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‘—-‘ Fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-08

Plats och tid Vissö i Kommunhuset, Gislaved, klockan 14.00 - 16.30

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Susanne Josefsson (S)
Rune Johansson (5)
Lotten Flodström (S)
Malm Sjöblom (M)
Johan Lassus (M)
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nilsson Nylén (SD)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Niklas Arvidsson, nämndssekreterare
Theresé Lakatos, fritidssekreterare, § 1 1 5

Utses att justera Emanuel Larsson (KD)
justeringens Fritidskontoret den 1 0 december 201 5, klockan 8.30
plats och tid

Jkr::err. Sekreterare
Paragrafer 104 - IIS

Niklas Arvidsson

Ordförande

Te,isson4

Emanuel Larsson (Ku)

ANSLAGIBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 20 1 5- 1 2-08 Paragrafer 1 04 - 115

Datum för Datum för
anslags uppsättande 20 I 5j.2-1 • .. anslags nedtagande 20 1 5- 1 2-30
Forvaringsplats Friti’dskontoret
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 2(15)

Fnl04 Dnr:FN2015.4 102

Val till fritidsnämndens arbetsutskottet 2015-2018

Ärendebeskrivning
Caroline Andersson (M) har den 19 november 2015 av kommunfullmäktige
beviljats entledigade från uppdraget som ersättare i fritidsnämndens
arbetsutskott.

Nominering för fyllnadsval har inkommit från Moderaterna, som föreslår att
johan Lassus (M), Gislaved, väljs som ny ersättare i fritidsnämndens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Nya Moderaterna nominering av ny ledamot i fritidsnämnden (Johan Lassus)
johan Lassus avsäger sig som ersättare i fritidsnämnden
Kf § 1 59 Valärende entledigande av ersättare i fritidsnämnden
Kf § 160 Val av ledamot i fritidsnämnden
Fritidskontorets tjänsteskrivelse, daterad 20 november 20 1 5

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna valet av johan Lassus (M) som ersättare i fritidsnämndens
arbetsutskott.

Expedieras till:
Johan Lassus
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, lönefunktionen
Kommunstyrelsekontoret, arkivfunktionen
Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 3(15)

Fnl05 Dnr:FN.2015.79 805

Hittaut.nu 201 6lGislaved

Ärend ebeskrivning
“Hitta ut” startade 20 1 3 som ett samarrangemang med flera
orienteringsklubbar i kommunen i syfte att få människor att upptäcka nya
platser i sin närmiljö genom att låta dem finna checkpoints som är markerade
på en karta. Respektive klubb är kontrollutsättare och står för kartunderlag. På
en hemsida kan man också registrera sina checkpoints för att jämföra sig med
andra. “Hitta ut” har lockat ut många deltagare och väckt en hel del
soffpotatisar som har kommit igång i rörelse. Projektet är en bra
folkhälsosatsning då det är helt gratis för deltagarna och passar alla åldrar och
ambitionsnivåer då checkpointsen har olika svårighetsgrad.

En redovisning av projektet från 20 1 3 till 20 1 5 visar att det går bättre och
bättre för varje år. Erfarenheterna från 20 1 5 är att samtliga orienteringskiubbar
i kommunen nu är delaktiga, positiva samarbeten har genomförts med
idrottslärare och exceptionella platser i kommunen har besökts av många
deltagare. En del orienteringsklubbar aviserar dock att det inte är en
självklarhet att alla kommer att arrangera “Hitta ut” fortsättningsvis då det
kräver mycket arbete i förhållande till föreningarnas förtjänst. Kommunalt
bidrag anses vara en förutsättning.

Fritidsnämnden har stöttat projektet “Hitta ut” under åren. 2015 beviljades
Anderstorps Orienteringsklubben, som samordnande förening, 35 000 kr till
projektet. Pengarna delades därefter, enligt en fördelningsmodell, till de olika
orienteringsklubbarna och användes i huvudsak för att täcka kostnader som
licensavgift och tryckeri.

Inför 2016 har Anderstorps Orienteringsklubben meddelat att man inte längre
vill fungera som samordnande förening i projekt “Hitta ut”.

Besi utsu nderlag
Hittaut.nu/Gislaved 201 6, ansökan om bidrag (kartor)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående bidrag till verksamhet Hitta ut,
daterad den 17 november 2015
Fritidsnämndens arbets utskottets protokoll den 26 november 201 5, § 85

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra till fritidskontoret att undersöka föreningarnas intresse för
fortsatt engagemang i projektet “Hitta ut”, samt

att uppdra till fritidskontoret att undersöka om det finns medel att tillgå från
Folkhälsorådet som kan delfinansiera projektet.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb
Reftele Orienteringsklubb
Orienteringsklubben Gisle
Orienteringsklubben Vivill
Burseryds ldrottsförening

lusterares signatur .-‘N ) Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 4(15)

FnI06 Dnr:FN.2015.80 042

Intern kontroll 2015, redovisning

Ärendebeskrivni ng
Fritidsnämnden fattade beslut (Fn 2014 §83) om tre områden som interna
kontrollområden för 201 5;

• Personalrutiner som rör säkerhetsfrågor
• Statistikhantering
• Boknings/avbokningsrutiner

En intern kontroll har genomförts. Kontrollen är i vissa delar tunn beroende på
avgränsning och definitionsfråga kring områdena. Utifrån handläggares
definition visar intern kontrollen att rutiner finns på alla områden och att
rutinerna har uppmärksammats under året. När problem inom områdena har
observerats har åtgärder gjorts.

Beslutsunderlag
Fritidschefens tjänsteskrivelse angående sammanställning av internkontroll
2015, daterad 19 november 2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Intern kontroll 201 5 - Redovisning
bokning/avbokningsrutiner, daterad den 1 2 november 20 1 5
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Intern kontroll 2015 -

Personalrutiner som rör säkerhetsfrågor, daterad den 1 1 november 20 1 5
Fritidskontorets tjänseskrivelse angående Intern kontroll 20 1 5 - Statistik,
daterad den 1 1 november 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 2015, § 86

Fritidsnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna,

att uppdra till fritidskontoret att se över arbetet med statistikhantering och
återkomma med förslag på förbättringar under 20 1 6, samt

att uppdra till fritidskontoret att komma med förslag på lämpliga områden
som interna kontrollområden för år 20 1 6.

Expedieras till:
Kommunstyelsekontoret

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 5(l5

Fn §107 Dnr: FN.20l5.77 805

Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till Ungdomsfestivalen 2015

Ärendebeskrivnirig
Stiftelsen Torghuset har inkommit med en ansökan om bidrag till
Ungdomsfestivalen 2015 för att få täckning för arrangemanget.

Festivalen anordnades den 3 oktober 20 1 5, för 22:a året i rad. Festivalen är en
aktivitetsdag för barn och ungdomar mot droger och våld. Arrangemanget är
genomförbart tack vare sponsring, bidrag och medverkande föräldrar. På
programbladet finns kommunens logga med. Tidigare år har fritidsnämnden
beviljat fri lokalhyra i Torghuset med lO 000 kronor för detta arrangemang.

Ansökan är daterad 20 1 5-08-26, men har inte nått fritidskontoret förrän i
oktober månad. Representant vid Torghuset menar att ansökan är inskickad i
god tid innan arrangemanget.

Beslutsunderlag
Ansökan om Ungdomsfestivalen 2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ansökan om bidrag till
Ungdomsfestivalen 201 5, daterad den 17 november 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 2015, § 87

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Ungdomsfestivalen fri lokalhyra i Torghuset upp till 1 0 000
kronor för det genomförda arrangemanget, samt

att kostnaden belastar kontot samlingssalar.

Expedieras till:
Stiftelsen Torghuset

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 6(15)

Fnl08 Dnr:FN.2015.75 805

Anderstorps Orienten ngskl ubb, ansökan om investeringsbidrag
(värmepump)

Ärendebeskrivning
Anderstorps orienteringsklubb har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för värmepump till föreningens kiubbstuga “Bygget”.
Nuvarande värmepump är från 2006 och behöver bytas ut, då den inte lever
upp till önskad effekt samt anses vara förbrukad.

Efter samtal med föreningens ordförande (201 5-1 1-17) framkommer att
klubbstugan utgör navet i föreningen och att lokalen används många gånger
varje vecka för föreningens olika sektioner. Det handlar om teoripass, generell
möteslokal och servering för allmänhet vid tipspromenader.

Investeringen handlar om totalt 27 000 kronor.

Beslutsunderlag
Anderstorps Orienteringsklubb ansökan om investeringsbidrag (värmepump)
Anderstorps Orienteringsklubb komplettering av ansökan
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Anderstorps Orienteringsklubb
ansökan om investeringsbidrag till värmepump, daterad den 1 7 november 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 20 1 5, § 88

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett bidrag med lO 000 kronor för
inköp av en värmepump till föreningens klubbstuga, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb

1 Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 7(15)

Fnl09 Dnr:FN.2015.74 805

Anderstorps Skytteförening, ansökan om investeringsbidrag (inköp
av Iuftgevär för vänsterhärita ungdomar)

Ärendebeskrivning
Anderstorps skytteförening har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för inköp av ett luftgevär för vänsterhänta ungdomar.
Föreningen menar att antalet vänsterhänta ungdomsskyttar har ökat den
senaste tiden och föreningen vill ge dessa ungdomar förutsättningar att tävla på
lika villkor.

Investeringen handlar om totalt 19 000 kronor.

Beslutsunderlag
Anderstorps Skytteförening ansökan om investeringsbidrag (inköp av luftgevär
för vänsterhänta ungdomar)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående anderstorps skytteförenings ansökan
om investeringsbidrag till inköp av luftgevär, daterad den 17 november 201 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 20 1 5, § 89

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Skytteförening ett bidrag med 8 000 kronor för
inköp av ett luftgevär för vänsterhänta ungdomar, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Skytteförening

1 usteraresaj.w- Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 8(15)

Fn §1 lO Dnr:FN.2015.78 805

Betongcupen 2016

Ärendebeskrivning
Föreningen Bryggeriet i Malmö har kontaktat fritidskontoret med en förfrågan
om att anordna en nationell deltävling i skateboard under 20 1 6. Förfrågan har
gått ut till flera kommuner.

Betongcupen drivs av Föreningen Bryggeriet som gjort Malmö till en av
Europas huvudstäder för skateboard.

Ihop med Sveriges skateboardtidning Giftorm har de satt ihop en organisation
med 1 5 års erfarenhet av internationella skateboardevents.

Varför Betongcupen i Gislaveds kommun?
• Marknadsför den nya unika skateboardanläggningen i Smålandsstenar
• Lokal och nationell press
• Del i Sveriges största skateboard händelse 201 6
• Lockar framtida besökare till anläggningen och staden
• Fortsatt satsning på ungdomskultur
• Deltävlingen är en angelägenhet för hela Norden

Förväntningar för att anornda Betoncupen
• Läktare för ca 150 personer
• El och ljudutrustning för DJ
• Toaletter
• Renhållning
• Sjukvårdspersonal
• Lokal marknadsföring

Fritidskontoret ser att evenemanget är möjligt att genomföra och att
kostnaderna inte behöver bli så höga.

Evenemanget är ett bra sätt att marknadsföra Smålandsstenar och den nya
skateparken.

Beslutsunderlag
Betongcupen 2016
Fritidskontoret tjänsteskrivelse angående Betongcupen 20 1 6, daterad den 1 0
november 201 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 20 1 5, § 90

Fritidsnämnden beslutar

att ge fritidskontoret i uppdrag att kontakta Smålandsstenars Gymnastik-
och ldrottsförenings skatesektion för att undersöka föreningens intresse
att samordna evenemanget samarbete med Gislaveds kommun och
Föreningen Bryggeriet.

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 9(15)

FN §110 (forts.)

Expedieras till:
Föreningen Bryggeriet i Malmö
Smålandsstenars Gymnastik och 1 drottsförenings Skatesektion

1 usteraces-sigijatur Utdragsbestyrkande

2(7



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 10(15)

FnlIl Dnr:FN.2015.73 805

Ansökan om investeririgsbidrag 2015

Ärendebeskrivni ng
Föreningarna i Gislaveds kommun har ansökt om investeringsbidrag år 20 1 5
om totalt 4 064 416 kronor. Budgeten för denna bidragsart är 1 000 000
kronor.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag (stora) 20 1 5
Anderstorps ldrottsförening ansökan om investeringsbidrag (renovera dusch
och omklädningsrum)
Anderstorps Tennisklubb ansökan om investeringsbidrag (renovering av
hallgolv och slitna lokaler)
Anderstorps Tennisklubb ansökan om investeringsbidrag (renovering av inre
duschutrymme och yttre fasad)
Gislaveds Motorklubb ansökan om investeringsbidrag (begagnad traktor)
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om investeringsbidrag (nyinvestering i
gym/styrketräningslokal)
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om investeringsbidrag (renovering av
duschutrymme i klubbstugans källare)
Reftele Missionsförsamling, ansökan om investeringsbidrag (ombyggnad och
renovering av samlingssal)
Smålandsstenars Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag (omläggning av
två inomhusbanor)
Västboås GolF ansökan om investeringsbidrag (upprustning och renovering av
isrinken i As)
Västboås GolF ansökan om investeringsbidrag bilagan (upprustning och
renovering av isrinken i As)
Västboås GolF investeringsbidrag - kostnader
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 201 5, § 91

Yrkande
Tommy Stensson (S): Att bevilja Reftelse Missionsförsamling ett bidrag med
80 000 kronor för ombyggnad och renovering av ungdomslokaler.

Emanuel Larsson (KD): Att avslå Gislaved Motorklubbs ansökan om
investeringsbidrag för köp av traktor.

Urban Nilsson (C): Att bevilja Smålandsstenars Tennisklubbs ett bidrag med
145 000 kronor för omläggning av två inomhusbanor, samt att kostnaden
belastar konto investeringsbidrag 20 1 5.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps ldrottsförening ett bidrag med 100 000 kronor för
renovering av omklädnings- och duschrum,

att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ett bidrag med 50 000 kronor för
nyinvestering i gym/styrketräningslokal,

att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ett bidrag med 50 000 kronor för
renovering av duschutrymme i klubbstugans källare,

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 11(15)

FN §111 (forts.)

att bevilja Reftele Missionsförsamling ett bidrag med 80 000 kronor för
ombyggnad och renovering av ungdomsiokaler,

att uppdra till fritidskontoret att inleda dialog och boka ett möte med
Anderstorps Tennisklubb,

att uppdra till fritidskontoret att inleda dialog med Västboås GolF,

att avsTå Gislaved Motorklubbs ansökan om investeringsbidrag för köp av
traktor,

att bevilja Smålandsstenars Tennisklubb ett bidrag med 145 000 kronor för
omläggning av två inomhusbanor, samt

att ovanstående kostnader belastar kontot investeringsbidrag 20 1 5.

Expedieras till:
Anderstorps ldrottsförening
Anderstorps Tennisklubb
Gislaveds Motorklubb
Hestra Skid- och Sportktubb
Reftele Missionsförsamling
Smålandsstenars Tennisklubb
Västboås GolF

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 12(15)

FnIl2 Dnr:FN.2015.68 006

Sammanträdesdatum 2016

Ärendebeskrivning
Den 5:e november 2015 antog fritidsnämnden ett förslag till
sammanträdesdatum för 20 1 6. Sedan sammanträdesdatumen antogs har ett
antal externa möten som påverkar fritidsnämndens arbete planlagts.
Fritidskontoret föreslår därför att ett antal ändringar av sammanträdesdatum
antas.

Fritidsnämnden AU
21januari 201 6 flyttas till 20 januari 2016
18 augusti 20 1 6 flyttas till 16 augusti 2016
1 december 2016 flyttas till 29 november 2016

Fritidsnämnden
3 november 2016 flyttas till 1 november 2016
28april2016 flyttas till 3maj2016

Reviderat förslag till sammanträdesdatum år 20 1 6

Fritidsnämnden AU Fritidsnämnden
20 januari 28 januari
25 februari lO mars
14april 3 maj
19maj 9juni
1 6 augusti 25 augusti
22 september 29 september
20 oktober 1 november
29 november IS december

Samtliga sammanträden med arbetsutskottet startar klockan 13.00 om inget
annat bestäms.

Samtliga sammanträden med fritidsnämnden startar klockan 14.00 om inget
annat bestäms.

BesI utsu nderl ag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående sammanträdesdagar år 20 1 6,
daterad den 27 november 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 26 november 20 1 5, § 92

Fritidsnämnden beslutar

att anta fritidskontorets reviderade förslag till sammanträdesdatum år 20 1 6

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 l3(l5

Fnll3 Dnr:FN.2015.76 042

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen ger en ekonomisk uppföljning per oktober månad 2015 då
förvaltningen har redovisat en helårs prognos med underskott. Prognosen för
helåret visar nu +/ 0 då fritidsnämnden har fått ersättning för va-
översvämningar från 2014 avseende intäktsbortfall, samt överskott på
nämndens förfogande och Iedarutbildningsbidrag. Dessutom överskott på
kapitalkostnader då investeringar är klara sent på året.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna fritidschefens rapportering av ekonomisk uppföljning.

Expedieras till:
Kommunstyelsekontoret, ekonomienheten

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



(iISLAVhUS KUM[IUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 I4(l5

FnIl4 Dnr:FN.2015.3 002

Delegationsbeslut

Enligt delegationsförteckning för fritidsnämnden i Gislaveds kommun:

9.2 Anskaffa personal

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

1 usterares sinatu r Utdragsbestyrkande



(ISLAVhDS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-12-08 15(15)

Fn §115 Dnr: FN.2015.2 009

Ovrigt

Ärendebeskrivni ng

Införmtion öm khill
Ishallen har varit tagen ur bruk då ett haveri i kylanläggningen, orsakat av en
plattvärmeväxlare där packningarna inte höll. Ishallen kommer enligt plan att
öppnas för allmänheten den 12 december 20 1 5.

Rrv ngndi fnrrsning
Fritidschefen rapporterar om en in kommen synpunkt, angående en förenings
behandling av ett barn. 1 förvaltningschefens svar till föräldern redogörs för vår
drog- och mobbing. Efter samtal med föreningen anser vi att föreningen har
goda intentioner. Kommer därför inte föreslå FN några sanktioner.

Ridrig köntröl 1
Bidragskontroll har genomförts av Västbo karate - do Bujinkai och Skeppshults
BKs närvarorapportering. Inga anmärkningar rapporteras och
Fritidsförvaltningen ser positivt på att föreningarna närvarorapporterar digitalt,
vilket underlättar bidragskontrollen.

Uppviktning v SMmddjörer
Under eftermiddagen den 8 december 201 5 kommer SM-medaljörer med
ursprung från Gislaved att uppmärksammas av fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Till politiker angående ishallen
Brev angående fortsatt ekonomiskt stöd till förening

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

lusterares siga.ii_ Utdragsbestyrkande


