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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §54 Dnr: FN.2021.41 1.9

Remiss - Detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan
i Anderstorp

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att man inte har något att erinra över
förslag till detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har givit fritid- och folkhälsonämnden möjlighet att yttra
sig över förslag till detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp. Eventuella yttranden ska inlämnas senast den 17 december 2021.

Efter den planerade skolomorganisationen behöver Töråsskolan byggas ut och
trafiksituationen ses över. För att kunna bygga ut skolan behövs en ny detaljplan
för området, eftersom Töråsskolans byggrätter idag är kraftigt begränsade. I den
nya detaljplanen ses även trafiksituationen över eftersom trafiken förväntas öka till
området.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har gått igenom materialet och funnit att
nämndens ansvarsområden i området, såsom friluftsmöjligheten i natur- och
skogsområden samt sporthallen under kvällstid, är beaktade och inte berörs
negativt av förslaget. För att fortsättningsvis möjliggöra för allmänheten att nå
rekreationsområdet genom Torsgatan skapas i förslaget ett så kallat x-område,
”Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik”. Vad gäller sporthallen lyfter
förslaget fram vikten av trygghet och tillgänglighet samt behov av parkering till
anläggningen. Förvaltningen föreslår nämnden att man inte har något att erinra
över förslag till detaljplanen.

Beslutsunderlag
Remiss - Detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp
Planbeskrivning Anderstorps-Törås 2.64 m.fl. Samråd interaktiv
Plankarta Anderstorps-Törås 2.64 m.fl. Samråd
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §42 Remiss - Detaljplan för del av Anderstorps-Törås
2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2021.41
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §55 Dnr: FN.2021.38 10.10.4

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (ny beslyning på B-plan)

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Gislaveds idrottssällskap 23 500
kronor för byte av belysning. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Gislaveds idrottssällskap har inkommit med en bidragsansökan gällande ny
belysning till förenings b-plan. Nuvarande belysning är 20 år gammal och
undermålig. Den nya belysningen är LED och innebär bland annat att föreningens
elförbrukning kommer att minska.

Föreningen skriver att investeringen handlar om 47 000 kronor.

Beslutsunderlag
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (ny beslyning på B-plan)
Gislaveds Idrottssällskap, offert belysning B-plan
Gislaveds Idrottssällskap, offert LED strålkastare
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §43 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (ny
beslyning på B-plan)

Beslutet skickas till:
Gislaveds Idrottssällskap

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2021.38
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §56 Dnr: FN.2021.40 10.10.4

Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om bidrag (trampett för
ungdomar)

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Gymnastikföreningen Vigör
16 000 kronor för inköp av trampett. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Gymnastikföreningen Vigör har inkommit med bidragsansökan avseende trampett.
Nuvarande trampett är gammal och börjar bli svår att hantera. Det är främst
föreningens ungdomar i ålder 9-13 år som använder trampetten.

Föreningen skriver att investeringen handlar om 32 000 kronor.

Beslutsunderlag
Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om bidrag (trampett för ungdomar)
Gymnastikföreningen Vigör, offert Eurogym
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §44 Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om bidrag
(trampett för ungdomar)

Beslutet skickas till:
Gymnastikföreningen Vigör

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2021.40
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §57 Dnr: FN.2021.4 10.10.4

Investeringsbidrag 2021

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja
Burseryds Idrottsföreningen ett investeringsbidrag om 24 000 kronor för inköp av
två (2) automovers,
Westbo Atletklubb ett investeringsbidrag om 75 000 kronor för inköp av
styrkelyftsutrustning,
Gymnastikföreningen Vigör ett investeringsbidrag om 75 000 kronor för inköp av
bag jump,
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett investeringsbidrag om 150
000 kronor för byte av bevattningssystem,
Hestra Skid- och Sportklubb ett investeringsbidrag om 200 000 kronor för en
multiarena,
samt Gislaveds Idrottssällskap ett investeringsbidrag om 150 000 kr för asfaltering
av parkering, och att kostnaderna belastar kontot investeringsbidrag.

att bevilja Anderstorp Sportklubb ett investeringsbidrag om 153 270 kronor, och
att kostnaden belastar kontot fritid- och folkhälsonämndens förfogande.

att avslå Isabergs Golfklubbs ansökan om investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit totalt sex (6) stycken ansökningar om stort investeringsbidrag
2021. Stort investeringsbidrag är de bidragsansökningar som är på belopp över 50
000 kronor.

Det totala ansökta beloppet är 1 688 274 kronor.

Inkomna bidragsansökningar:
Isabergs Golfklubb, Golfbilsgarage 300 000 kronor
Burseryds IF, 2 automovers 80 000 kronor
Hestra SSK, multiarena utomhus 615 663 kronor
Gymnastikföreningen Vigör, Bag jump 124 500 kronor
Westbo Atletklubb, Styrkelyftsutrustning 103 116 kronor
Anderstorps sportklubb, läktarsektion 153 270 kronor
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, byte av bevattningssystem 311
725 kronor

Isabergs Golfklubb, Westbo Atletklubb och Anderstorps sportklubb har varit i
kontakt med förvaltningen för att påbörja investering innan beslut.

Förvaltningen lämnar inget förslag till nämnden i ärendet.

Efter Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 december
2021 inkom Gislaveds Idrottssällskap med en bidragsansökan om 456 532 kr för
asfaltering av parkering. Nämndens ordförande beviljar att denna tas upp till
nämnd.

Fn § 57 (forts.)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Beslutsunderlag
Anderstorps Sportklubb, ansökan om extra föreningsbidrag (läktare)
Anderstorps Sportklubb, tävlingshandboken 13-14, bilaga 6
Anderstorps Sportklubb, orderbekräftelse SO-232014092
Burseryds Idrottsförening, ansökan om bidrag (automovers)
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (asfaltering av parkering)
Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag (bag jump)
Gislaveds Idrottssällskap, offert asfalt
Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag (komplettering bag
jump)
Gymnastikföreningen Vigör, offert Eurogym (bag jump)
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om investeringsbidrag (multiarena utomhus)
Hestra Skid- och Sportklubb, offert containerhyra
Hestra Skid- och Sportklubb, offert grävarbete multiarena
Hestra Skid- och Sportklubb, offert Johan Enander_Multiarena 2021
Hestra Skid- och Sportklubb, offert Matchi
Isabergs Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag (golfbilsgarage)
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag
(bevattningssystem)
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, beskrivning om byte av
bevattningssystem
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, sammanställning
bevattningssystem
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, 13 spridarsystem plan 1 och 2
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, karta över fotbollsplan
Westbo Atletklubb, ansökan om investeringsbidrag (styrkelyftsutrustning)
Westbo Atletklubb, offert styrkelyftsutrustning
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §45 Investeringsbidrag 2021

Yrkanden
Per Sundström (M): att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett investeringsbidrag om
150 000 kr för asfaltering av parkering, och att kostnaden belastar kontot
investeringbidrag. I övrigt bifall till liggande förslag.

Proposionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att fritid- och
folkhälsonämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Anderstorps Sportklubb
Burseryds Idrottsföreningen
Gislaveds Idrottssällskap
Gymnastikföreningen Vigör
Isabergs Golfklubb
Hestra Skid- och Sportklubb
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening
Westbo Atletklubb

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §58 Dnr: FN.2021.36 6.2

Intern kontroll 2022, riskanalys och intern kontrollplan

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning
Fritid- och folkhälsonämnden har utifrån en riskanalys observerat en risk som ska
kontrolleras. Det handlar om risken att medarbetare inte anmäler tillbud.
Förvaltningen har tagit fram förslag på en intern kontrollplan för 2022 som utgår
från riskanalysen.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2022
Intern kontrollplan 2022, Fritid- och folkhälsonämnden
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §46 Intern kontroll 2022, intern kontrollplan

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2021.36
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §59 Dnr: FN.2021.24 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna och fastställa planeringsdirektiv
2022 och översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade
styrdokumentet för kommunens nämnder. I planeringsdirektivet fastsälls fritid- och
folkhälsonämndens grunduppdrag, ekonomisk fördelning, kritiska kvalitetsfaktorer,
utvecklingsmål och eventuella uppdrag till förvaltningen.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har arbetat med de olika delarana i
planeringsdirektivet. Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv fastställdes också i
november månad och därmed fastställdes 2022 års budget i sin helhet.
Nämndernas planeringsdirektiv ska fastställas innan årets slut.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2022 - Fritid- och folkhälsonämnden 2021-11-30
Kf beslut § 160 Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, daterad den 10 november 2021
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025 antaget den 18 november 2021
Protokoll 2021-12-01 - Fnau §47 Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://FN.2021.24
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §60 Dnr: FN.2021.3 1.2.3

Delegationsbeslut

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

Ärendebeskrivning
6.1 Lotteritillstånd
Beslut att bevilja Equmenia Smålandsstenar lotteritillstånd enligt 6 kap. §9 i
Spellagen för tiden 2021-11-10 till 2026-11-09. Delegat: Fritid- och folkhälsochef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §61 Dnr: FN.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar lägger informationen till handlingarna.

Uppmärksammande av SM-pristagare
Sanna Svensson Larsson uppmärksammas av fritid- och folkhälsonämnden för sitt
SM-guld i sportskytte. Hon besöker nämnden och berättar om sin idrott och sitt
tävlande. Nämnden tackar henne för besöket.

Revision
Ordförande informerar om att fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott har
haft möte med revisionen den 15 december 2021.

A European Charter on Local Youth Work
Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott informerar om att de har varit på
utbildning gällande A European Charter on Local Youth Work. Denna charter
innehåller principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

Hörsjöområdet
Fritid- och folkhälsochefen informerar om förvaltningens arbete kring
Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Det finns behov av ny parkering samt angöring,
då området delas av Hörsjöns Camping och Smålandsstenars Tennisklubb som
båda genererar mycket trafik.

Förvaltningsdialog med fastighet- och service
Fritid- och fokhälsochefen och nämndens ordförande informerar om ett
dialogmöte de haft med motsvarande personer på fastighet- och service. Dessa
dialogmöten sker regelbundet utifrån ett årshjul. Förvaltningarnas gemensamma
uppdrag och fokusområde i nuläget är den nya simhallen. En projektplan håller på
att tas fram för arbetet, och även bemanning ses över.

Jul och nyår
Jul- och nyårshelgerna stundar. Simhallar går efter sina bestämda öppettider.
Sporthallar har öppet utifrån önskemål från föreningar. Förvaltningens mål är att
ha någon fritidsgård i kommunen öppen under alla mellandagar. Fältverksamheten
är i tjänst, fokus på vissa dagar då särskilda evenemang är planerade.

Konstgräsplaner
Fritid- och folkhälsoförvaltningens utvecklingsledare informerar om att
konstgräsplanerna vid Gisle sportcenter är klarbesiktigade och godkända. Tiderna
på planerna är fördelade mellan de föreningar som sökt träningstider dit. Fler
föreningar än tidigare har ansökt om tider på planerna, både dam-, herr- och
ungdomslag.

Simhallen i Säffle
Malin Hermansson (C) informerar om ett studiebesök på simhallen i Säffle.
Simhallen är byggd gemensamt av Säffle kommun och Åmåls kommun, som delar
fritid- och tekniknämnd. Simhallen stod klar 2019. Projektet drevs i formen
"partnering". Simhallen består av fyra delar, en större (delbar) bassäng, en
barnbassäng, en undervisningsbassäng samt en relaxavdelning.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum

2021-12-15

Fn §62 Dnr: FN.2021.1 1.7.3

Meddelanden

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kf beslut § 143 Rutin för hantering av initiativärenden
Rutin för hantering av initiativärenden, daterad den 10 juni 2021
Kf beslut § 132 Revisionsutlåtande delårsrapport
Kf beslut § 133 Delårsbokslut uppföljning 2 med helårsprognos 2021 hela
kommunen
Kf beslut § 145 Sammanträdesplan 2022
Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess 2022, daterad den 15
september 2021
Kf beslut § 158 Normer för kommunala bidrag till ungdomsföreningar
Fritid- och folkhälsonämndens bidragsnormer, antagen den 18 november 2021
Kf beslut § 159 Taxor 2022
Bilaga 5 Fritid- och folkhälsonämndens förslag på taxor inkl. protokoll, daterad
den 30 september 2021
Kf beslut § 160 Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, antaget den 18 november 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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