
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-06-13  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 13 juni 2017, kl 14.00 - 16.30 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Malin Sjöblom (M) 

Jörg Neumann (M) 

Susanne Josefsson (S) 

Rune Johansson (S) 

Urban Nilsson (C) 

Lotten Flodström (S), §§ 33, 42 

Emanuel Larsson (KD) 

Stefan Nylén (SD) 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Sonia Denkiewicz, utvecklingsledare, § 42 

Aldijana Puskar Imsirovic, anläggningschef, § 33 

Kerstin Leijon, tf verksamhetschef, § 42 

Agneta Åhsberg, utvecklingsledare BUN, § 42 

Sara Wingren, ekonom 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 Utses att justera Emanuel Larsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, torsdagen den 15 juni 2017 

 Under- 

 skrifter 

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

Paragrafer       33 - 42  

Niklas Arvidsson 

 

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

 

Tommy Stensson 

 

 

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

Emanuel Larsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-06-13   Paragrafer 33 - 42  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-06-16 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-07-07 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     2(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §33 Dnr: FN.2017.33  000 

 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 

 

Ärendebeskrivning 

Det pågår ett utvecklingsarbete i Gislaveds kommun med en ny styrmodell. 

Syftet med styrmodellen är att förverkliga den politiska viljan, säkerställa 

verksamheternas kvalitet och upprätthålla god ekonomisk hushållning. 

Styrmodellen tar sin utgångspunkt i medborgarfokus (de vi är till för), tillit och 

engagemang. Fritidsnämnden kommer att få genomgång om den nya 

styrmodellen vid kommande sammanträde. 

 

Inom ramen för arbetet ska nämnderna fastställa ekonomiska ramar och mål 

genom beslut om "Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021". 

Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision, mål, 

uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 

2018 med plan för 2019-2021. 

 

Fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med kritiska kvalitetsfaktorer och 

kommer under hösten att ta fram indikatorer som ska mätas och kontinuerligt 

följas. Dessa kommer att komplettera Planeringsdirektiv 2018. 

 

Fritidsnämnden behöver fastställa eventuella nämndsmål som ska gälla under 

2018. Ett mål är ett önskvärt resultat. Resultat definieras som effekt eller 

prestation. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i 

utvecklingsarbetet. Tre förslag till nämndsmål finns framtagna. Dessa är: 

 

 Inrätta en fritidsbank. 

 Skapa förutsättningar för ökat jämställdhetsarbete i föreningslivet. 

 Vidareutveckla arbetet med drog- och mobbingpolicy i föreningslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau § 30 Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021 

Planeringsdirektiv, daterad den 23 maj 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 maj 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till Planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, 

daterat 2017-05-23, med möjlighet till komplettering av kritiska 

kvalitetsfaktorer. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     3(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §34 Dnr: FN.2017.28  214 

 

Remiss, fördjupning översiktsplanen Smålandsstenar/Skeppshult 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult finns 

ute på samråd och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om eventuella 

synpunkter. 

 

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa tydliga inriktningar 

som är hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön, 

infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas i 

Smålandsstenar och Skeppshult. 

 

Utifrån fritidsnämndens ansvarsområden framhåller fritidsförvaltningen olika 

aspekter i ett yttrande. I övrigt har fritidsförvaltningen inget att erinra till 

förslag till fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande FÖP Smålandsstenar och Skeppshult, daterad den 17 maj 2017 

MBK till FÖP Smålandsstenar och Skeppshult 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2017 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §31 Remiss, fördjupning översiktsplanen 

Smålandsstenar/Skeppshult 

Samråd förslag till fördjupning av översiktsplanen för 

Smålandsstenar/Skeppshult 24 april 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta fritidsförvaltningens yttrande över fördjupning av översiktsplan för 

Smålandsstenar och Skeppshult, daterad 2017-05-17, som sitt eget, samt 

 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     4(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §35 Dnr: FN.2017.25  214 

 

Remiss, Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 

2:26 i Smålandsstenar 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i 

Smålandsstenar finns ute på samråd och fritidsnämnden har beretts tillfälle att 

yttra sig om eventuella synpunkter. 

 

Planens syfte är att ändra det tidigare allmänna ändamålet till skola och 

idrottsändamål samt att möjliggöra byggnation av en ny sporthall, 

ändamålsenliga ytor för angöring, parkering och gång- och cykelvägstråk. 

 

En ny idrottsanläggning kommer att serva skola, föreningsliv och allmänhet i 

enlighet med fritidsnämndens grunduppdrag. Planen tar också höjd för 

trafiksäkerhetsaspekten i området samt lyfter fram vikten av utemiljön för att 

öka attraktiviteten. 

 

Planens byggrätt sker delvis på bekostnad av nuvarande skolidrottsplats. Det 

har beaktats vid framtagandet av planen. 

 

Fritidsförvaltningen har deltagit vid framtagandet av planen och har inget att 

erinra till planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §32 Remiss, Detaljplan för Nordinområdet etapp 

2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar 

Plankarta samråd Åtterås 2:26, daterad mars 2017 

Planbeskrivning samråd Åtterås 2:26, daterad april 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2017  

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD) och Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att inte ha något att erinra till förslag till detaljplan för Nordinområdet etapp 

2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar. 

 

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     5(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §36 Dnr: FN.2017.32  805 

 

Gislaved Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (renovering av 

handikappramp) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved Anderstorps Ridklubb har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag. Investeringen syftar till att genomföra renovering och 

upprustning av en handikappramp för att göra den säkrare och mer tillgänglig 

för ridande med funktionshinder. 

 

Föreningen ansöker om totalt 50 tkr. Beräknad investeringsstart är omgående. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaved 

Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 20 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §33 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om 

bidrag (renovering av handikappramp) 

Gislaved Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2017 

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Urban Nilsson (C): bifall till 

beslutsförslaget. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 20 tkr för 

renovering av handikappramp, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved Anderstorps Ridklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     6(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §37 Dnr: FN.2017.30  805 

 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (nya 

målställningar) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds Idrottssällskap inkom den 10 maj 2017 med en ansökan om 

investeringsbidrag. Investeringen syftar till att införskaffa nya målställningar, då 

de nuvarande blivit ålderstigna. 

 

Föreningen ansöker om totalt 47 163 kronor. 

 

Föreningen erhåller sedan tidigare driftsbidrag, en bidragsform som utgår till 

föreningar som äger en egen anläggning. Bidraget ska täcka kostnader för drift, 

underhåll och reinvestering. 

 

Behovet av nya målställningar faller inom ramen för reinvestering och är 

således något föreningen borde använda sitt driftsbidrag till. Fritidsnämndens 

arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att avslå Gislaveds Idrottssällskaps 

ansökan om investeringsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §36 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om 

investeringsbidrag (nya målställningar) 

Gislaveds Idrottssällskap ansökan om investeringsbidrag (nya målställningar) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2017  

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Gislaveds Idrottssällskaps ansökan om investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaveds Idrottssällskap 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     7(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §38 Dnr: FN.2017.31  805 

 

Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag (backtävling på 

rullskidor) 

 

Ärendebeskrivning 

Hestra Skid- och Sportklubb inkom den 12 maj 2017 med en ansökan om 

bidrag. Föreningen har sedan 1980-talet arrangerat en backtävling på rullskidor. 

På önskemål från Smålands Skidförbund, kör elitåkarna nu mera fyra varv på 

allmän väg, innan stigningen uppför Isaberg påbörjas. 

 

Den förändrade sträckning gör att tillstånd krävs från Länsstyrelsen, vilket 

medför en kostnad som i sin tur har lett till att det har blivit svårare för 

föreningen att få lönsamhet i tävlingen. 

 

Föreningen söker därför ett bidrag om 2 300 kronor som ska täcka 

stämpelavgiften från Länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §35 Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om 

bidrag (backtävling på rullskidor) 

Hestra Skid- och Sportklubb ansökan om bidrag (backtävling på rullskidor) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Hestra Skid- och Sportklubbs 

ansökan om bidrag (backtävling på rullskidor), daterad den 23 maj 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Hestra Skid- och Sportklubbs ansökan om bidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Hestra Skid- och Sportklubb 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     8(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §39 Dnr: FN.2017.29  805 

 

Reftele Pistolklubb, ansökan om investeringsbidrag (skjutvall) 

 

Ärendebeskrivning 

Reftele Pistolklubb inkom den 8 maj 2017 med en ansökan om 

investeringsbidrag. Investeringen syftar till att åtgärda föreningens skjutvall, som 

är underkänd enligt nya säkerhetsdirektiv och måste åtgärdas innan årsskiftet. 

 

Föreningen ansöker om totalt 45 tkr. 

 

Reftele Pistolklubb är inte en bidragsberättigad förening då de saknar tillräckligt 

antal aktiva ungdomar. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att avslå Reftele 

Pistolklubbs ansökan om investeringsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Reftele Pistolklubb ansökan om investeringsbidrag (skjutvall) 

Protokoll 2017-05-30 - Fnau §34 Reftele Pistollklubb, ansökan om 

investeringsklubb (skjutvall) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2017 

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Reftele Pistolklubbs ansökan om investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Reftele Pistolklubb 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     9(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §40 Dnr: FN.2016.71  805 

 

Smålandsstenars Gymnastik och Idrottsförening, ansökan om 

investeringsbidrag (bevattningsanläggning) 

 

Ärendebeskrivning 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening inkom under hösten 2016 

med en ansökan om investeringsbidrag för inköp av en ny 

bevattningsanläggning. Den befintliga bevattningsanläggningen installerades i 

samband med att Domarvallen byggdes 1979-1980. 

 

På fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2016 beslutade nämnden  

(fn § 80) att hänskjuta ärendet till ett kommande nämndssammanträde för att 

ge föreningen möjlighet att inkomma med en offert. Föreningen inkom inte 

med en offert, varefter ärendet har varit vilande. 

 

I maj 2017 inkom föreningen med en faktura för inköpet. Föreningen har 

därefter skickat in en kompletterande bidragsansökan. Föreningen ansöker om 

totalt 40 tkr i bidrag. Investeringen är redan genomförd. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Gymnastik och Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag 

(bevattningsanläggning) 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening komplettering 

Protokoll 2016-10-20 - Fnau §80 Smålandsstenars Gymnastik och 

Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag   

 

Yrkande 

Susanne Josefsson (S): bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

ett bidrag med 15 tkr för investering i ny bevattningsanläggning. 

 

Emanuel Larsson (KD), Stefan Nylén (SD) och Urban Nilsson (C): bifall till 

Susanne Josefssons (S) beslutsförslag. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett bidrag med 

15 tkr för investering i ny bevattningsanläggning, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     10(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §41 Dnr: FN.2017.2  002 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

Smålandsstenars Simsällskap ansökan om tillfällig dispens avseende  regel om 

skärmförbud 

Delegationsförteckning utnämnande av stf fritidschef under semester 2017 

Delegationsförteckning beslutas bevilja Smålandsstenars Simsällskap ansökan 

om tillfällig dispens avseende regel om skärmförbud 

Delegationsförteckning beslutar godkänna Gislaveds Motorklubb som 

bidragsberättigad förening 

Delegationsförteckning beslutar anställa badmästare i Gislaved 

Delegationsförteckning beslutar anställa vikarierande badmästare 

Delegationsförteckning beslutar anställa badmästare i Gislaved  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-13     11(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §42 Dnr: FN.2017.1  009 

 

Meddelande 

 

Ärendebeskrivning 

 

Redovisning utvärdering simhallsförändring utifrån verksamhetsperspektiv 

Fritidsförvaltningen har genomfört en utvärdering av simhallsförändringen 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. En redovisning ges. 

 

Avstämning utredning ny bad- och sportanläggning 

Fritidschefen ger information kring hur arbetet med utredning av ny bad- och 

sportanläggning fortlöper. Dialog har genomförts med nyckelpersoner inom 

kommunens olika förvaltningar. En brukardialog har genomförts med 

föreningslivet och de föreningar som har säsongsbokningar i våra hallar. 

 

Information Sommarliv 

Fritidschefen informerar om programmet för Sommarliv. Aktiviteterna har en 

stor bredd och är utspridda i hela kommunen. Flera föreningar är engagerade. 

 

Glad sommar 

Fritidsnämndens ordförande avslutar mötet med att önska alla ledamöter i 

fritidsnämnden och all personal inom fritidsförvaltningen en glad sommar. 

 

Kommunstyrelsen 

Personalbokslut 2016 

Miljöbokslut 2016 

Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 46 Svar på motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda 

sociala miljöer för barn 

Kf beslut § 53 Kommunens årsredovisning 2016 inkl. 

förvaltningsberättelse personalbokslut och miljöbokslut 

Kf beslut § 54 Revisonsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 

2016 för kommunens verksamhet 

Kf beslut § 62 Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande 

arbete 2017-2019 

Handlingsprogram olyckförebyggande verksamhet 2017-2019 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 


