
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-03

Plats och tid Isabergs Ridklubb, tisdagen den 3 april 2018, kl 14.00 - 16.10

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Malin Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Lotten Flodström (S)
Ros-Marie Modén (S)
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nylén (SD)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Emanuel Larsson
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret, torsdagen den 5 april 2018

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

Paragrafer 5 - 14

Nikas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Tommy Stensson

Justerande ..........................................................................................................................................

Emanuel Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-03 Paragrafer 5 - 14

Datum för
anslags uppsättande 2018-04-06

Datum för
anslags nedtagande 2018-04-30

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §5 Dnr: FN.2018.14 2.4

Uppföljning 1

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har gjort en första uppföljning för 2018. Uppföljningen
består av uppföljning- och utvecklingsbeskrivning utifrån risk och väsentlighet
utifrån olika perspektiv samt redovisning aktuell ekonom.

Fritidsförvaltningens bedömning är att verksamheten löper på mycket bra.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §5 Uppföljning 1
Uppföljning 1 (Fritidsnämnden)

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna uppföljning 1 2018, samt

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §6 Dnr: FN.2018.4 10.10.2

Hittaut.nu 2018/Gislaved

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har fått en ansökan om projektstöd för "Hitta ut" 2018.

"Hitta ut" startade 2013 som ett samarrangemang med flera
orienteringsklubbar i kommunen med syfte 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 deltagare registrera sina checkpoints för att jämföra sig med andra. "Hitta
ut" har lockat många deltagare och bidragit till att människor har kommit 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.

Fritidsnämnden har stöttat projekt "Hitta ut" under åren. Bidraget har använts
för att täcka kostnader som licensavgift och tryckeri av kartor.

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med kommunens orienteringsklubbar
med anledning av fortsatt projekt under 2018.

Projektledaren för "HittaUt" redovisar för hur projektet avlöpte 2017.

Fritidsförvaltningen föreslår att projektet ska få ett bidrag på 35 000 kr för år
2018, samt att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att projektet "Hitta Ut" ska få ett bidrag
på 40 000 kr för år 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §9 Hittaut.nu 2018/Gislaved
Hittaut.se/2018, Gislaved, ansökan om bidrag

Fritidsnämnden beslutar

att projektet "Hitta Ut" ska få ett bidrag på 40 000 kr för år 2018, samt

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Hittaut.nu
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §7 Dnr: FN.2018.10 10.10.2

Villstad GiF, ansökan om dispens (2018)

Ärendebeskrivning
Villstad GIF har inkommit med en skrivelse till fritidsnämnden angående
anstånd från gällande bidragsregler. Det handlar om föreningens driftbidrag
som baseras på antal deltagaraktiviteter. Fritidsnämnden har beviljat dispens
från bidragsregeln som avser reducering av driftbidraget enligt bidragstrappan
för föreningen tidigare.

Föreningen skriver om sin målsättning kring deltagartillfällen under 2017, våren
2017 ökade deltagaraktiviteterna jämfört med tidigare och det såg lovande ut.
Efter semestern sjönk antalet markant igen.

Föreningen har tagit fram en arbetsplan för 2018.
- Informationsblad ut till samtliga låg- och mellanstadiebarn
- Prova-på-dag 1 maj
- Sommarfriidrottsskola på 2 platser, Gislaved och Villstad
- Förhoppning om ett samarbete med kommunens högstadieskolor kring
återuppliva Västbokampen.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att bevilja Villstad GIF dispens från
bidragsregeln som avser reducering av driftbidraget enligt bidragstrappan under
2018.

Beslutsunderlag
Villstad GiF, ansökan om dispens (2018)
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §6 Villstad GiF, ansökan om dispens (2018)

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

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Villstad GiF dispens från bidragsregeln som avser reducering av
driftbidraget enligt bidragstrappan under 2018.

Expedieras till:
Villstad GiF
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §8 Dnr: FN.2018.7 10.10.2

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag
(ridbana)

Ärendebeskrivning
Gislaved-Anderstorps Ridklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande
litet investeringsbidrag. Det handlar om att föreningen behöver förbättra
underlaget på utebanan. Bärlagret håller inte längre och det blir djupa hål i
sanden. Föreningen menar att investeringen är ett måste för att kunna fortsätta
bedriva ridskola och tävling på ytan.

Investeringen handlar om totalt 49 375 kr.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att Gislaved-Anderstorps ridklubb
beviljas ett bidrag om 24 000 kr och att kostnaden belastar kontot
investeringsbidrag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §10 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om
investeringsbidrag
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, offert
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag

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

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 24 000 kr, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gislaved-Anderstorps Ridklubb
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §9 Dnr: FN.2018.6 10.10.2

Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag

Ärendebeskrivning
Gymnastikföreningen Vigör har inkommit med en bidragsansökan gällande litet
investeringsbidrag.

Föreningen vill införskaffa två speciella gymnastikredskap, kallat flickistränare
(en typ av voltkudde) och en kil, båda redskap är för att förenkla och utveckla
träningen i föreningens ungdomsverksamhet.

Investeringen handlar om totalt 11 450 kr.

Förvaltningen föreslår att bevilja Gymnastikföreningen Vigör ett bidrag om
5 000 kr för inköp av flickistränare, samt att kostnaden belastar kontot
investeringsbidrag.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att bevilja Gymnastikföreningen Vigör
ett bidrag om 5 500 kr för inköp av flickistränare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §11 Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om
investeringsbidrag
Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Bifall till arbetsutskotts beslutsförslag.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gymnastikföreningen Vigör ett bidrag om 5 500 kr för inköp av
flickistränare, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gymnastikföreningen Vigör

6(11)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §10 Dnr: FN.2018.12 10.10.4

Reftele Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag (slagmattor)

Ärendebeskrivning
Reftele Golfklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande litet
investeringsbidrag.

Föreningen ska införskaffa slagmattor för att kunna bedriva golfträning inomhus
i Rönneljung sporthall under vinterhalvåret. Föreningen har varit i kontakt med
fritidsförvaltningen för att säkerställa att det är möjligt att genomföra
golfträning inomhus.

Föreningen har också aviserat till fritidsförvaltningen och fått godkänt att
påbörja investeringen.

Investeringen handlar om totalt 9 368 kr.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att bevilja Reftele Golfklubb ett bidrag
om 4 500 kr för inköp av rangemattor, samt att kostnaden belastar kontot
investeringsbidrag.

Beslutsunderlag
Reftele Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §12 Reftele Golfklubb, ansökan om
investeringsbidrag

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

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Reftele Golfklubb ett bidrag om 4 500 kr för inköp av
rangemattor, samt

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag.

Expedieras till:
Reftele Golfklubb
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §11 Dnr: FN.2018.13 10.10.2

Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag från
Fritidsnämndens förfogande (kulturdagen)

Ärendebeskrivning
Bosniska Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag från
fritidsnämndens förfogande angående en regional kulturdag. Kulturdagen ska gå
av stapeln den 5 maj 2018.

Föreningen planerar att arrangera kulturdagen i Folkets hus. Föreningen
beräknar att 200 personer ska komma.

Föreningen ansöker om bidrag för lokalhyra, hyra av ljus- och ljudanläggning
samt fikakostnader. Föreningen anger en total kostnad på 10 000 kr för
arrangemanget.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att bevilja Bosniska Föreningen fri
lokalhyra i Folkets Hus, Gislaved med upp till 10 tkr för att genomföra
arrangemanget Kulturdagen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-20 - Fnau §7 Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om
bidrag från Fritidsnämndens förfogande (kulturdagen)
Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag från Fritidsnämndens
förfogande, komplettering till ansökan
Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag från Fritidsnämndens
förfogande

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Bosniska Föreningen fri lokalhyra i Folkets Hus, Gislaved med upp
till 10 tkr för att genomföra arrangemanget Kulturdagen, samt

att kostnaden belastar kontot samlingssalar.

Expedieras till:
Bosniska Föreningen i Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §12 Dnr: FN.2018.2 1.2.3

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
1 delegationsbeslut om beviljande av bidragsberättigad förening.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §13 Dnr: FN.2018.5 1.7.3

Informationer

Ärendebeskrivning
Status projekt ny sporthall Smålandsstenar
Fritidschefen rapporterar kring projekt ny sporthall Smålandsstenar. Projektet
har haft en kick off där beställare, projektledare och entreprenör träffades för
att skriva under partnerskapet. Den planerade tidsplanen följs. Rivning av
simhallsdel påbörjas snart. Fritidsförvaltningen har rensat ut de lösa
inventarierna.

Rapport från Planeringssamråd
Fritidschef och ordförande från fritidsnämnden rapporterar från sammanträde
med planeringssamråd. Rådet träffas fyra gånger varje år. Senaste mötet hade
tema ”miljö”. Det blev en presentation från ”Parismötet till det lokala
miljöarbetet i Gislaveds kommun”. Fortsatt miljöarbete på kommunal nivå
kommer att ingå i Agenda 2030 med fokus hållbar utveckling.

Rapport från Träffpunkt Idrott
Fritidsnämndens ordförande rapporterar från mässan och konferensen
Träffpunkt Idrott.

Information angående utbetalning av drift- och lokalbidrag 2018
Fritidschefen informerar att den första av tre utbetalningar kring drift- och
lokalbidrag 2018 har betaltas ut. I bidragsarten ingår nu också driftbidraget för
Hestra SSK och tilläggsbidraget till Burseryds byggnadsförening.   

Tack till Isabergs Ridklubb
Fritidsnämndens ordförande framför ett Tack! till Isabergs RK för nämndens
möjlighet att förlägga sammanträdet i föreningens anläggning samt för gott fika
och bra presentation av föreningens verksamhet.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-03 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §14 Dnr: FN.2018.1 2.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden

FA beslut § 4 Sporthall i Smålandsstenar nybyggnation antagande av anbud

Fritidsnämndens arbetsutskott
Fnau beslut § 8 Burseryds IF, ansökan om stort investeringsbidrag

Kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsen antagen den 7 mars 2018
Ks beslut § 74 Kommunstyrelsens delegationsordning
Ks beslut § 75 Yttrande över remiss - Grön handlingsplan 2018-2022
Yttrande över remiss Grön handlinsplan 2018-2022

Fritidsnämnden beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.
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