
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-19

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 19 september 2017, kl 14.00 - 15.20

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Malin Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Susanne Josefsson (S)
Rune Johansson (S)
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Sara Wingren, ekonom
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare
Therése Lakatos, fritidsutvecklare
Chifumi Lorentzon, praktikant

Utses att justera Urban Nilsson
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret, fredagen den 22 september 2017

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

Paragrafer 52 - 55

Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Tommy Stensson

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

Urban Nilsson

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

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-19 Paragrafer 52 - 55

Datum för
anslags uppsättande 2017-09-25

Datum för
anslags nedtagande 2017-10-19

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §52 Dnr: FN.2017.24 042

Delårsrapport

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

Utfallet per augusti ligger i linje med föregående år. Prognosen för driften för
helåret är ett överskott på drygt 2 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är
lägre lokalkostnader på grund av ej genomförd ombyggnation av
Smålandsstenars simhall samt fel i teknisk justering. En annan orsak är lägre
personalkostnader på grund av att långtidssjukskrivningar inom förvaltningen
inte har ersatts fullt ut.

Sammanfattningsvis redovisar fritidsnämnden ett bra första halvår av 2017,
trots en turbulent tid av konsekvenser av verksamhetsförändring under 2016
samt hög personalomsättning. Verksamheten har hittills under 2017
genomförts på ett sådant sätt att betydande steg har tagits mot god
måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2017
Delårsrapport 2 (daterad den 19 september 2017, till nämnd)

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapport 2 2017-08-31 med prognos, samt

att överlämna den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §53 Dnr: FN.2017.41

Remiss, Detaljplan för fastigheten Göta 2 m.fl. i Gislaved Weland

Ärendebeskrivning
Planen är upprättad i ett så kallat utökat planförftarande. Planprocessen ska
pröva utökning och uppdatering av nuvarande användning. Området i
anslutning till Weland Industricenter AB är planlagd för industriändamål.
Förslaget avser att pröva rimligheten i att hela fastigheten Göta 2 exploateras
samt att pröva ytterligare användningsområden. Planområdet omfattar
fastigheten Göta 2 samt delar av den kommunala marken fram till Tippvägen i
öster. Delar av Anderstorps- och Reftelevägen som ligger i anslutning till
området ingår i planområdet. Yttrande ska vara Bygg- och miljöförvaltningen
tillhanda senast den 29 september 2017.

Fotbollsplanerna som ligger i anslutning till området medför att många
barn och ungdomar rör sig till och från området. Fritidsförvaltningen vill
understryka vikten av att trafiksituationen på Reftelevägen och även i
korsningen vid Anderstorpsvägen beaktas.

Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden inte har något att erinra mot
detaljplanen för fastigheten Göta 2 m.fl. i Gislaved Weland.

Beslutsunderlag
Dagvattenutredning Göta 2 Slutrapport, daterad den 20 februari 2017
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2017
Göta plankarta, uppdaterad den 22 augusti 2017
Planbeskrivning Göta 2 Samrådsversion

Fritidsnämnden beslutar

att Fritidsnämnden inte har något att erinra mot detaljplanen för fastigheten
Göta 2 m.fl. i Gislaved Weland.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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Fn §54 Dnr: FN.2017.38 805

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (utbyte av
befintligt defekt stängsel)

Ärendebeskrivning
Gislaveds idrottssällskap inkom i början av september 2017 med en ansökan
om bidrag. Bidraget avser att finansiera utbytet av ett befintligt stängsel vid
bilparkeringen mot planen.

Stängslet består av inplastade stolpar som har rostat inifrån. Föreningen menar
också att stängslet är för lågt, då det inte är ovanligt att bollar träffar bilar som
står parkerade.

Föreningen ansöker om 41 564 kronor. Fritidsförvaltningen föreslår att
Gislaveds Idrottssällskap beviljas ett bidrag på 20 tkr.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2017
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (utbyte av befintligt
defekt stängsel

Fritidsnämnden beslutar

att Gislaveds Idrottssällskap beviljas ett bidrag på 20 tkr för utbyte av
befintligt stängsel.

Expedieras till:
Gislaveds Idrottssällskap
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Fn §55 Dnr: FN.2017.1 009

Meddelande

Ärendebeskrivning
Summering ”Sommarliv”
Utvecklingsledare Therése Lakatos redovisar en summering av ”Sommarliv”.
Inom ramen för Sommarliv har aktiviteter erbjudits nästan varje dag under
sommarlovet. Tio föreningar deltog och erbjöd bland annat bakskola, prova på
och hinderbana. Utvärderingen visar att just föreningsaktiviteterna var mycket
uppskattade.

Redovisning av planeringsdirektiv och utblick på ks
Fritidschefen har tillsammans med ordförande och 2:a vice ordförande varit på
ksau och redovisat nämndens planeringsdirektiv och utblick.

Föreningsmöte
Fritidschefen informerar om en träff med ks presidium och Gislaveds
volleybollklubb.

Planeringssamråd
Ordförande rapporterar från sammanträde med Planeringssamråd. Vid mötet
redovisade säkerhetsstrateg aktuella saker kring bla. skadegörelse på
kommunala fastigheter.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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