
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-04-04  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 4 april 2017, kl 14.00 - 15.35 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Malin Sjöblom (M) 

Jörg Neumann (M) 

Susanne Josefsson (S) 

Anders Ingemarsson (C), tjänstgörande ersättare för Urban Nilsson (C) 

Hersi Mohamud (S), tjänstgörande ersättare för Lotten Flodström (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Therése Lakatos, fritidssekreterare, § 13 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Anders Ingemarsson 

 Justeringens 

 plats och tid 
Fritidskontoret, torsdagen den 6 april 2017 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       13 - 21  

Niklas Arvidsson 

 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Tommy Stensson (S) 

 

 

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

Anders Ingemarsson (S) 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-04-04   Paragrafer 13 - 21  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-04-07 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-04-28 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-04-04     2(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §13    Dnr: FN.2016.74   822  

 

Utredning av ny sim- och sporthall  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en utredning för att skapa en ny sim- 

och sportanläggning för hela Gislaveds kommun, för att ersätta de tre 

nuvarande uttjänta simhallarna. Utredningen har föregåtts av en 

medborgardialog. Syftet med dialogen var att identifiera vilken inriktning en ny 

anläggning ska ha. Resultat från Sportdialogen har också gett fingervisning om 

behov i förhållande till förslag på framtida önskade aktiviteter. 

 

Utredningen kommer leda till en fördjupning vad gäller verksamhet, teknik och 

volym/area samt ge en grov indikation på kostnaderna vad gäller 

investeringsvolym och kommande drift. Utredningen ska också utmynna i 

beskrivande skisser. Utredningen kommer handla om behovsinventering och 

inte resultera i ett detaljerat lokalprogram. 

 

Under utredningen kan bearbetning av frågeställningar kompletteras med 

brukardialoger i form av fokusgrupper med framförallt ungdomar och 

föreningsliv. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott förslår att utredningen ska fokusera på tre 

alternativ: bad- och simcenter, multiarena, samlokalisering av bad-och 

simcenter inklusive multiarena. Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 

utredningen tar fram möjliga platser i Gislaveds kommun för placering. Detta 

ska ske i samråd med berörda kommunala förvaltningar.     

 

Resultatet av simhallsdialogen redovisas på sammanträdet för fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport sportdialog i Gislaveds kommun 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §11 Utredning av ny sim- och sporthall 

Protokoll 2016-12-15 - Fn §87 Medborgardialog ny bad- och sportanläggning 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående uppdrag för utredning om ny 

bad- och sportanläggning, daterad den 16 mars 2017 

Bad- och sportanläggning, daterad den 9 mars 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till fritidsförvaltningen att utreda en ny bad- och sportanläggning i 

Gislaveds kommun med fokus på tre alternativ; bad- och simcenter, 

multiarena, samlokalisering av bad-och simcenter inklusive multiarena,  

 

att uppdra till fritidsförvaltningen att utreda möjliga platser i Gislaveds 

kommun för placering,  

 

att utredning ska redovisas för fritidsnämnden under hösten 2017, samt 

 

att lägga resultatet från sportdialogen med godkännande till handlingarna.  

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §14    Dnr: FN.2017.13   042  

 

Intern kontroll 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden fattade beslut (Fn 2016 §50) om två områden som interna 

kontrollområden för 2016: 

 Vattenrening 

 Förebyggande av stölder i förvaltningens anläggningar 

 

En intern kontroll har genomförts. Det finns rutiner kring olika saker inom de 

två områdena. Rutinerna har uppmärksammats under året. Kontrollen har i 

vissa fall påvisat behov av förbättringsinsatser. En del förbätrtringsinsatser är 

genomförda under 2016 och en del ligger i pipeline under 2017. 

 

Kontrollen av förebyggande av stölder i förvaltningens anläggningar har i 

huvudsak handlat om Gisle Sportcenter. Det finns ett fortsatt behov av att se 

över förebyggande av stölder i alla anläggningar inom förvaltningens 

verksamhetsområde. 

 

Kommunfullmäktige beslutade (2000 §97) om intern kontroll för Gislaveds 

kommun. Enligt §5 "Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun" har 

respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. 

 

Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på två interna kontrollområden för 

2017. Det handlar om: 

 Förebyggande av stölder i förvaltningens alla anläggningar 

 Rätt underlag vid utbetalningsorder 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning internkontroll 2016 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §12 Intern kontroll 2017 

Interna kontrollområden 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, daterad den 14 mars 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen av internkontroll 2016 till handlingarna, samt 

 

att godkänna fritidsförvaltningens förslag till interna kontrollområden 2017. 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 

Fritidsförvaltningen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §15    Dnr: FN.2017.14   002  

 

Fritidsnämnden delegationsordning  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsförteckning för fritidsnämnden antogs av FN 2015 §14. Den översyn 

som kommunstyrelsen hade genomfört och kommunfullmäktige beslutat om 

innebar inga förändringar för fritidsnämnden under mandatperioden 2015-2018. 

Det har nu uppdagats att formellt beslut om attesträtt saknas i 

delegationsförteckningen. 

 

Enligt Attesttreglementet § 10 utser nämnd beslutsattestanter samt ersättare 

för dessa. 

 

Fritidsförvaltningen föreslår därför ett tillägg under rubrik 4 Ekonomi- och 

bidragsärenden med följande text: 

Ärende: Beslut om attetsträtt. 

Delegat: FC 

Ersättare: OC 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §13 Fritidsnämnden delegationsordning 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2017 

Delegationsförteckning för Fritidsnämnden, antagen 2015-01-29  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fritidsnämnden beslutar om tillägg till fritidsnämndens 

delegationsförteckning from 2015-01-29 enligt fritidsförvaltningens 

förslag. 

  

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §16    Dnr: FN.2016.60   805  

 

Riktlinjer för evenemangsbidrag  

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2016 arbetade kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av 

kommunstyrelsen, med att ta fram riktlinjer för evenemangsbidrag. 

Förvaltningen konstaterade att de ansökningar som inkommit under perioden 

2013-2015 handlat om tävlingsarrangemang av olika dignitet och att det rört sig 

om föreningar inom fritidsnämndens område. 

 

Löpande med arbetet skedde en översyn av kommunstyrelseförvaltningens 

uppdrag och organisation. Översynen resulterade i att ett antal operativa 

uppdrag flyttades från kommunstyrelsen/förvaltningen till andra 

nämnder/förvaltningar. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade att evenemangsbidraget tillhör en mer operativ 

verksamhet. Kommunstyrelsens beslutades således Ks § 201 (2016-06-08) att 

uppdra åt fritidsnämnden inarbeta riktlinjer för evenemangsbidrag i sina 

befintliga bidragsnormer. Samt att kulturnämnden ska beakta frågan om 

evenemangsbidrag i samband med att de tar fram regler verksamhetsbidrag. 

 

Den 21 februari, Fn § 3, uppdrog Fritidsnämnden åt fritidsförvaltningen att ta 

fram ett förslag på utformning av riktlinjer för evenemangsbidrag. 

 

I förslaget till riktlinjer, daterat 14 mars 2017, förekommer två nivåer av 

kriterier som en bidragsansökan bör svara mot för att beviljas bidrag. Bland de 

kritierier som en ansökan ska uppfylla, ligger tonvikten vid att evenemanget ska 

ligga i linje med kommunens värdegrund, vara öppet för allmänheten och syfta 

till att marknadsföra kommunen och skapa ett intresse utanför länets gränser. 

 

I den andra nivån klargörs ett antal kriterier som fritidsnämnden premierar vid 

utdelning av bidraget. Det handlar om att den ansökan föreningen får redovisa 

hur de har tänkt kring ett antal områden som ger positiva mervärden för 

kommunen, bland annat hur evenemanget bidrar till besöksnäringen och hur 

den arrangerande föreningen resonerat kring att minska miljöpåverkan vid sitt 

arrangemang. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för evenemangsbidrag, daterad den 28 mars 2017 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §14 Riktlinjer för evenemangsbidrag 

Ks beslut § 201 Riktlinjer för evenemangsbidrag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta riktlinjer för evenemangsbidrag, daterade den 28 mars 2017, samt 

 

att översända de föreslagna riktlinjerna för evenemangsbidrag till 

kommunfullmäktige. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §17    Dnr: FN.2017.5   805  

 

Villstad GiF, ansökan om dispens (2017)  

 

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 driftsbidraget enligt bidragstrappan för 

föreningen två år tidigare. 

 

Föreningen skriver om sin målsättning kring deltagartillfällen under 2016 och 

orsakerna till varför de inte nådde riktigt dit. En del handlar om att närvaron 

inte är lika hög under vinter- som sommarhalvåret på grund av längre resor till 

träningstillfällena. En del handlar om att flera träningar med olika idotter 

kolliderar vid samma tillfällen. 

 

Beslutsunderlag 

Villstad GiF, ansökan om dispens 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §15 Villstad GiF, ansökan om dispens (2017) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Villstad GiF dispens från bidragsregeln som avser reducering av 

driftsbidraget enligt bidragstrappan under 2017. 

  

 

Expedieras till: 

Villstad GiF 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §18    Dnr: FN.2017.10   805  

 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag 

(kompressor i värmepump)  

 

Ärendebeskrivning 

Den 9 mars inkom Gislaveds Idrottssällskap med en ansökan om 

investeringsbidrag. Investeringen syftar till att byta ut en kompressor i en 

värmepump 

 

Investeringsstart är beräknad till våren 2017. Föreningen ansöker om ett bidrag 

på totalt 39 tkr.  

 

Fritidsnämnden har tidigare hanterat ett antal bidragsansökningar av andra 

föreningar om värmepumpar.  

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaveds 

Idrottssällskap ett bidrag om 17 tkr för byte av kompressor i värmepump. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (värmepump) 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §16 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om 

investeringsbidrag (värmepump) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Idrottssällskap ansökan 

om investeringsbidrag (värmepump), daterad den 14 mars 2017 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett bidrag om 17 tkr för byte av 

kompressor i värmepump, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Gislaveds Idrottssällskap 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §19    Dnr: FN.2017.9   805  

 

Gislaved-Västbo Brukshundklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(byte av gammal kvicksilverbelysning)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved-Västbo Brukshundklubb har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag för byte av utomhusbelysning på två appellplaner på 

föreningens anläggning. Föreningen skriver att bytet handlar om att ta bort 

gammal kvicksilverbelysning och ersätta med miljövänligare ledbelysning. 

 

Fritidschefen har varit i kontakt med föreningens ordförande och fått 

ytterligare information. Appellplanerna är nödvändig för föreningens 

verksamheter. Föreningen har under en tid haft bekymmer med belysningen 

och vissa verksamheter har stundtals varit tvungna att hyra in sig på andra 

anläggningar. Enligt föreningen är det inte hållbart över tid. Gislaveds energi har 

varit på plats på föreningens anläggning och tagit fram förslag kring nya 

armaturer.  

 

Investeringen handlar om totalt 44 364 kronor. Det handlar dels om armaturer 

och elarbete. Prisuppgifterna har föreningen fått från Gislaveds energi och 

utifrån 12 belysningspunkter. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med 

Gislaveds kommun. Upplåtelsen gäller för en 25 års period. 

Belysningspunkterna innefattas inte i avtalet. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaved-

Västbo Brukshundklubb 20 tkr för investering av ny armatur vid två 

appellplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-03-21 - Fnau §17 Gislaved-Västbo Brukshundklubb, ansökan om 

investeringsbidrag (byte av gammal kvicksilverbelysning) 

Nyttjanderättsavtal Brukshundklubb 

Gislaved-Västbo Brukshundklubb, ansökan om investeringsbidrag  

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, daterad den 14 mars 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Västbo Brukshundklubb 20 tkr för investering av ny 

armatur vid två appellplaner, samt 

 

att kostnaden belastar konto investeringbidrag,   

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Västbo Brukshundsklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §20    Dnr: FN.2017.22   805  

 

Nitroxy, ansökan om lokalsubvention (LAN påskhelg 2017)  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen NitroXy har inkommit med en ansökan om lokalsubvention i 

samband med ett LAN i Glashuset. Föreningen beviljades under 2016 en 

reducering på 50 procent av samtliga taxor för lokaler och verksamheter som 

fritidsförvaltningen ansvarar för i området Gisle. 

 

Beslutsunderlag 

Nitroxy, ansökan om lokal subvention (LAN påskhelg 2017)  

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S): bevilja föreningen NitroXy 50 procent reducering av 

samtliga taxor för lokaler och verksamheter som fritidsförvaltningen ansvarar 

över i området Gisle under perioden 7 april 2017 till 12 april 2017. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen NitroXy 50 procent reducering av samtliga taxor för 

lokaler och verksamheter som fritidsförvaltningen ansvarar över i 

området Gisle under perioden 7 april 2017 till 12 april 2017. 

 

 

Expedieras till: 

Föreningen NitroXy 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §21    Dnr: FN.2017.1   009  

 

Meddelande  

 

Ärendebeskrivning 

Besök Burseryds GF 60 år 

Fritidschefen informerar från sin medverkan vid öppet hus med Burseryds GF 

då föreningen firade 60 år.  

 

Barn- och ungdomsidrottsträff med Smålandsidrotten 

Den årliga föreningsträffen kommer i år att ske i samarbete med 

Smålandsidrotten den 19 april kl. 18-21. Ordförande framför värdet av att 

ledamöter medverkar vid träffen. 

 

Pressinfo angående Sportdialogens resultat 

Fritidsnämnden bjuder in till pressinformation angående Sportdialogens resultat 

och presentation av uppdraget kring en ny anläggning den 7 april kl.11. 

Ordförande och fritidschef kommer att medverka. 

 

Påsklovsprogram 2017 

Påsklovet infaller v. 15. Fritidsförvaltningen har sammanställt aktiviteter i ett 

påsklovsprogram. Programmet finns publicerat på kommunens hemsida. 

 

Information om förvaltningsdag 22 mars 

Fritidsförvaltningen höll, i samband med skolans studiedag den 22 mars, stängt i 

anläggningarna för att gemensamt åka iväg på studieresa till Skövde arena. 

Förmiddagen ägnades till konferens med ämnet arbetsmiljö och på 

eftermiddagen var det guidad visning i arenan. 

 

Information om Riktlinjer hot och våld mot förtroendevalda 

Fritidschefen informerar om kommunfullmäktiges beslut om Riktlinjer hot och 

våld mot förtroendevalda.  

 

Information planeringssamråd   

Fritidschefen informerar om samråd som har bildats i Gislaveds kommun 

”Planeringssamråd”. Rådet ersätter folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet 

och planeringssamråd hård & mjuk. Samrådet är ett politiskt organ där 

nämndsordförande och 2:e vice sitter med. Syftet är planering och samråd 

mellan nämnder. Rådet hade sitt första möte den 13 mars. 

 

Utveckling Ekekullen, Anderstorp 

Ordförande berättar om en träff med en arbetsgrupp från Rotary, Anderstorp 

för utveckling av Ekekullen till ett friluftsområde. Planen är att under 2017 

utveckla en grillplats i området i samarbete med tekniska förvaltningen och 

under 2018 utveckla ett utegym i området i samarbete med fritidsförvaltningen. 

 

Investering armaturer och spontanidrott 2017 

Fritidsnämndens investering av spontanidrottsanläggningar under 2017 planeras 

till utegym i anslutning till elljusspåren Reftele och Burseryd.  Kontakt har tagits 

med föreningar för samarbete och framtida skötselavtal. Vad gäller byte av 

armaturer kommer det att bytas på elljusspåren Reftele och Burseryd. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 


