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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §43 Dnr: FN.2020.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om Sommarliv
Fritid- och folkhälsochef informerar om programmet för årets Sommarliv.
Kommunen har inte fått statliga medel kring sommarlovsaktiviteter i år. Sommarliv
erbjuds i Gislaveds kommun ändå. Det bygger mycket på upparbetad samverkan
från tidigare år. I programmet deltar fritid- och folkhälsoförvaltningen med mobil
fritidsgårdsverksamhet, bowling och bad. Även föreningar är aktiva.

Sommarsemestrar på förvaltningen
Fritid- och folkhälsochefen informerar att medarbetarna på förvaltningen i stort
har fått semester i sommar enligt sina önskemål. Ett antal sommarvikarier är
intagna, men verksamheterna säkras med ordinarie personal. Fritid- och
folkhälsokontoret kommer att vara bemannat alla veckor i sommar.

Information om möten angående halltidsfördelning
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har i dagarna möten på respektive ort för att
fördela halltiderna för inomhusidrotterna säsongen höstterminen-
2020/vårterminen-2021. Halltider fördelas i Rönneljung, Anderstorps sporthall,
Töråshallen, Gisle Sportcenter och Nordin Sportcenter. Det är ett fortsatt högt
tryck på halltider och det blir ofta intressekonflikter. Det ställer krav på föreningar
att samarbeta och samsas om halltiderna.

Rapport från möte angående suicidprevention
Nämndens ordförande rapporterar från möte där han och fritid- och folkhälsochef
medverkade kring suicidprevention i Gislaved-Gnosjö. Mötet initierades av
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö då antal larm kring suicid har ökat de senaste
åren. Frågan kring förebyggande åtgärder lyftes och en arbetsgrupp kommer
utreda det för respektive kommun. Ett nytt möte är inbokat efter sommaren.

Information från RF Sisu Småland
Representanter från RF Sisu Småland besöker fritid- och folkhälsonämnden och
informerar om sitt arbete och samarbetet med fritid- och folkhälsoförvaltningen i
syfte att utveckla idrottsrörelsen i kommunen. Samarbetet bygger på en
överenskommelse som planeras och följs upp årligen i dialog. Information ges
också om vad som är på gång inom Riksidrottsförbundet.

Information om informationssäkerhet
Nämndsekreterare informerar om att förvaltningen har reviderat sin handlingsplan
för informationssäkerhet. Handlingsplanen gäller för år 2020 och 2021.
Information ges även om förvaltningens nya informationshanteringsplan som har
fastställts av fritid- och folkhälsochefen via ett delegationsbeslut.

Fn § 43 (forts.)

Lägesbild angående corona

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fritid- och folkhälsochef ger en lägesbild för förvaltningen angående coronaviruset
covid-19. Förvaltningen har vidtagit åtgärder på Gislebadet och Hörsjöbadet med
anledning av rekommendationer att undvika trängsel. Anläggningarna brukar vara
välbesökta under sommarmånaderna. Förvaltningen har gjort åtgärder vad gäller
omklädningsrum och vid platser där köbildning kan uppstå, såsom till kassa och
kiosk samt hopptorn. Förvaltningen har också i dialog med medarbetarna bestämt
ett maxantal totalt inne i Hörsjöbadet till 350 besök och i Gislebadet till 120
besök.

Tack till Skeppshults BK
Fritid- och folkhälsonämndens ordförande framför ett tack till Skeppshults
Bollklubb för nämndens möjlighet att förlägga sammanträdet på föreningens
anläggning samt för gott fika och väl genomförd presentation av föreningens
verksamhet.

Tack till nämnden och förvaltningen
Fritid- och folkhälsonämndens ordförande framför ett tack till nämndens
ledamöter samt till förvaltningen för våren 2020 och hälsar trevlig sommar.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §44 Dnr: FN.2020.34 10.10.4

Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Isabergs Ridklubb ett bidrag om
21 000 kronor för renovering och uppgradering av ljudanläggning. Bidraget belastar
kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Isabergs Ridklubb ansöker om investeringsbidrag för renovering och uppgradering
av ljudanläggning för att kunna bedriva tränings- och tävlingsverksamhet för barn,
ungdomar och vuxna på anläggningen. Föreningen skriver att i investeringen ingår
också installation av en hörslinga för att anpassa anläggningen för alla.

Föreningen skriver att investeringen är viktig ur säkerhetssynpunkt för att
information och instruktioner till utövarna ska nå fram.

Investeringen handlar om totalt 49 725 kronor varav 6 250 kronor värderas som
eget arbete.

Beslutsunderlag
Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag daterad den 8 maj 2020
Ljudritning för ridhus
Ljudritning för stora ridbanan
Offerter för ljudanläggningar
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 35, daterad den 2 juni
2020

Beslutet skickas till:
Isabergs Ridklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.34
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §45 Dnr: FN.2020.32 10.10.4

Isabergs Golfklubb, ansökan om bidrag

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Isabergs Golfklubb 10 000 kronor
för inköp av elstängsel. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Isabergs Golfklubb ansöker om investeringsbidrag för inköp och montering av
elstängsel för att hålla vildsvin borta från golfbanan.

Föreningen skriver i sin ansökan att för ca en (1) månad sedan började bekymmer
med vildsvin på golfbanan. Föreningen har varit i kontakt med Isaberg Mountain
Resort för att säkerställa tillgång till cykelleder med mera. Båda parter är överens
om dragningen av elstängslet.

Föreningen skriver att ansökan handlar om 32 151 kronor. Varav 10 080 kronor
avser eget arbete.

Beslutsunderlag
Isabergs Golfklubb, ansökan om bidrag daterad den 19 mars 2020
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 36, daterad den 2 juni
2020

Beslutet skickas till:
Isabergs Golfklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.32
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §46 Dnr: FN.2020.35 10.10.4

Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Bosniska Föreningen i Gislaved 7
000 kronor. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Bosniska föreningen i Gislaved har inkommit med ansökan om investeringsbidrag
för renovering samt inköp av inventarier till lokalerna som föreningen hyr i
Bruksmagasinet.

Föreningen skriver att det handlar om målning och inköp av skåp och 4 nya dörrar.

Föreningen ansöker om 40 000 kronor.

Beslutsunderlag
Bosniska föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag daterad den 9 maj 2020
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 37, daterad den 2 juni
2020

Beslutet skickas till:
Bosniska Föreningen i Gislaved

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.35
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §47 Dnr: FN.2020.33 10.10.4

Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Skeppshults Bollklubb ett bidrag
om 13 500 kronor för inköp av 5-mannamål. Bidrag belastar kontot
investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Skeppshults Bollklubb har inkommit med ansökan om investeringsbidrag för inköp
av 5-mannamål. 5-manna mål är en mindre variant av fotbollsmål och används
främst av ungdomslag.

Föreningen ansöker om totalt 27 372 kronor.

Beslutsunderlag
Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag daterad den 3 maj 2020
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 38, daterad den 2 juni
2020

Beslutet skickas till:
Skeppshults Bollklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.33
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2020-06-16

Fn §48 Dnr: FN.2020.38 10.10.4

Gislaveds Tennisklubb, ansökan om bidrag

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Gislaveds Tennisklubb 17 500
kronor för inköp av strängningsmaskin. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Tennisklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
inköp av en strängningsmaskin. Föreningen skriver i sin ansökan att verksamheten
och antalet utövare har en positiv och uppåtgående trend. Föreningen ser dock att
det är nödvändigt för dem att fortsatt "vara på tårna" och hänga med i
utvecklingen. Som ett led i detta planerar de att investera i en strängningsmaskin.
Detta gör det möjligt att få racketar omsträngade när trycket i strängarna/senorna
släppt.

Föreningen har tidigare skickat iväg racketen till närmsta strängningsmaskin som
idag finns i Smålandsstenar och Värnamo. Föreningen bifogar en faktura som de
har fått som offert för investeringen. Föreningen har inte införskaffat maskinen
ännu.

Föreningen ansöker om totalt 35 000 kronor.

Beslutsunderlag
Gislaveds Tennisklubb, ansökan om bidrag daterad den 27 maj 2020
Gislaveds Tennisklubb, bilaga daterad den 27 maj 2020
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 39, daterad den 2 juni
2020

Beslutet skickas till:
Gislaveds Tennisklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.38
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum
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Fn §49 Dnr: FN.2020.40 1.4.1

Inkomstbortfall för fritid- och folkhälsonämnden 2020

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar

att godkänna informationen om inkomstbortfall.

att resterande utbetalningar motsvarande totalt 300tkr för bidragsarterna drog-
och mobbingpolicy, ledarutbildning och trafikpolicy flyttas fram till år 2021.
De framflyttade utbetalningarna motsvarar 100 tkr per bidragsart.

att uppdra till fritid- och folkhälsoförvaltningen att fortsätta att analysera
intäktsbortfallet fram till uppföljning 2 som behandlas på nämndens
sammanträde den 8 september 2020, samt att vid nämndens sammanträde
den 8 september rapportera till nämnden gällande saldot för kontot fritid-
och folkhälsonämndens förfogande.

Ärendebeskrivning
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har under våren 2020 kontinuerligt informerat
nämnden om läget i förvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19.
Restriktioner och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten
har medfört låga besökssiffror inom förvaltningens avdelning "fritidsverksamhet".
Flera verksamheter inom avdelningen är taxebelagd och intäkterna har således
sjunkit. Förvaltningen har aviserat en prognos på helår 2020 med underskott på
grund av intäktsbortfall. Nämnden har efterfrågat en djupare analys och en
handlingsplan för att få budget i balans.

Förvaltningen har analyserat inkomstbortfallet under våren. Förvaltningen
uppfattar att besöksantalet har varit ca 70 % mindre än under samma period förra
året. Hur mycket det gör på inkomsterna är svårt att säga. Det finns många
osäkerhetsfaktorer i dag hur utvecklingen av coronaviruset och människors
beteende blir. Förvaltningen understryker svårigheten att säkerställa en prognos på
helår. Förvaltningen kommer fortsätta att följa inkomsterna kontinuerligt.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder samt föreslår nämnden ytterligare åtgärder för
att få en budget i balans 2020. Förslagen innebär konsekvenser. Förvaltningen
redovisar dessa.

Beslutsunderlag
Inkomstbortfall på grund av coronaviruset covid-19 daterad den 10 juni 2020
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2020

Fn §49 (forts.)

Yrkanden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2020.40
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Per Sundström (M) med instämmande av Malin Hermansson (C), Anders
Ingemarsson (C), Emanuel Larsson (KD), Moa Wallentin (S), Tomas Töreland (S)
och Lisa Nilsson (SD):

1. Att resterande utbetalningar motsvarande totalt 300 tkr för bidragsarterna
drog- och mobbingpolicy, ledarutbildning och trafikpolicy flyttas fram till år 2021.
De framflyttade utbetalningarna motsvarar 100 tkr per bidragsart.

2. Att uppdra till fritid- och folkhälsoförvaltningen att fortsätta att analysera
intäktsbortfallet fram till uppföljning 2 som behandlas på nämndens sammanträde
den 8 september 2020, samt att vid nämndens sammanträde den 8 september
rapportera till nämnden gällande saldot för kontot fritid- och folkhälsonämndens
förfogande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt första yrkande och finner att fritid- och
folkhälsonämnden beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att fritid- och
folkhälsonämnden beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att fritid-
och folkhälsonämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fn §50 Dnr: FN.2020.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enter Gislaved AB
Granskningsrapport för Enter Gislaved AB 2019

Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Svar om Öreryds badplats till A.P
Svar om Öreryds badplats till L. M. och B. M

Förberedelseklassen och klass 7-9 på Lundåkersskolan
Angående simhallar i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen
KS beslut § 154 Fördelning av schablonersättning 2020
Redovisning av verksamhet kopplad till flyktingverksamhet

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län
Remissbrev Regional strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer inkl. hedersrelaterat våld och förtryck
Regional strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Socialnämnden i Gislaveds kommun
SN beslut § 64 Remissvar Regional strategi för att motverka mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer
SNAU beslut § 35 Remissvar Regional strategi för att motverka mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer
REMISSVAR Regional strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer i Jönköpings län 2020-2026

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fn §51 Dnr: FN.2020.3 1.2.3

Delegationsbeslut

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av genomförda
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
1.8 Fastställande av förvaltningens informationshanteringsplaner (innehåller
gallringsbeslut)
Beslut att fastställa fritid- och folkhälsonämndens informationshanteringsplan.
Delegat: Fritid- och folkhälsochefen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


	Protokoll Fn 2020-06-16 §(43-51)
	Sid:2 Fn §43 FN.2020.2
	Sid:4 Fn §44 FN.2020.34
	Sid:5 Fn §45 FN.2020.32
	Sid:6 Fn §46 FN.2020.35
	Sid:7 Fn §47 FN.2020.33
	Sid:8 Fn §48 FN.2020.38
	Sid:9 Fn §49 FN.2020.40
	Sid:11 Fn §50 FN.2020.1
	Sid:12 Fn §51 FN.2020.3

