anderstorp
för barn)

Ärendebeskrivning
Föreningen planerar att genomföra en happening i Anderstorp för barn.
Evenemanget är planerat ske i september 2015. Föreningen söker bidrag för
diverse utrustning, gästartist och korv. Totalkostnaden uppges till 9 000 kr och
föreningen uppger att det ska vara kostnadsfritt för barnen.

Beslutsunderlag
Equmenia Anderstorp ansökan om bidrag (happening för barn i Anderstorp)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Equmenia Anderstorp,
bidragsansökan, daterad den 27 mars 2015
Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2015, § 28

Fritidsnämnden beslutar

att avslå bidragsansökan.

Expedieras till:
Equmenia Anderstorp

lusterares signatur 4 7 Utdragsbestyrkande//7



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 5(19)

Fn42 Dnn FN.20l5.24 805

Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag
(vågdämpande simlinor)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för att installera nya vågdämpande
simlinor i Smålandsstenars simhall. Föreningen uppger att nuvarande simlinor
är dåliga och kan medföra skaderisk. Totala kostnaden för linorna är 12 376 kr.

Fritidsförvaltningen har beställt nya simlinor till Smålandsstenars simhall och de
beräknas vara på plats inom kort.

Beslutsunderlag
Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag (vågdämpande
simlinor)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Smålandsstenars Simsällskap,
ansökan om investeringsbidrag, daterad den 27mars2015
Arbetsutskottets protokoll den 7april 2015, § 29

Fritidsnämnden beslutar

art avslå bidragsansökan.

Expedieras till:
Smålandsstenars Simsällskap

lusterares signatur 7 7 ,‘f— Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritids nämnden Sam manträdesdatu m Sida
20 15-04-23 6(19)

Fn §43 Dnr: FN.20 15.32 805

Isabergs Ridklubb, ansökan om driftbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen kommer under våren 2015 att ha byggt färdigt sitt planerade
projekt. De erhöll ett investeringsbidrag från kommunen och ett bidrag från
Arvsfo n den.

Nu ansöker föreningen om driftbidrag för paddock, omklädningsbyggnad och
sin verksamhetslokal. Föreningen är berättigad till ett driftisbidrag på årsbasis
med 20 250 kr. Omklädningsbyggnaden och verksamhetslokalen är dock inte
klar förrän maj 20 1 5.

Beslutsunderlag
Isabergs Ridklubb, ansökan om lokalbidrag till egna eller förhyrda lokaler och
anläggningar
Isabergs Ridklubb, hyreskontrakt 2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Isabergs Ridldubb, ansökan om
driftbidrag, daterad den 27mars2015
Arbetsutskottets protokoll den 7april 2015, § 30

Fritidsnämnden beslutar

art bevilja föreningen ett driftbidrag med IS 625 kr för år 2015,

an bevilja föreningen bidrag enligt normen i lokal- och driftbidrag från år
2016, samt

att kostnaderna skall belasta kontot drift- och lokalbidrag.

Expedieras till:
Isabergs Ridklubb

1 ustejes- signatur Utdragsbestyrkande

6/7



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnäm n den Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 7(19)

Fn §44 Dnr: FN.2014.73 805

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om investeringsbidrag
(avloppsanläggning elljusbanan)

Ärendebeskrivning
1 förra handläggningen hade ett missförstånd uppstått. Avloppsanläggningen
som föreningen ansökt om var avsedd att installeras vid deras anläggning
Bygget. De har fått ett föreläggande från miljönämnden.

Enligt ansökan är kostnaden för avloppsanläggningen 163 250 kr.

Beslutsunderlag
Anderstorps Orienteringsklubb ansökan för avloppsanläggning elijusbanan
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Anderstorps Orienteringsklubb,
ansökan om investeringsbidarg (avloppsanläggning elijusbanan), daterad den 27
mars 2015
Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2015, § 31

Fritidsnämnden beslutar

an bevilja föreningen ett investeringsbidrag med 80 000 kr för installation av
avloppsanläggning på Bygget, samt

an kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb

eras signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritids nämnden Sa mmanträdesdatum Sida
2015-04-23 8(19)

Fn §45 Dnr: FN.2015.33 202

Anderstorps Sportldubb, omförhandling av avtal

Ärendebeskrivning
Föreningen har ett matchavtal med kommunen för sina entrébelagda matcher. 1
avtalet, som är från 19991 sdr att det är 1 -årigt och kan omförhandlas senast
30 april varje år.

Parterna har haft ett möte där avtalet diskuterats. Föreningen skulle
komplettera ärendet med en del statistik.

Beslutsunderlag
Anderstorps Sportklubb angående omförhandling av avtal
Anderstorps Sportklubb, matchavtal från år 1999
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Anderstorps Sportklubb,
omförhandling av avtal, daterad den 27 mars 2015
Arbetsutskottets protokoll den 7april2015, § 32

Fritidsnämnden beslutar

an justera matchavtalet med föreningen till 20 000 kr per år att gälla från
säsongen 20 15-16, samt

an uppdra åt fritidschefen att skriva om avtalet i enlighet med de nya
villkoren.

Expedieras till:
Anderstorps Sportklubb

e!a,es signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam man trädesdatum Sida
20 15-04-23 9(19)

Fn §46 Dnr: FN.20 15.3 1 805

Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om kommunalt
aktivitetsbidrag

Ärendebeskrivning
Efter det att föreningen ansökte om aktivitetsbidrag för hösten 2014
upptäcktes att man missat få med innebandysektionens aktiviteter. Dessa var
totalt 471 deltagaraktiviteter. Orsaken till misstaget ligger i föreningens interna
rutiner.

Föreningen ansöker nu hos fritidsnämnden om att få denna ansökan godkänd i
efterhand.

Beslutsunderlag
Hestra Skid- och Sportklubb ansökan om tillägg för kommunalt aktivitetsbidrag
ht-2014
Fritidskontorets tjänsteskrivelsen angående Hestra Skid- och Sportklubb,
ansökan om kommunalt aktivtetsbidrag, daterad den 27 mars 2015
Arbetsutskottets protokoll den 7april 2015, § 33

Fritidsnämnden beslutar

an bevilja föreningen ytterligare 5 784 kr i aktivitetsbidrag.

Expedieras till:
Hestra Skid- och Sportklubb

lusterares signatur / / Utdragsbestyrkande

r



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-04-23 10(19)

Fn §47 Dnr: FN.20l5.25 041

Budget 2016

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att konsekvensbeskriva ett
antal konkretiserade mål. 1 direktiven sdr att förvaltningschefen skall föra en
dialog med sin nämnd men att nämnden inte tar beslut i frågan.

Fritidschefen har sammanställt konsekvensbeskrivningar och översänt dem till
ekonomichefen. På grund av tidsbrist har dialogen endast kunnat föras med
fritidsnämndens ordförande. Arbetsutskottet får nu ta del av
konsekvens beskrivni ngarna.

Beslutsunderlag
Kommentarer till konkretiseradmål 2016, daterad 10april2015
Arbetsutskottets protokoll den 7 april 2015, § 34

Fritidsnämnden beslutar

an godkänna fritidschefens åtgärd, samt lägga ärendet till handlingarna.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

lusterares signatur //4 Utdragsbestyrkande

7



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 11(19)

Fn §48 Dnr: FN.20l5.41 805

Smålandsstenars Motorklubb, ansökan om investeringsbidrag
(traktor)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för anskaffande av en
traktor som behövs för skötseln av anläggningen. Kostnaden uppges till 125
000 kr.

Föreningen hemställer om en snabb hantering i ärendet eftersom deras
alternativ är att hyra traktor för höga kostnader.

Beslutsunderlag
Smålandsstenars Motorklubb, ansökan om investeringsbidrag traktor
Arbetsutskottets protokoll den 16 april 2015, § 37

Fritidsnämnden beslutar

an bevilja föreningen 40 000 kr för anskaffande av traktor, samt

an kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Smålandsstenars Motorklubb

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sa mmanträdesdatu m Sida
2015-04-23 12(19)

Fn §49 Dnr: FN.20 15.40 805

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om investeringsbidrag
(projelctor)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för anskaffande av en
projektor till klubbstugan. Kostnaden uppges till högst 5 000 kr.

Beslutsunderlag
Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om investeringsbidrag för projektor
Arbetsutskottets protokoll den 16april2015, § 38

Fritidsnämnden beslutar

art avslå ansökan.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb

lusterares signatur

/

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 13(19)

Fn §50 Dnr: FN.20 15.39 805

Burseryds Alliansförsamling, ansökan om investeringsbidrag
(diskmaskin)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för anskaffande av en
diskmaskin. Kostnaden uppges till ca Il 000 kr inklusive installation.

Föreningen har samlingar måndagar och fredagar och får då handdiska efter 40-
50 personer som fikat.

Beslutsunderlag
Burseryds Alliansförsamling ansökan om investeringsbidrag om diskmaskin
Arbetsutskottets protokoll den 16 april 2015, § 39

Fritidsnämnden beslutar

an avslå ansökan.

Expedieras till:
Burseryds Alliansförsamling

fl

lusterares signatur //fl Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAHMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatum Sida
2015-04-23 14(19)

Fn §5 1 Dnr: FN.20 15.38 805

Gislaved Västbo Brukshundklubb, ansökan om investeringsbidrag
(hinder till agilitybana)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för anskaffande av nya
hinder till agilitybanan. De gamla är uttjänta och inte godkända för att anordna
tävlingar. Föreningen uppger kostnaden till 48 000 kr totalt.

Beslutsunderlag
Gislaved Västbo Brukshundklubb, ansökan om investeringsbidrag, hinder till
agilitybana
Arbetsutskottets protokoll den 16april 2015. § 40

Fritidsnämnden beslutar

an bevilja föreningen IS 000 kr totalt för anskaffande av nya hinder för hela
ansökan, samt

an kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gislaved Västbo Brukshundklubb

lusterares signatur 9/2 Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-04-23 15(19)

Fn §52 Dnr: FN.2015.37 042

Delårsbokslut per 31 mars 2015 med helårsprognos

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden följer budgeten till stora delar. Några mindre avvikelser såväl
negativa som positiva kan noteras. Personal- och lokalkostnaderna ligger
marginellt högre än förra året. Detsamma gäller intäkterna. På
investeringssidan noteras att många investeringar är igång. En mindre
kostnadsökning kommer belasta skateparken eftersom projektet drabbats av
några oförutsedda kostnader. Förvaltningen räknar med att genomföra samtliga
planerade investeringar.

Helårsprognosen är svår att förutse så här tidigt på året men det finns för
närvarande inga avvikelser som behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
lnvesteringsprognos per 1 mars 2015
Helårsprognos per 31 mars 2015
Arbetsutskottets protokoll den 16 april 2015, § 41

Fritidsnämnden beslutar

an godkänna delårsrapporten per 31 mars med helårsprognos, samt

an överlämna den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommun styrelsen

Iuaesinatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatu m Sida
2015-04-23 16(19)

Fn §53 Dnr: FN.2015.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Beslutas anställa Christoffer Klein som vik badmästare 1 Anderstorps simhall
under Annette
Widmarks tjänstledighet, dock längst till 20 1 5-06-2 1.

Beslutas anställa Alexandra Karlsson som vi badmästare under Elin
Hansdotters tjänstledighet, dock längst till 2015-12-31.

Beslutas anställa Ebbalisa Schultz som badmästare/gruppledare tillsvidare från
2015-03-01.

Beslutas bevilja Vlado jozic tjänstledighet från 1.0 tjänst som badmästare, dock
längst till
2015-05-10.

Beslutas anställa Vladojozic som vik servicevärd på deltid under ordinarie
befattningsinnehavarares sjukskrivning, dock längst till 2015-05-10.

Beslutas anställa Siomonn Kirwan som vik badmäsrare under Vlado jozics
tjänstledighet, dock längst till 2015-05-10.

Beslutas anställa Siomonn Kirwan som vik badmästare på Hörsjöbadet 2015-
05-18-2015-08-23.

Beslutas anställa Camilla Borg som badmästare tillsvidare från 2015-03-01.

Beslutas godkänna Internacional KIF Gislaved som bidragsberättigad förening
från 24 mars 2015 eftersom återbetalningskravet är verkställt.

Beslutsunderlag
Delegationsförteckning beslutas anställa Vladojozic som vikarierande
servicevärd
Delegationsförteckning beslutas anställa Siomonn Kirwan som vik badmästare
Delegationsförteckning beslutas anställa Ebbalisa Schultz som
badmästare/gruppledare tillsvidare tjänst i Smålandsstenars sim- och sporthall
Delegationsförteckning beslutas anställa Christopher Klein som vik badmästare
1 Anderstorps simhall
Delegationsförteckning beslutas anställa Camilla Borg som badmästare
tillsvidare tjänst
Delegationsförteckning beslutas anställa Alexandra Karlsson som vikarierande
badmästare
Delegationsförteckning angående Internacional KIF blir godkänna som
bidragsberättigad förening eftersom återbetalningskravet är verkställt
Delegationsförteckning angående anställa Siomonn Kirwan som vik badmästare
på Hörslöbadet under sommaren 2015

Fritidsnämnden beslutar

an lägga besluten till handlingarna.

ljnre signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-04-23 17(19)

Fn §53 (forts.)

Expedieras till:
Internacional KIF Gislaved

-7

lusterares signatur 1/7 Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnäm n den Sammanträdesdatum Sida
2015-04-23 18(19)

Fn §54 Dnr: FN.2015A2 809

Matcharrangemang mellan Burseryd/SmålandsstenarlSkeppshult -

Internacional KIF Gislaved angående oacceptabelt uppförande

Ärendebeskrivning
Burseryds ldrottsförening informerar skrivelse om en händelse i en
ungdomsmatch mellan Burseryds Burseryd/Smålandsstenar/Skeppshult (BaSS) —

Internacional KW Gislaved. Matchen urartade helt, spelare blev slagna.
domaren tingades dela ut fyra röda kort till spelare i Internacional KIF
Gislaved, ett icke acceptabelt språkbruk används, mm.

Händelsen kommer utredas av fotbollsförbundet men det är viktigt att
föreningar som uppbär kommunala bidrag också har godtagbara värdegrunder i
sin verksamhet

Beslutsunderlag
Matcharrangemang mellan Burseryd/Smålandsstenar/Skeppshult - Internacional
KIF Gislaved angående oacceptabelt uppförande

Fritidsnämnden beslutar

an begära in en skriftlig redovisning från KIF Internacional om föreningens
uppträdande.

art begära en redovisning av föreningen hur de kommer arbeta med sin
värdegrund, samt

an bjuda in representanter för föreningen tillsammans med representant för
SISU till nästkommande sammanträde med arbetsutskottet för att
diskutera framtida åtgärder.

Expedieras till:
Burseryds ldrottsförening
Internacional KIF Gislaved

lusterares signatur 2 7 4 ( N Utdragsbestyrkande

-



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatum Sida
2015-04-23 19(19)

Fn §55 Dnr: FN.2015.2 009

Ovrigt

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden genomförde studierese till Anderstorps motionsspår,
Rönneljung, Smålandsstenars simhall, skatepark samt konstgräsplan och
lägerlogi i Gisle Sportcenter.

Tommy Stensson (S) informerade om en resa till Bosön som länets
fritidspresidier gjort. Viktiga föreläsningar berörde framtida samverkansfrågor,
friluftsfrågor samt en fundering kring hur idrotten mår.

Fritidsnämnden tackade Kent Kruuse, som kommer sluta sin tjänst, för många
och positiva år tillsammans.

lust ares si natur Utdragsbestyrkande


