
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-29

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 29 augusti 2017, kl 14.00 - 15.30

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Malin Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Susanne Josefsson (S)
Rune Johansson (S), jäv § 43
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Sara Wingren, ekonom
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Emanuel Larsson
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret, fredagen den 1 september 2017

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

Paragrafer 43 - 51
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §43 Dnr: FN.2017.33 000

Utblick 2019 och framåt

Ärendebeskrivning
Utblicken syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som
fritidsnämnden möter i framtiden.

Förslag till utblick 2019 och framåt lyfter i huvudsak fram behov om
ändamålsenliga anläggningar och utmaningar kopplade till trender och
befolkningsutveckling såsom föreningsengagemang och integration. Förslaget
talar också om utvecklingsbehov i form av inventarier och konventering av
oljepanna i Hörsjöbadet.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-09
Utblick 2019 - Nämnd (Fritidsnämnden

Yrkande
Urban Nilsson (C): uppdra åt fritidsförvaltningen att i utblick 2019 och framåt,
under avsnittet "3. Nämndens framtida utmaningar och utvecklingsbehov"
inkludera en skrivelse som poängterar betydelsen för orten Smålandsstenar av
att sporthallsprojektet genomförs innan valet.

Susanne Josefsson (S): godkänna förslaget till utblick 2019 och framåt, samt
avslag på Urban Nilssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Susanne Josefssons (S) yrkande och Urban
Nilssons (C) yrkande och finner att fritidsnämndens arbetsutskott har beslutat
enligt Susanne Josefssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Susanne Josefssons yrkande och 2 nej-röster för Urban
Nilssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Susanne Josefssons (S)
yrkande.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till utblick 2019 och framåt.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §44 Dnr: FN.2017.35 043

Taxor 2018

Ärendebeskrivning
I samband med budgetarbetet inför 2018 ska nämndens taxor gås genom.
Fritidskontoret har gjort en översyn av befintliga taxor och funnit att det inte
föreligger något behov av ändringar av de taxor som antogs av fritidsnämnden
den 25 augusti 2016 (FN § 61).

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att anta förslaget till
taxor för 2018, som är oförändrat sedan tidigare taxor.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2017
Förslag till taxor 2018 - fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslutar

att anta förslag till taxor 2018 för fritidsnämnden,

att taxorna börjar att gälla fr.o.m. den 1 januari 2018, samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxesammanställning 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §45 Dnr: FN.2016.6 041

Justering av 2017 års investeringsbudget

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har beslutat om investeringsbudget 2017. Ett projekt handlar
om "inventarier till fd simhall". Projektet förutsatte att planerad ombyggnation
av Smålandsstenars fd simhall var igång och omfattade 1 mnkr. Så har inte varit
fallet under 2017. Fritidschefen föreslår att pengarna används till annan
nödvändig investering inom ramen för fritidsnämndens ansvarsområde.

Under året har många saker uppmärksammats i fritidsnämndens anläggningar.
För att säkerställa vattenreningen i Gislebadet och Hörsjöbadet har akuta
åtgärder gjorts. Kostnaden blev ca 500 tkr.

Vad gäller Hörsjöbadet gjordes en statusbedömning av anläggningen (bassäng,
vattenrening, pannrum och omklädningsrum) under hösten 2016.
Statusbedömningen påvisade behov av flera åtgärder. Under våren har det i
samråd med entreprenörer gjorts utvärdering och rangordning av åtgärderna.
Detta har utmynnat i en underhållsplan som sträcker sig över flera år.

Det som, enligt underhållsplanen för Hörsjöbadet och utöver vattenreningen,
bedöms vara i behov av åtgärder under hösten 2017 är bland annat fuktsäkring
av tak, byte av ytterdörr och byte av belysning. Detta förväntas kosta 350 tkr.

Inom ramen för detta har även minigolfbanan på Hörsjöns camping varit under
lupp. Mattorna som lades på banorna ett par år innan arrendator kom har visat
sig undermåliga. Beställning av ny matta är gjord. Kostnaden förväntas bli 150
tkr.

Parallellt med dessa åtgärder löper upphandling kring investering av
bassängbeklädnad och bassängtäckning enligt investeringsbudget 2017.
Upphandlingen löper enligt plan.

Den fortsatta finansieringen av underhållsplan för Hörsjöbadet ligger inte inom
ram för budget 2017 utan hanteras i framtida budgetarbeten.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående justering av 2017 års
investeringsbudget daterad 2017-08-09
UHP Hörsjö 2017-2020

Yrkande
Stefan Nylén (SD): bifall till beslutsförslaget.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna genomförd omprioritering av investeringsbudget gällande akuta
renoveringsbehov av vattenrening och matta till minigolfbana.

Expedieras till:
Fritidschefen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §46 Dnr: FN.2017.39

Ansökan om integrations- och folkhälsobidrag

Ärendebeskrivning
Under 2017 och 2018 har Gislaveds kommun avsatt 20 miljoner kronor i en
pott, för insatser som bidrar till en ökad integration och en bättre folkhälsa.
Föreningar, organisationer och den kommunala verksamheten kan söka pengar
ur potten för denna typ av frågor, projekt eller arrangemang.

Fritidsförvaltningen har utarbetat två ansökningar om integrations- och
folkhälsobidrag. Ansökningarna avser:
- Projekt för att inrätta en fritidsbank i Gislaveds kommun, 750 tkr
- Projekt för att underlätta träning för alla på Hälsolyftet, Smålandsstenar, 250
tkr

Det sistnämnda projektet är en återsökning från tidigare avsatta medel för
flyktingmottagande 2016.

Beslutsunderlag
170616-Ansökan om integrations och folkhälsobidrag fritidsbank
170616-Ansökan om integrations och folkhälsobidrag HL Smst
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle angående ansökan av integrations- och
folkhälsobidrag daterad 2017-08-08

Yrkande
Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget

Fritidsnämnden beslutar

att ställa sig bakom fritidsförvaltningens ansökningar om integrations- och
folkhälsobidrag.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §47 Dnr: FN.2017.36 805

Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till Ungdomsfestivalen 2017

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Torghuset har inkommit med en ansökan om bidrag till
Ungdomsfestivalen 2017. Festivalen äger rum den 7 oktober 2017 och
Stiftelsen Torghuset.

Ungdomsfestivalen är en aktivitetsdag för barn och ungdomar mot droger och
våld.

2016 beviljade fritidsnämnden (FN § 79) Stiftelsen fri lokalhyra i Torghuset
med 10 000 kronor för det specifika arrangemanget.

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämndens arbetsutskott att besluta att bevilja
Stiftelsen Torghuset fri lokalhyra i Torghuset med upp till 10 tkr för att
genomföra arranget Ungdomsfestivalen 2017.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2017
Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag ungdomsfestivalen 2017

Yrkande
Stefan Nylén (SD): bifall till beslutsförslaget.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Stiftelsen Torghuset fri lokalhyra i Torghuset med upp till 10 tkr
för att genomföra arranget Ungdomsfestivalen 2017, samt

att kostnaden belastar kontot samlingssalar.

Jäv
Rune Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Stiftelsen Torghuset
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §48 Dnr: FN.2017.34 805

Burseryds Idrottsförening, ansökan om bidrag (vägsladd)

Ärendebeskrivning
Burseryds Idrottsförening inkom den 22 maj 2017 med en ansökan om bidrag
för inköp av en vägsladd.

Vägsladden ska användas för att sköta om en grusplan som ligger i anslutning
till BIF-hallen. Grusplanen används delvis som parkeringsplats för hallens
besökare.

Beräknad investeringsstart är i augusti 2017. Vägsladden kostar 8 495 kr.
Föreningen söker bidrag för hela eller delar av den totala kostnaden.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att besluta att bevilja
föreningen ett bidrag om 4 tkr.

Beslutsunderlag
Burseryds Idrottsförening,ansökan om bidrag (vägsladd)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2017

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag om 4 tkr för inköp av
vägsladd, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Burseryds Idrottsförening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §49 Dnr: FN.2017.37 805

Ssrcc (Smålandsstenars Radiostyrnings Club), ansökan om
investeringsbidrag (varvräkningssystem)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för ett varvräkningssytem till sin
anläggning "Nissan Raceway". Föreningen skriver i sin ansökan att systemet är
en möjlighet för att få föreningen att växa ytterligare. De menar att
medlemmar och gäster som kör på anläggningen då kan se hur snabbt de har
kört och hur mycket man kan förbättra sig som förrare av RC bil.

Ansökan handlar om 20-25 000 kr och investeringen förväntas göras hösten
2017.

Föreningen är i dagsläget inte bidragberättigad. Fritidsförvaltningen har försökt
att nå representant från föreningen utan resultat.

Beslutsunderlag
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ang Ssrcc ansökan om bidrag för
varvräkningssytem daterad 2018-08-10
Ssrcc (Smålandsstenars Radiosytrnings Clubb), ansökan om investeringsbidrag
(varvräkningssystem)
Protokoll 2017-08-15 - Fnau §43

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Smålandsstenars Radiostyrnings Clubs ansökan om
investeringsbidrag för inköp av varvräknare.

Expedieras till:
Smålandsstenars Radiostyrnings Club
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §50 Dnr: FN.2017.2 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Lotteritillstånd
Buresryds Alliansförsamling
Fem Idrottsförening

Godkännande av drog- och mobbningspolicyföreningar

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §51 Dnr: FN.2017.1 009

Meddelande

Ärendebeskrivning
Renovering idrottshallar
Fritidschefen rapporterar från en rad renoveringar och upprustningar av
idrottshallar under sommaren.

Verksamheten sommaren 2017
Fritidschefen berättar om erfarenheter från sommaren. Sommarvikarier och
feriepraktikanter har fungerat väl. Sommarsimskolan har haft många deltagare.
Hörsjöbadets besökssiffror ligger i linje med tidigare somrar och har inte
påverkats av senare säsongsöppning.

Organisationsförändring
Fritidschefen informerar om en organisationsförändring för fritidsförvaltningens
ledningsstruktur som är igångsatt. Ökade förväntningar med anledning av ny
styrmodell i kommunen, behov av att utveckla ledarskapet samt ett framtida
projekt vad gäller ny bad- och sportanläggning ligger som grund för
förändringen. Målsättningen är att förändringen sjösätts vid årsskiftet.

Fördelning av driftbidrag Burseryds byggnadsförening
Fritidsförvaltningen har tittat igenom driftbidraget till Burseryds
byggnadsförening med anledning av förfrågan kring index. Fritidschefen har
därefter korrigerat finansieringen av föreningens driftbidrag från och med
augusti 2017 så att allt faller inom ramen för drift- och lokalbidraget.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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