
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2016-02-16  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00 -  16.15 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Susanne Josefsson (S) 

Rune Johansson (S) 

Tomi Hast (MP) ersätter Lotten Flodström (S) 

Malin Sjöblom  

Jörg Neumann (M)  

Jörg Neumann (M) ersätter Johan Lassus (M) 

Urban Nilsson (C) 

Emanuel Larsson (KD) 

Stefan Nilsson Nylén (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Niklas Arvidsson, nämndssekreterare 

Maria Hägg, ekonom, §§ 14-16 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Urban Nilsson (C) 

 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret den 18 februari 2016 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       14 - 16  

Niklas Arvidsson 

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

 

Tommy Stensson (S)  
  

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

Urban Nilsson (C) 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2016-02-16   Paragrafer 14 - 16  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2016-02-19 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2016-03-12 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Niklas Arvidsson 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §14 Dnr: FN.2015.56  822 

 

Ombyggnation av simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar 

 

Ärendebeskrivning 

Tisdagen den 2 februari 2016 bjöd ett antal föreningar i Smålandsstenar in 

fritidschefen, ordförande i fritidsnämnden, fastighetschefen och ordförande i 

fastighetsnämnden till en diskussion kring sporthallens framtid i Smålandsstenar. 

Föreningarna som var representerade var Westbo Innebandyklubb, 

Smålandsstenars Volleybollklubb, Industriföreningen, Smålandsstenars 

samhällsförening, Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, Villstads GIF 

och Klubb Energi. Föreningarna framförde ett starkt behov av att få ut något 

bra och något hela Smålandsstenars samhälle önskar inom ramen för 

fritidsnämndens och fastighetsnämndens uppdrag att omvandla den f.d. 

simlokalen i Smålandsstenar till verksamhet för hälsa- och idrottsverksamhet. 

 

Vid mötet presenterade föreningarna sina intentioner för hur deras och 

Smålandsstenars samhälle tänker kring framtiden enligt en skiss för tillbyggnad 

av Smålandsstenars sporthall. Skissen visar en tillbyggnad av en sporthall med 

förråd, omklädningsrum och läktare samt gym och gymnastiklokal motsvarande 

storlek för en B-hall som dockas an till befintlig sporthall. Tillbyggnaden rör sig 

om 70 x 43 m. 

 

Föreningarna har inspirerats av motsvarande tillbygge av sporthall i Ljungby och 

tagit del av den tillbyggnadens kalkyl. 

 

Skissen medför lösningar på de generella önskemålen om fler sporthallsytor 

och till de kritiska röster vad gäller tillgänglighet och ventilation som 

fritidsförvaltningen har tagit emot under flera år vad gäller Smålandsstenars 

sporthall och Hälsolyft. Dessutom innebär skissen en förbättring av lokalernas 

konstruktion och tillgänglighet då hela sporthallen hamnar i markplan. 

 

Föreningarnas förslag till skiss är seriös och skissens bärighet är mycket 

intressant att titta vidare på. En vidare utredning och kostnadsberäkning bör 

göras. Då det rör sig om en tillbyggnad bör man också se över lösningar vad 

gäller logistik kring byggnaden och byggnadens utformning. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ombyggnad av Smålandsstenars 

simhall, daterad den 10 februari 2016 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ge fastighetsnämnden i uppdrag att se över möjligheten utifrån 

lokaltekniska förutsättningar att genomföra föreningarnas intentioner 

enligt skiss för tillbyggnad av Smålandsstenars sporthall, 

 

att utredningen ska omfatta en kostnadskalkyl, samt 

 

att ge fritidskontoret i uppdrag att arbeta vidare med utredning av de 

verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en 

sporthall i enlighet med föreningarnas skiss. 

 

 

Fn § 14 (forts.) 
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Expedieras till: 

Fastighetsnämnden 

Westbo Innebandyklubb 

Smålandsstenars Volleybollklubb 

Industriföreningen, Smålandsstenars samhällsförening 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

Villstads GIF 

Klubb Energi. 
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Fn §15 Dnr: FN.2016.15  042 

 

Bokslut 2015 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens bokslut för 2015 visar på ett överskott på 1 956 tkr.  

Nämnden redovisar ett underskott på 62 tkr. Det beror på fler sammanträden, 

pga beslutet om nedläggning av simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar 

januari 2016 tillsammans med introduktion vid ny mandatperiod. 

 

Fritidsverksamheten redovisar ett överskott som beror på lägre 

personalkostnader, lokalkostnader och kapitalkostnader pga senareläggning av 

förvaltningens investeringar. 

 

Föreningsbidragen redovisar ett överskott på 1,1 miljoner. Budgeten för 

aktivitets-, investeringsbidrag och föreningsanslag har utnyttjats fullt ut. 

Överskottet beror bla på att beviljade investeringsbidrag för tidigare år inte 

utnyttjats eller att kostnaden för investeringen blivit lägre för föreningarna. 

Investeringsbidrag beviljas med max 50 procent av investeringsutgiften. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse till bokslut 2015 daterad 2015-02-12 

Bokslut namnderna 2015 (Fritidsnämnden) 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut 2015, med justeringar av redaktionell karaktär, samt 

överlämna det till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Stefan Tengberg, ekonomichef 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-16     5(5) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §16 Dnr: FN.2016.2  009 

 

Övrigt 

 

Ärendebeskrivning 

 

Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken 

Styrelsen för Stiftelsen Gisleparken har den 1 december 2015 beslutat att lägga 

ner nöjesverksamheten i Stiftelse Gisleparkens regi från och med den 1 januari 

2016. Kommunstyrelsen fattade beslut på sammanträdet den 10 februari att 

föreslå kommunfullmäktige att uppdra till fritidsnämnden att överta 

bownlinghallen från 1 maj 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Ks 2016-02-10 § 33 Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken 

Ks 2016-02-10 § 32 Avtal om köp av inventarier m.m. från Stiftelsen 

Gisleparken 

Ks 2016-02-10 § 31 Stiftelsen Gisleparken godkännande att avveckla 

verksamheten och lägga stiftelsen vilande 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 


