
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-29

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 29 september 2016, kl. 14.00 - 15.30

Beslutande Malin Sjöblom (M), ordf.
Emanuel Larsson (KD)
Jörg Neumann (M), tjänstgörande ersättare för Johan Lassus (M)
Lotten Flodström (S)
Urban Nilsson (C)
Stefan Nylén (SD)
Rune Johansson (S)
Susanne Josefsson (S)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Maria Hägg, ekonom, § 70
Therése Lakatos, fritidssekreterare, § 70
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Emanuel Larsson
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret, måndagen den 3 oktober 2016

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 70 - 75

Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Malin Sjöblom

Justerande ..........................................................................................................................................

Emanuel Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-29 Paragrafer 70 - 75

Datum för
anslags uppsättande 2016-10-04

Datum för
anslags nedtagande 2016-10-25

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §70 Dnr: FN.2016.47 042

Bokslut 2016, inkl. helårsprognos och delårsbokslut

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har gjort årets andra delårsrapport, per sista augusti
inklusive prognos för helår.

Utfallet per augusti visar en lägre nettokostnad än delårsrapport 2 2015.
Skillnaden är ca 2,5 miljoner och beror på den simhallsförändring som
fritidsnämnden har hanterat mellan 2015 och 2016. Prognosen för driften för
helåret är ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är
lägre kapitalkostnader samt lägre lokalkostnader på grund av ej genomförda
ombyggnationer av simhallar.

Fritidsnämndens investeringar per augusti är 690 tkr. Här kan nämnas
investering av en handikappsramp på ett friluftsbad, en spontanidrottsplats i
form av hinderbana & utegym samt fortsatt utbyte av armaturer på elljusspår.
Prognosen för helåret är ett överskott på 700 tkr då investeringar för
bassängtäckning till Hörsjöbadet och adminstrativt system inte kommer att
genomföras under 2016.

Vad gäller nämndens olika styrmått visar arbetet hittills en god måluppfyllnad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-22 - Fnau §67 Bokslut 2016, inkl. helårsprognos och
delårsbokslut
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle angående delårsbokslut 2016-08-31 med
prognos, daterad den 19 september 2016
Delarsrapport 2 2016 Fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsbokslut 2016-08-31 med prognos, samt

att överlämna den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §71 Dnr: FN.2016.58 805

Ansökan av statliga medel för flyktingmottagande

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har erhållit ett statligt bidrag om totalt 34,6 mnkr som en
engångsutbetalning för att minska trycket på den kommunala ekonomin som
effekt av flyktingsituationen. Anslaget ska användas till kostnader som uppstått i
den situation som råder för 2015 och 2016.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, §180, att delegera till
kommunstyrelsen att fördela 34,6 mnkr avseende år 2015 och 2016 efter
ansökan från berörda nämnder, att kommunstyrelsen löpande ska meddela
kommunfullmäktige hur pengar har fördelats, samt att dessa pengar ska ses
som engångspengar och är inte ramhöjande.

Fritidsförvaltningen har utarbetat två ansökningar om statliga medel för
flyktingmottagande. Ansökningarna avser:
- Projekt för att underlätta för nyanländas möjlighet till simkunnighet, 250 tkr
- Projekt för att underlätta träning för alla på Hälsolyftet, Smålandsstenar, 250
tkr

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-22 - Fnau §68 Ansökan av statliga medel för
flyktingmottagande
Ansökan om flyktingmedel HL Smst, daterad den 19 september 2016
Ansökan om flyktingmedel Gislebadet, daterad den 19 september 2016
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående ansökan av statliga medel för
flyktingmottagande, daterad den 19 september 2016

Fritidsnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om statliga medel för flyktingmottagande
enligt följande:
- Projekt för att underlätta för nyanländas möjlighet till simkunnighet,
totalt 250 tkr
- Projekt för att underlätta träning för alla på Hälsolyftet,
Smålandsstenar, totalt 250 tkr.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §72 Dnr: FN.2016.63 805

Bowlingsklubben Linnéa, ansökan om dispens

Ärendebeskrivning
Bowlingklubben Linnéa har under de senaste åren inte varit en
bidragsberättigad förening enligt fritidsnämndens normer "allmänna
bidragsbestämmelser" då föreningen inte har redovisat minst tio aktiva
medlemmar i åldern 7-25 år. I samband med att fritidsnämnden har övertagit
bowlinghallen har fritidsförvaltningen fört samtal med Bowlingklubben Linnéa.
Samtalen har bland annat handlat om föreningens planer för större
ungdomsverksamhet.

Bowlingklubben Linnéa har därefter inkommit med fullständig ansökan om att
bli bidragsberättigad förening. Enligt delegationsförteckning för fritidsnämnden i
Gislaveds kommun har föreningen godkänts som bidragsberättigad förening
från och med 2016-11-28. Enligt "Fritidsnämndens normer för kommunala
bidrag" gäller en tremånadersregel om karenstid för bidragsberättigad förening
från det att ansökan har inkommit till fritidsförvaltningen.

Bowlingklubben Linnéa har nu inkommit med en ansökan till fritidsnämnden
om dispens från karenstiden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-22 - Fnau §69 Bowlingsklubben Linnéa, ansökan om dispens
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Bowlingklubben Linneas ansökan
om dispens, daterad den 16 september 2016
Bowlingsklubben Linnéa, ansökan om dispens

Fritidsnämnden beslutar

att ge Bowlingklubben Linnéa dispens från karenstiden för bidragsberättiagd
förening, samt

att framföra till Bowlingklubben Linnéa vikten av att föreningen jobbar
vidare med sin nu uppbyggda ungdomsverksamhet.

Expedieras till:
Bowlingklubben Linnéa
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §73 Dnr: FN.2016.62 805

Orienteringsklubben Gisle, ansökan om investeringsbidrag
(element)

Ärendebeskrivning
Den 11 augusti 2016 inkom Orienteringsklubben Gisle med ansökan om
investeringsbidrag. Investeringen syftar till att ersätta elementen på
Gislegården, föreningens klubbstuga. Ett flertal av de nuvarande elementen är
defekta och har uppnått en ålder av över 30 år.

Beräknad investeringsstart är hösten 2016. Föreningen ansöker om ett bidrag
om totalt 40 000 kronor.

I september 2015 beviljades föreningen ett bidrag om 10 000 kronor för inköp
av en luftvärmepump till klubblokalen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-22 - Fnau §70 Orienteringsklubben Gisle, ansökan om
investeringsbidrag (element)
OK Gisle, ansökan om bidrag (element)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående OK Gisles bidragsansökan,
daterad den 20 september 2016

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Orienteringsklubben Gisle ett bidrag om 17 000 kronor för
investering i nya element till Gislegården, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Orienteringsklubben Gisle
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §74 Dnr: FN.2016.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

4.2 Två bidragsärenden

6.1 Lotteritillstånd

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §75 Dnr: FN.2016.2 009

Övrigt

Ärendebeskrivning
Rapport Olympic day
Fritidschefen rapporterar från Olympic day som genomfördes den 3 september
på området Gisle. Tio föreningar deltog och ett 60-tal barn provade på olika
idrotter. Det var sex olympier på plats. Sammafattningsvis var dagen mycket
lyckad.

Inriktningsbeslut om mottagande av nyanlända 2017
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommuntalet för flyktingmottagande
i Gislaveds kommun för 2017 bör ligga kvar på samma nivå som 2016, det vill
säga 37 stycken.

Rapport Händelsegruppen
Fritidschefen meddelar att Händelsegruppen i Gislaveds kommun numera ses
en gång i månaden. Vid senaste sammanträdet diskuterads bland annat
Integrationsbidraget och Nattvandring. Vad gäller Integrationsbidraget har
fritidschefen suttit med i en beredningsgrupp som har hanterat ansökningarna
som har inkommit från föreningslivet. Beredningsgruppen har gett förslag på
fördelning av de avsatta pengarna.  Totalt 20 ansökningar har inkommit.
Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om fördelningen den 5 oktober.
Vad gäller nattvandring kommer en revidering av nattvandringens kriterier att
göras med anledning av att andra behov har uppkommit.

Förvaltningsdag 26 september
Fritidschefen informerar om förvaltningsdagen som genomfördes med alla
medarbetare den 26 september. Medarbetarna var uppdelade utifrån sina
professioner och dagen innehöll fortbildning i form av vattenrening,
studiebesök vid Halmstads arena samt föreläsning kring bemötande på en
mångkulturell mötesplats. Dagen genomfördes i samband med att skolan hade
en studiedag för att minimera avbräck i verksamheten.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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