
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-27

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 27 juni 2016, kl 16.00 - 16.45

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Emanuel Larsson (KD)
Jörg Neumann (M), tjänstgörande ersättare för Johan Lassus (M)
Gun Bysmed (SD), tjänstgörande ersättare för Lotten Flodström (S)
Urban Nilsson (C)
Stefan Nylén (SD)
Rune Johansson (S)
Susanne Josefsson (S)
Malin Sjöblom (M)

Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef
Aldijana Puskar Imsirovic, anläggningschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Urban Nilsson
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret, måndagen den 27 juni 2016

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

Paragrafer 57 - 58

Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Tommy Stensson

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

Urban Nilsson

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

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-27 Paragrafer 57 - 58

Datum för
anslags uppsättande 2016-06-28

Datum för
anslags nedtagande 2016-07-19

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §57 Dnr: FN.2015.56 822

Ombyggnation av simhallen i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav i mars 2016 fastighetsnämnden i uppdrag att se över
möjligheten att utifrån lokaltekniska förutsättningar genomföra en tillbyggnad
av Smålandsstenars sporthall utifrån ett lokalprogram baserat på en skiss från
föreningslivet i Smålandsstenar. Fastighetsnämnden lämnade därefter
anbudsinbjudan till tre arkitekter inom kommunens ramavtal.

Förslag har nu inkommit från två arkitekter. Den tredje valde att avstå. Båda
förslagen är av en större omfattning än tankarna från början, men mycket
utvecklingsbara. Fritidsförvaltningen har sammaträtt med flera olika
nyckelpersoner och tittat på förslagen. Föreningsrepresentanter från
Smålandsstenar har inbjudits och lämnat sina åsikter på förslagen.
Fritidsnämnden ska nu förorda ett förslag.

Stadsarkitekt från bygg- och miljöförvaltningen samt Utvecklingsledare från
barn- och uitbildningsförvaltningen kommer att lämna sina respektive
synpunkter på de båda förslagen till fastighetsnämnden.

De båda inkomna förslagen är estetiskt vackra, men utifrån de ekonomiska
förutsättningarna krävs bearbetningar och komprimeringar. Minskade, men
tydliga kommunikationsytor och optimalt lokalutnyttjande är viktiga i
sammanhanget. Fritidsförvaltningen anser att Maddisons förslag stämmer mest
överens med den grundstruktur som fritidsförvaltningen önskar med bland
annat en stor och inbjudande entré i norr.

Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade i enlighet med fritidsförvaltningens
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande angående ny sporthall Smålandsstenar 2016
Smålandsstenar presentation Ateljé Arkitekten
Åsikter från föreningarna Smst 2016-06-19
Maddison blad 1 - 4
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående anbud till ny sporthall
Smålandsstenar daterad 2016-06-22

Yrkande
Susanne Josefsson (S): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Fritidsnämnden beslutar

att förorda Maddisons förslag, samt

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att bearbeta förslaget utifrån
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §58 Dnr: FN.2016.2 009

Övrigt

Ärendebeskrivning
Handikappsramp Kyrksjön
Fritidschefen rapporterar att strandskyddsdispensen blev beviljad och att
handikappsrampen i Kyrsjön, Båraryd kommer att iordningställas onsdagen den
29 juni 2016. Förvaltningen jobbar för en invigning under vecka 27. Ledamöter i
fritidsnämnden kommer att få information om invigningen per mail.

Gislebadet stängt
Med anledningen av underhållsarbete i duschutrymmen och intill bassängerna
kommer Gislebadet att hållas stängt vecka 27 och halva vecka 28.

Upphandling klar
Fritidschefen informerar om upphandlingen kring nya armaturer vid
elljusspåren Gislaved och Broaryd. Upphandlingen är klar. Arbetet kommer att
genomföras av Gislaveds energi samt Elajo.

Fritidschefen semester
Fritidschefen kommer att ha semester v. 27-30. Claes Aronsson, områdeschef
är utsedd till tf fritidschef.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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