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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §28 Dnr: FN.2016.42 00

Kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, ÖP 16

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt Kommunomfattande översiktsplan för
Gislaveds kommun, ÖP 16 på samråd. Fritidsnämnden har beretts möjlighet att
yttra sig i ärendet. Synpunkter ska inkomma senast 27 maj 2016.

ÖP 16 tar sin utgångspunkt i de fem viktigaste frågorna, enligt
kommunstyrelsen, för framtiden:

· Rikt näringsliv

· Bredare utbildningsmöjligheter

· Utbyggd och förstärkt infrastruktur

· Fler och attraktiva bostäder

· Ett inkluderande samhälle

Planen strävar efter en hållbar utveckling båda vad gäller ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.

ÖP 16 består av en textdel och tre kartor. Textdelen handlar om dagsläget
och politikens viljeriktningar som redovisas under rubriken ”Ställningstagande”
i gula rutor. Kartorna handlar om utpekade intresseområden, vatten och
geografiska utvecklingsområden. Det finns en rad framtagna underlagshäften
som ligger till grund för all de olika aspekterna till ÖP 16. När ÖP 16 är
antagen ska en handlingsplan upprättas.

Fritidsförvaltningen har avlagt ett yttrande under titeln "Fritidsförvaltningens
yttrande angående översiktsplan 2016, daterad den 11 april 2016."

Beslutsunderlag
ÖP16 Plandokument 20160229
Plankarta ÖP16 vatten 20160229
Plankarta ÖP16 utvecklingsområden 20160229
Plankarta ÖP16 intresseområden 20160229
Kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, ÖP 16
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående ÖP 16, daterad 11 april 2016
Fritidsförvaltningen yttrande angående ÖP, daterad 11 april 2016

Yrkande
Urban Nilsson (C): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Fritidsnämnden beslutar

att anta "Fritidsförvaltningens yttrande angående översiktsplan 2016, daterad
den 11 april 2016."

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §29 Dnr: FN.2016.46 829

Övertagande av stugorna

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag att ta över driften av
bowlingverksamheten från Stiftelsen Gisleparken, det sker från och med den 1
maj 2016. Efter diskussioner i styrgruppen för Stiftelsen Gisleparken visar det
sig att övriga verksamheter också ska övertas i kommunal regi från och med 1
maj 2016. Inom ramen för detta kommer fritidsnämnden att överta
stugverksamheten.

Stiftelsen Gisleparken har sagt upp sitt hyres- och driftsavtal med
fastighetsförvaltningen gällande stugorna i Gisleområdet. Fritidsförvaltningen
bör nu teckna ett motsvarande hyres- och driftsavtal med
fastighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §44 Övertagande av stugorna

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt fritidsförvaltningen att teckna hyresavtal med
fastighetsförvaltningen gällande stugorna på fastigheten Gislaved 2:73,
samt

att uppdra åt fritidsförvaltningen att ta fram förslag till tilläggsbudget för
övertagande av stugverksamheten.

Expedieras till:
Fritidsförvaltningen
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Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §30 Dnr: FN.2016.47 042

Delårsbokslut per 31 mars 2016 med helårsprognos

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har gjort en första prognos för 2016. Syftet med prognosen
är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan
sättas in för att begränsa befarade underskott.

Fritidsnämnden följer budgeten för 2016 till stora delar. Förvaltningen har för
avsikt att genomföra planerade investeringar. Vad gäller driftsprognosen är den
mycket osäker efter tre månader på grund av stora verksamhetsförändringar
inledningsvis av året.

Det finns för närvarande inga avvikelser som behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
Helarsprognos 1 mars 2016 Fritidsnämnden
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående helårsprognos 1, daterad16-04-26

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna Helårsprognos 1, 2016 samt

att översända den till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §31 Dnr: FN.2016.31 00

Svar på remiss - förslag till mat- och måltidspolicy

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för mat- och måltidspolicy har givit kulturnämnden möjlighet att
yttra sig över förslaget till mat- och måltidspolicy.

Fritidsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Remiss följebrev Mat- och måltidspolicy
Mat- och måltidspolicy 2016-03-10
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående mat- och måltidspolicy, 5 april 2016

Yrkande
Urban Nilsson (C): att fritidsnämnden antar följande lydelse till sitt yttrande; Vi
tycker att policyn inte är konsekvent för i vissa delar är det mycket
övergripande och tar inte någon inriktning eller styrning och petar i andra
delar, man är mycket detaljerad som om till exempel vego. Vi tycker att man
ska eftersträva naturliga råvaror, lokaproducerade, inga genmanipulerade, så
fritt från hormoner och, antibiotika och plastkulor(smöret) som möjligt. Jag
tycker även att man kan vara lite fri och skriva eftersträva så långt det är
möjligt, man behöver inte skriva skall. Det är positivt att man eftersträvar
säsongsgrönsaker.

Tommy Stensson (S) med instämmande av Ros-Marie Modén (S), Malin
Sjöblom (M) och Jörg Neumann (M): bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Urban Nilssons (C)
yrkande och finner att fritidsnämnden beslutat enligt Tommy Stenssons (S)
bifallsyrkande.

Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tommy Stenssons (S) yrkande
Nej-röst för Urban Nilssons (C) yrkande

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Tommy Stenssons yrkande och 3 nej-röster för Urban
Nilssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Tommy Stenssons (S) yrkande.

Fritidsnämnden beslutar

att fritidsnämnden inte har något att erinra mot förslaget till mat- och
måltidspolicy för Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Maria ström, utvecklingsledare kost
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Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §32 Dnr: FN.2016.38 805

Gislaveds Skridsko Klubb, ansökan om bidrag (grundläggande
utrustning)

Ärendebeskrivning
Gislaveds Skridskoklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag
avseende inköp av utustning som förutsättning för föreningens verksamhet och
inventarier till föreningens utrymmen i Gislerinken.

Bakgrunden är att Gislaveds sportklubb gick i konkurs i juni månad 2015. Ur
klubbens ungdomssektion bildades kort därefter en ny hockeyklubb - Gislaveds
skridskoklubb. Den mesta av Gislaveds sportklubbs utrustning och inventarier
köptes upp av ett lokalt företag från konkursboet till förmån för den nybildade
föreningen.

Med erfarenheter från en säsong som nybildad förening vill nu Gislaveds
Skridskoklubb köpa in den aktuella utrustningen och inventarierna samt göra
en del renoveringar i delar av föreningens utrymmen i Gislerinken. Det handlar
bland annat om slipmaskin för skridskor, köksmaskiner och inventarier till
cafeterian, träningsredskap till styrketräningsrummet, utrustning inom ramen
för sjukvård samt nytt golv till kansli.

Föreningen skriver i sin ansökan att den totala kostanden är 94 000 kr och
ansöker om ett investeringsbidrag hos fritidsnämnden på totalt 40 000 kr.

Fritidsnämnden har tidigare haft som princip att inte ge bidrag till utrustning
som används för utövandet av den specifika fritids- eller sportaktiviteten.

Beslutsunderlag
Gislaveds Skridsko Klubb, ansökan om bidrag (grundläggande utrustning)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaveds skridskoklubbs ansökan
om investering av inventarier daterad den 6 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §43 Gislaveds Skridsko Klubb, ansökan om bidrag

Yrkande
Stefan Nylén (SD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Skridsko klubb ett investeringsbidrag på totalt 25 000 kr
som avser inköp av slipmaskiner, sjukvårdsutrustning och
träningsredskap samt

att kostnaden ska belasta kontot investeringskonto.

Expedieras till:
Gislaveds Skridsko Klubb
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Fn §33 Dnr: FN.2016.37 828

Gislaveds Skridsko Klubb, förfrågan om senareläggning av start för
allmänhetens åkning hösten 2016

Ärendebeskrivning
Gislaveds Skridskoklubb har inkommit med en förfrågan om senareläggning av
start för allmänhetens åkning i Gislerinken hösten 2016. Föreningen skriver i
sin skrivelse att man avser att arrangera en cup den 1-2 oktober 2016 för
ungdomslag.

Av tradition startar allmänhetens åkning för säsongen vardagar under v. 35 och
på helger första helgen i oktober, vecka 40. I år infaller den 1-2 oktober som
första helg i oktober och under v. 39.

Fritidsförvaltningen bevakar att utökad tid för allmänhetens åkning kan erbjudas
på dagar i anslutning till den aktuella helgen såsom fredagen.

Beslutsunderlag
Gislaveds Skridsko Klubb, förfrågan om senareläggning av start för
allmänhetens åkning hösten 2016
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaveds skridskoklubbs förfrågan
om senareläggning av start för allmänhetens åkning 2016, daterad 6 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §40 Gislaveds Skridsko Klubb, förfrågan om
senareläggning av start för allmänhetens åkning hösten 2016

Fritidsnämnden beslutar

att starten för allmänhetens åkning på helger senareläggs till vecka 40, den 8
till 9 oktober 2016.

Expedieras till:
Gislaveds Skridskoklubb
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Fn §34 Dnr: FN.2016.24 805

Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag (hålkoppar och fotbollar)

Ärendebeskrivning
Isabergs Golfklubb har den 4 mars inkommit med en bidragsansökan. De
ansökta medlen ska användas till byggnation av "fotgolfbana", vilket är en form
av golf där fotbollar ska sparkas ner i hålkoppar. Investeringsstarten är
beräknad till 1 april 2016.

Föreningen har ansökt om totalt 19 665 kronor. Utav de ansökta medlen ska
9625 kronor bekosta nya hålkoppar, 2500 kronor för lock till hålkoppar och
4000 kronor till skyltar. Utöver kostnaderna för att anlägga banan har
föreningen ansökt om 3540 kronor till inköp av fotbollar.

Fritidsnämnden har tidigare haft som princip att inte ge bidrag till utrustning
som används för utövandet av en frilufts- eller sportaktivitet.

Beslutsunderlag
Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag (hålkoppar och fotbollar)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående bidragsansökan Isaberg
Golfklubb, daterad den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §41 Isaberg Golfklubb, ansökan om bidrag

Yrkande
Urban Nilsson (C): bifall till arbetsutskottets förslag.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Isabergs Golfklubb ett bidrag om 5 000 kr för anläggandet av nya
hålkoppar till den tilltänkta "fotgolfbanan", samt

'
att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Isabergs Golfklubb
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Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Fn §35 Dnr: FN.2016.29 805

Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag (hjälmar)

Ärendebeskrivning
Den 10 mars 2016 inkom Isabergs Ridklubb med en ansökan om
investeringsbidrag till fritidsförvaltningen. Investeringen består av inköp av nya
ridhjälmar.

Under 2016 trädde ett nytt regelverk för ridhjälmar i kraft. För att nå kraven
på hjämar i det nya regelverket måste Isabergs Ridklubb investera i nya hjälmar.
Det ansökta investeringsbidraget ska användas till inköp av 15 stycken hjälmar,
i tre olika storlekar. Hjälmarna har en styckkostnad på 700 kronor.

Investeringsstart beräknas till någon gång under våren 2016. Föreningen har
ansökt om totalt 10 500 kronor.

Fritidsnämnden har tidigare haft som princip att inte ge bidrag till utrustning
som används för utövandet av den specifika fritids- eller sportaktiviteten.

Beslutsunderlag
Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag (hjälmar)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Isabergs ridklubb ansökan om
bidrag, daterad den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §35 Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Isabergs Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag för inköp av
hjälmar.

Expedieras till:
Isabergs Ridklubb
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Fn §36 Dnr: FN.2016.27 805

Anderstorps Kickboxningsklubb, ansökan om bidrag
(träningsmattor)

Ärendebeskrivning
Anderstorps kickboxningsklubb har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag för inköp av träningsmattor.

Befintliga träningsmattor upplevs som hårda i samband med fall. Med nya
mattor menar föreningen att de skulle kunna förhindra en del skador i
samband vid träningar.

Föreningen ansöker om ett bidrag om totalt 37 264 kronor.

Beslutsunderlag
Anderstorps Kickboxningsklubb, ansökan om bidrag (träningsmattor)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående kick och thaiboxning, daterad
den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §38 Anderstorps Kickboxningsklubb, ansökan om
bidrag (träningsmattor)

Yrkande
Emmanuel Larsson (KD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps kickboxningsklubb ett bidrag med 18 000 kr för
inköp av träningsmattor, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Kickboxningsklubb
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Fn §37 Dnr: FN.2016.44 000

Gislaveds Motorklubb, ansökan om dispens om ungdomsverksamhet

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen uppmärksammade att Gislaveds Motorklubb inte ansökte
om aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet under period 1 2015.
Således skrev fritidschefen ett brev till föreningen och uttryckte sin oro. I
brevet efterfrågades en plan på klubbens fortsatta barn- och
ungdomsverksamhet.

Gislaveds Motorklubbs plan för fortsatt ungdomsverksamhet har nu inkommit
till fritidsnämnden.

För att få till stånd fortsatt ungdomsverksamhet har föreningen utsett en
ungdomssektion och föreslår följande åtgärder:

- Prova på-dagar anordnas
- Guldhjälmsutbildning
- Regelbundna träningar i micro och ungdomsspeedway.

Beslutsunderlag
Gislaveds Motorklubb angående ungdomsverksamhet
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående GMK ansökan om dispens,
daterad den 11 april 2016
Fritidschefens brev till Gislaveds Motorklubb
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §29 Gislaveds Motorklubb, ansökan om dispens
om ungdomsverksamhet

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Gislaveds Motorklubbs ansökan om driftsbidrag.

Expedieras till:
Gislaveds Motorklubb
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Fn §38 Dnr: FN.2016.35 805

Västbo Sportdansklubb, ansökan om bidrag (hyran)

Ärendebeskrivning
Föreningen Västbo Sportdansklubb har inkommit med en ansökan om bidrag
för mellanskillnad av hyra för lokal.

Föreningen hyr sedan ett antal år tillbaka en lokal i "Frankab-huset" i Gislaved.
Föreningen hade tidigare sin verksamhet i lokaler i Dansens hus, men tvingades
flytta på grund av fuktskador. Föreningen är nöjda med sin nuvarande lokal,
men deras förhoppning är att i framtiden kunna återvända till Gisleområdet.

Dansens hus har rivits sedan föreningen flyttade därifrån och det finns inga
förutsättningar i nuvarande planer för Glashuset för föreningen att komma in
med sin verksamhet där.

Föreningen ansöker nu om stöd för mellanskillnaden avseende dåvarande hyra
och nuvarande hyra. Mellanskillnaden uppges vara 4 200 kr.

Föreningen får driftbidrag för sin nuvarande lokalhyra enligt Fritidsnämndens
norm.

Beslutsunderlag
Västbo Sportdansklubb, ansökan om bidrag (hyran)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Västbo Sportdansklubbs ansökan om
hyresbidrag, daterad den 6 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §30 Västbo Sportdansklubb, ansökan om bidrag

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Västbo Sportdansklubbs ansökan om bidrag för mellanskillnad av
hyra för lokal.

Jäv
Malin Sjöblom (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Västbo Sportdansklubb
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Fn §39 Dnr: FN.2016.22 805

Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag (digital
tidtagningsklocka)

Ärendebeskrivning
Hestra Skid- och Sportklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för
inköp om en digital tidtagningsklocka.

Hestra Skid- och Sportklubb arrangererar årligen skidtävlingar för barn och
ungdomar. Den nuvarande digitala tidtagningsklockan är från 2004 har gått
sönder. Föreningen bedömer att det inte finns några möjligheter att reparera
den nuvarande klockan.

Föreningen ansöker om totalt 18 251 kronor för inköp av ny
tidtagningsklockan. Den tilltänkta klockan har en beräknad livslängd på 10 - 15
år. Då investeringen redan är gjord ansöker föreningen om bidrag från
fritidsnämndens förfogande.

Beslutsunderlag
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag (digital tidtagningsklocka)
Fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse angående Hestra Skid- och Sportklubb,
daterad den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §42 Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om
bidrag (digital tidtagningsklocka)

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Hestra Skid- och Sportklubbs ansökan om bidrag för inköp av en
digital tidtagningsklocka.

Expedieras till:
Hestra Skid- och Sportklubb
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Fn §40 Dnr: FN.2016.39 805

Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan om bidrag (grävning,
grus)

Ärendebeskrivning
Anderstorps OK ansöker om investeringsbidrag för anläggning av MTB
(mountainbike) bana i området kring Gläntan och elljusspåret. Föreningen
skriver i sin ansökan att den organiserade MTB träningen som föreningen
bedriver fortsättningsvis kräver planerade banor i området för att avlasta
befintliga skogsstigar samt tillgodose efterfrågan av anpassade banor.
Föreningen avser att bygga en barn MTB bana och en junior/senior MTB bana.

Föreningen menar också att med dessa banor har föreningen förutsättningar
att ordna MTB tävlingar framöver.

Föreningen menar att de har tagit kontakt med befintliga markägare för de
planerade banorna. Föreningens syfte är att skriva avtal mellan Anderstorps
OK och markägarna.

Föreningens ansökan handlar om totalt 50 000 kr. Ansökan handlar i huvudsak
om material såsom grus, stänger, dräneringsrör och klingor till röjsåg.
Föreningen avser att genomföra banbygget med ideellt arbete av föreningens
medlemmar.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Anderstorps Orienteringsklubben
ansökan om investeringsbidrag till MTB banor, daterad den 8 april 2016
Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan om bidrag (grävning, grus)
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §31 Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan
om bidrag (grävning, grus)

Yrkande
Urban Nilsson (C): bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett bidrag på 25 000
kr för investering i mountainbikebanor.

Tommy Stensson (S): bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett bidrag på 20
000 kr för investering i mountainbikebanor.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Urban Nilssons (C)
yrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt Tommy Stenssons (S)
bifallsyrkande.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett bidrag på 20 000 kr för
investering i mountainbikebanor, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb
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Fn §41 Dnr: FN.2016.40 805

Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan om bidrag (inköp av
cyklar)

Ärendebeskrivning
Anderstorps OK ansöker om investeringsbidrag för cyklar för MTB
(mountainbike) träning. Föreningen har en cykelsektion och skriver i sin
ansökan att de är den enda föreningen i Gislaveds kommun som erbjuder
organiserad MTB träning. De uppskattar att det är 25 barn och ungdomar vid
varje träningstillfälle.

MTB upplever ett uppsving just nu. Föreningen vill skapa förutsättningar för att
fler barn och ungdomar ska kunna delta i MTB träning. För den skull vill
föreningen fortsättningsvis möjliggöra utlåning av cyklar samt prova på innan
eget inköp av cykel. Investering av cyklar är således nödvändig för föreningen.

Föreningen hänvisar till en offert som handlar om inköp av sex cyklar i olika
storlekar. Föreningens totala kostnad för investeringen uppgår till knappt
30 000 kr.

Fritidsnämnden har tidigare haft som princip att inte ge bidrag till utrustning
som används för utövandet av den specifika fritids- eller sportaktiviteten.

Beslutsunderlag
Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan om bidrag (inköp av cyklar)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Anderstorps Orienteringsklubben
ansökan om investeringsbidrag för inköp av cyklar, daterad den 8 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §32 Anderstorps Orienteringsklubben, ansökan
om bidrag (inköp av cyklar)

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Anderstorps Orienteringsklubbs ansökan om investeringsbidrag för
inköp av cyklar.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb
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Fn §42 Dnr: FN.2016.36 805

Reftele Samhällsföreningen och Reftele Näringsliv, ansökan om
bidrag (rusta upp befintliga hockeyrinken)

Ärendebeskrivning
Intill Norra Vägen i Reftele finns en hockeyrink. Fritidsnämnden ansvarar för
rinken och ska sköta den. Skötseln av hockeyrinken är eftersatt.
Samhällsföreningen i Reftele kontaktade fritidskontoret sommaren 2015
angående hockeyrinken. Föreningarna visade då intresse för den flyttbara
sargen i Anderstorp som skulle flyttas när en näridrottsplats planerades att
byggas på sargens befintliga plats. Fritidskontoret meddelade då att med
anledning av näridrottsplatsen intill Ölmestadsskolan kommer hockeyrinken
intill Norra Vägen i Reftele inte att rustas upp utan tas bort. Sargen från
Anderstorp kördes istället för upprustning av befintlig hockeyrink i Ås.

Nu har samhällsföreningen i Reftele, Reftele Näringsliv och privata aktörer
gjort en skrivelse till fritidsnämnden angående hockeyrinken intill Norra Vägen
i Reftele. Skrivelsen motsätter sig fritidskontorets beslut att ta bort
hockeyrinken och bedömer att den är är värd att rustas upp. Föreningarna
menar att det finns ett samhällsengagemang för rinkens bevarande.

Föreningarna anser att med ett bidrag för material på 17 500 kr + moms och
med idella arbetsinsatser kan hockeyrinken rustas upp. Fritidskontorets
ställningstagande att ta bort hockeysargen medför också en kostnad.
"Servicegruppen" inom fritidsförvaltningen har flera andra uppdrag att
prioritera och kan inte avsätta resurserna som krävs för att ta bort
hockeysargen. Arbetet måste således köpas. Offert finns inte framtagen.

Fritidskontoret har varit i kontakt med kommunens Mark- och
exploateringsenhet och fått bekräftat att området ligger på kommunens
fastighet. Ett nyttjanderättsavtal har undertecknats mellan enheten och
föreningarna för fortsatt drift av hockeysargen.

Efter samråd med föreningarna har Reftele GoIF blivit involverade. Reftele
GoIF är en bidragsberättigad förening inom fritidsnämndens normer, varvid
aktörerna enades om att Reftele GoIF ska vara huvudförening bakom ansökan.

Beslutsunderlag
Reftele Samhällsföreningen och Reftele Näringsliv, ansökan om bidrag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående bidrag för upprustning av
hockeysarg i Reftele, daterad den 6 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §33 Reftele Samhällsföreningen och Reftele
Näringsliv, ansökan om bidrag

Yrkande
Tommy Stensson (S): att bevilja Reftele GoIF ett bidrag för upprustning av
hockeysargen intill Norra Vägen i Reftele på 10 000 kr.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Reftele GoIF ett bidrag för upprustning av hockeysargen intill
Norra Vägen i Reftele på 10 000 kr, samt

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande.
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Fn § 42 (forts.)

Expedieras till:
Samhällsföreningen i Reftele
Reftele Näringsliv
Reftele GoIF
Mark- och exploateringsenheten
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Fn §43 Dnr: FN.2016.20 805

Bosniska Islamska Föreningen Gislaved, ansökan om
investeringsbidrag (gräsklippare)

Ärendebeskrivning
Den 25 februari 2016 inkom Bosniska Islamiska föreningen med en ansökan
om investeringsbidrag. Investeringen syftar till inköp av bland annat en
gräsklippare. Föreningen har tagit fram en offert från ett lokalt företag.

Föreningen sköter om ett grönområde vid sin anläggning. För att kunna
fortsätta sköta om ytorna behöver föreningen införskaffa en gräsklippare,
lövblås och röjsåg.

Investeringen handlar om totalt 23 670 kronor och beräknad investeringsstart
är våren 2016.

Beslutsunderlag
Bosniska Islamska Föreningen Gislaved, ansökan om investeringsbidrag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående bidragsansökan Bosniska
Islamiska föreningen, daterad den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §39 Bosniska Islamska Föreningen Gislaved,
ansökan om investeringsbidrag

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Bosniska Islamiska föreningen ett bidrag om 5 000 kronor för
inköp av en gräsklippare, lövblås och röjsåg, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Bosniska Islamiska Föreningen Gislaved
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Fn §44 Dnr: FN.2016.21 805

Burseryds Gymnastikförening, ansökan om bidrag (hjärtstartare)

Ärendebeskrivning
Burseryds Gymnastikförening inkom den 3 mars 2016 med en ansökan om
investeringsbidrag för inköp av en hjärtstartare.

Hjärtstartaren skulle placeras i föreningens lokaler på Tyngelvi där många
motionspass och gruppträningar hålls. Föreningen ansöker om ett bidrag på 25
000 kronor.

Folkhälsorådet har traditionellt hanterat ansökningar om bidrag till inköp av
hjärtstartare, men har inte haft medel avsatta för att kunna bevilja dylika
ansökningar.

Beslutsunderlag
Burseryds Gymnastikförening, ansökan om bidrag (hjärtstartare)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Hestra Skid- och Sportklubbs
bidragsansökan, daterad den 5 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §37 Burseryds Gymnastikföreningen, ansökan om
bidrag (hjärtstartare)

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Burseryds Gymnastikförenings ansökan om bidrag till inköp av
hjärtstartare.

Expedieras till:
Burseryds Gymnastikförening
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Fn §45 Dnr: FN.2016.32 805

Makedoniska Föreningen, ansökan om bidrag (renovering av
föreningens lokal)

Ärendebeskrivning
Makedoniska föreningen ansöker om investeringsbidrag för renovering av samt
inköp av inventarier till lokaler som föreningen hyr i "Frankab-huset" i Gislaved.
Renoveringen handlar bland annat om golvbyte och inköpet handlar om köp av
stolar och bord. Investeringen är en förutsättningen för föreningens
verksamhet.

Fritidskontoret har varit i kontakt med hyresvärden. Föreningen har ett
löpande hyresavtal och det råder god samverkan mellan föreningen och
hyresvärden. Hyresvärden menar att kontinuerliga investeringar av lokalen har
ägt rum, både av hyresvärd och av föreningen själva. Just nu görs investeringar i
form av två nya toaletter till föreningens lokaler.

Föreningens ansökan uppgår till totalt 32 000 kronor (15 000 kr för renovering
och 17 000 kr för inventarier).

Fritidsnämnden har tidigare inte gett bidrag till inköp av inventarier.

Beslutsunderlag
Makedoniska Föreningen, ansökan om bidrag (renovering av föreningens lokal)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Makedoniska föreningens ansökan
om bidrag för renovering av lokal, daterad den 6 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §34 Makedoniska Föreningen, ansökan om bidrag

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Makedoniska föreningen ett bidrag om 7 000 kronor för
renovering av föreningens lokaler.

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Jäv
Malin Sjöblom (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Makedoniska Föreningen
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Fn §46 Dnr: FN.2016.41 805

Västboås GoIF, ansökan om bidrag (upprustning och renovering av
isrinken i ÅS)

Ärendebeskrivning
Intill Ängslyckans skola i Ås finns en isrink/tennisbana. Anläggningen används
idag som en generell spontanidrottsplats av föreningens medlemmar samt
boende i Ås och sköts av Västboås GoIF enligt ett skötselavtal med
fritidsnämnden. I samband med att fritidsnämnden anlade en näridrottsplats i
Anderstorp lämnades en flyttbar sarg över till föreningen i syfte att montera
sargen på isrinken/tennisbanan i Ås.

Västboås GoIF ansökte om investeringsbidrag för säsongen 2016 för en total
upprustning av isrinken/tennisbanan. Föreningens utgångspunkt är att den
flyttbara sargen inte kan monteras upp på anläggningen utan att åtgärda en rad
brister. Fritidsnämnden beslutade i november 2015 att fritidskontoret skulle ta
en kontakt med föreningen med anledning av ansökan om investeringsbidraget.
Fritidschefen träffade styrelsen för Västboås GoIF den 29 februari 2016.

Isrinken/tennisbanan är idag förfallen och kräver upprustning. Föreningen har
tagit krafttag kring planering av anläggningen och tillsatt en projektgrupp som
har tittat vidare på nödvändiga upprustningsaktiviteter. Arbetsgruppen
beskriver ett stort behov av markarbete för att åtgärda sättningar och
krackeleringar samt ommålning av tennisplan. Arbetsgruppen pekar också på
behov av nytt stängsel runt anläggningen och ny och energisnålare belysning.
Föreningen har hittills förvarat material (nät, mål och vattenpump) till
anläggningen hos en till anläggningen nära privat boende. Då förutsättningarna
för detta kan komma att ändras har arbetsgruppen också fört fram behovet av
en redskapsbod i anslutning till anläggningen.

Föreningens beräkningar visar på en total kostnad på 606 000 kr för
upprusning och renovering av isrinken/tennisbanan. Föreningen har lämnat en
detaljerad investeringsbudget.

Föreningens arbete med anläggningen kommer att bidra till allmännyttan och är
en stor tillgång för alla boende i Ås, inte minst med anläggningens placering
nära Ängslyckans förskola och skola. Föreningen har konstaterat att
investeringen är av högt värde och att de är beredda att göra den.

Anläggningen ligger på kommunens fastighet. Fritidskontoret har varit i kontakt
med kommunens Mark- och exploateringsenhet och ett nyttjanderättsavtal för
fortsatt drift av anläggningen bör skrivas.

Beslutsunderlag
Västboås GoIF, ansökan om bidrag Västboås GoIF, ansökan om bidrag
Västboås GoIF ansökan om investeringsbidrag bilagan (upprustning och
renovering av isrinken i Ås)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Västboås Goif ansökan om
investeringsbidrag för upprustning av rink, daterad den 8 april 2016
Protokoll 2016-04-14 - Fnau §36 Västboås GoIF, ansökan om bidrag

Yrkande
Stefan Nylén (SD) med instämmande av Urban Nilsson (C): bifall till
arbetsutskottets beslutsförslag.
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Fn § 46 (forts.)

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Västboås GoIF ett investeringsbidrag om 250 000 kronor för
upprustning av isrinken/tennisbanan under förutsättning att föreningen
skriver ett nyttjanderättsavtal med Mark- och exploateringsenheten,
samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Västboås GoIF
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Fn §47 Dnr: FN.2016.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

9.2 Anskaffa personal

6.1 Lotteritillstånd

4.2 Bidrag till föreningar

Beslutsunderlag
Delegationsförteckning beslutar anställa Hembjer Johan som vikarierande
badmästare/servicesvärd i Gislaved/Smålandsstnars sporthall
Delegationsförteckning beslutar anställa Karlsson Alexandra som vikarierande
badmästare t.o.m. 31 augusti 2016
Delegationsförteckning beslutar anställa Nilsson Anita som gyminstruktör i
Gislaved
Delegationsförteckning beslutar bevilja Nitroxy lokalsubvention
Delegationsförteckning beslutar bevilja Gislaveds Motorklubb lotteritillstånd
enligt § 17
Delegationsförteckning Gislaveds Idrottssällskap ansökan om lotteritillstånd
enligt § 15-16
Delegationsförteckning godkänna Epilepsiföreningen i Jönköpings län som
bidragsberättigad förening

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut.
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Fn §48 Dnr: FN.2016.2 009

Övrigt

Ärendebeskrivning
Beslut angående yttrande över ”Förslag till riktlinjer för alkoholservering”
Fritidschefen meddelar att fritidsnämndens arbetsutskott har yttrat sig över
”Förslag till riktlinjer för alkoholservering” då remisstiden var knapp. I
yttrandet har fritidsnämndens arbetsutskott betonat att den generella
uppfattningen ska vara att alkohol inte ska förekomma på kommunala fritids-
och idrottsanläggningar. I yttrandet nämns också fritidsnämndens arbete med
drog- och mobbingpolicy i föreningslivet vilket bör vara i åtanke om en
förening ansöker om alkoholservering.

Uppsägning av avtal
Fritidschefen meddelar att Anderstorps SK har sagt upp avtalet gällande
gymlokalen i källaren på Anderstorps sporthall.

Rapport - granskning av upphandlingsorganisationen i Gislaveds kommun
Fritidschefen meddelar att Revisionsrapport Granskning av
upphandlingsorganisation Gislaveds kommun har expedierats till samtliga
nämnder och att rapporten finns på fritidskontoret.

Utvecklingsresa med länet
Fritidschefen meddelar att hon och fritidsnämndens arbetsutskott deltog i den
årliga utvecklingsresan med fritidschefer och politiker från fritidsnämnder i
länets kommuner den 28-29 april 2016. Årets resa gick till Kviberg och
Sarneke arena där bland annat en skidanläggning för längdskidåkning inomhus
finns. Årets tema var integration och friluftsliv.

Skateparken i Smålandsstenar
Ledamot i fritidsnämnden, Stefan Nylén (SD) menar att det råder en infekterad
situation på skateanläggningen, Smålandsstenar vad gäller användandet av MBX-
cyklar, kickbikes och skate. Stämningen mellan barnen har blivit tuff.
Fritidschefen meddelar att fritidsförvaltningen vid flertalet tillfällen har fått
synpunkter från allmänheten kring detta.

Årsmöte Västbo skytteallians
Urban Nilsson (C) rapporterar från årsmötet med Västbo skytteallians.

Tack till OK Reftele
Fritidsnämndens ordförande framför ett Tack! till OK Reftele för nämndens
möjlighet att förlägga sammanträdet i föreningens klubbstuga samt för gott fika
och väl genomförd prova på aktivitet.       

Beslutsunderlag
Ks beslut § 118- Yttrande över revisionsrapport
Revisionsrapport-Granskning av upphandlingsorganisationen
Anderstorps Sportklubb uppsägning gymlokal i Anderstorps sporthall
Ks § 140 Beslut från konkurrensverket gällande påstått konkurrensproblem

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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