
 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden 
 

Sida 
1 (15) 

 Sammanträdesdatum 2011-02-02 
  
 Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 – 16.30 

 
 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Urban Nilsson (C) 
Tommy Stensson (S) 
Glenn Gustafsson (M) 
Linus Håkansson (KD) 
Lars Park (FP) 
Susanne Josefsson (S) 
Esad Kasumovic (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
 
 

 Övriga deltagande Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare  
Christian Lövquist, områdeschef, §§ 1-14  
Tommy Nilsson, områdeschef, §§ 1-14  
Kent Kruuse, sekr  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Tommy Stensson (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, 2011-02-03 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. Paragrafer 1 - 14 

Kent Kruuse 
  

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

Maria Gullberg Lorentsson (M)  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Tommy Stensson (S)  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 2011-02-02  Paragrafer 1 - 14 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-02-07 

 Datum för  
 anslags 
nedtagande 

2011-02-28 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritiskontoret 

 Underskrift  
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Kent Kruuse 
   Utdragsbestyrkande 

   
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
2 

 2011-02-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §1   Dnr:  FN.2011.1   102 
  
 Val till Fritidsnämndens arbetsutskott 2011-2014   
  
Fn §1  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag till 
fritidsnämnden på tre ledamöter och tre ersättare i arbetsutskottet samt förslag 
till ordförande, förste och andre vice ordförande enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Maria Gullberg Lorentsson (M) ordförande 
Urban Nilsson (C) 1 v ordförande 
Tommy Stensson (S) 2 v ordförande 
 
Ersättare: 
Glenn Gustafsson (M) 
Anders Ingmarsson (C) 
Susanne Josefsson (S) 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Gullberg Lorentsson (M), Urban Nilsson (C) och Tommy 

Stensson (S) som ordinarie ledamöter samt 
 
att utse Glenn Gustafsson (M), Anders Ingmarsson (C) och Susanne 

Josefsson (S) som ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 2011-02-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §2   Dnr:  FN.2011.2   102 
  
 Val till Folkhälsorådet 2011-2014   
  
Fn §2  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Valberedningen föreslår Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot 
i Folkhälsorådet och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot i 

Folkhälsorådet och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 2011-02-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §3   Dnr:  FN.2011.3   102 
  
 Val till Brottsförebyggande Rådet 2011-2014   
  
Fn §3  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Valberedningen föreslår Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot 
i Brottsförebyggande Rådet och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot i 

Brottsförebyggande Rådet och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §4   Dnr:  FN.2011.4   102 
  
 Val till styrgruppen för området Gisle 2011-2014   
  
Fn §4  2011-02-02  Ärendebeskrivning 
 Valberedningen föreslår Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot 

i styrgruppen för området Gisle och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot i styrgruppen 

för området Gisle och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 2011-02-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §5   Dnr:  FN.2011.5   102 
  
 Val till pensionärsrådet 2011-2014   
  
Fn §5  2011-02-02  Ärendebeskrivning 
 Socialnämnden har utarbetat ett förslag till förändring av pensionärsrådet där de 

bl.a. föreslår att respektive nämnd utser en kontaktperson, lämpligen 
förvaltningschefen. Denne person kommer att få protokoll från pensionärsrådet 
och kan också kallas till möten vid behov. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse fritidschefen som fritidsnämnden kontaktperson i Pensionärsrådet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §6   Dnr:  FN.2011.10   102 
  
 Val till Trafiksäkerhetsrådet 2011-2014   
  
Fn §6  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden skall utse en ledamot och en ersättare till Trafiksäkerhetsrådet 
för perioden 2011-14. Rådet sammanträder fyra gånger per år och tekniska 
kontoret skickar ut kallelse till ledamot samt till ersättare för kännedom. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Gullberg Lorentsson (M) som ordinarie ledamot i 

Trafiksäkerhetsrådet och Tommy Stensson (S) som ersättare. 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §7   Dnr:  FN.2011.6   042 
  
 Bokslut 2010   
  
Fn §7  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens resultat för år 2010 visar på ett överskott med 330 tkr. I 
bokslutet inryms ett antal större poster som på verkat resultatet i båda 
riktningarna. På den positiva sidan noteras Kanotled Nissan som inte är helt klar 
och därmed visar överskott. Andra poster som höjt resultatet är att 
fritidsnämnden utfört tjänster åt andra förvaltningar som genererat obudgeterade 
intäkter, uppsagd personal gick inte kvar hela uppsägningstiden, förvaltningen 
har haft några tjänster vakanta under viss tid och Rönneljungs IP där vi övertog 
driftansvaret gav obudgeterade hyresintäkter. 
 
Bland posterna som påverkat resultatet negativt märks främst en del poster av 
engångskaraktär för att klara driften av Rönneljungs IP och minskade intäkter 
på uthyrning av en del idrottshallar. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens bokslut år 2010, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna bokslut 2011 samt 
 
att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §8   Dnr:  FN.2011.7   042 
  
 Ombudgetering till 2011-års budget   
  
Fn §8  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens bokslut visade på ett överskott med totalt 330 tkr. Resultatet 
var en följd av ett antal avvikelser, såväl negativa som positiva. Några 
avvikelser har uppstått beroende på att uppdragen inte är genomförda i den takt 
som planerats eller att extra hänsyn tagits till målet att hålla tilldelad budgetram. 
 
Fritidsnämnden begär mot den bakgrunden att få ombudgetera del av 
överskottet till 2011-års driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidskontorets förslag till ombudgetering, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att begära att fritidsnämnden medges ombudgetera totalt 250 tkr fördelat på 

150 tkr för att realskydda föreningsbidragen och 100 tkr för att 
färdigställa Kanotled Nissan. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §9   Dnr:  FN.2011.8   042 
  
 Ombudgetering av 2010-års investeringsanslag   
  
Fn §9  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har inte använt hela investeringsutrymmet under 2010. 
Detta beroende på att kostnaderna för några investeringar blivit lägre än 
budgeterat samt att några investeringar ej genomförts ännu. Beträffande 
investeringen i en simhallsattraktion för 1 mnkr har fritidsnämnden beslutat att 
ej genomföra denna då det visade sig tillstöta en del komplikationer på 
vattenreningen som fördyrar investeringen till dubbel kostnad. 
 
Fritidsförvaltningen har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsanslaget för att fullfölja investeringen under år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av förslag till ombudgetering av 2010-års investeringsanslag. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till ombudgetering av 2010-års investeringsanslag samt 
 
att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
11 

 2011-02-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §10   Dnr:  FN.2009.42   040 
  
 Öppettiderna i Anderstorps simhall, skrivelse 
  
Fn §10  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Eric Anderzon framför i skrivelse synpunkter på nuvarande öppettider i 
Anderstorps simhall. Anderzon menar att badhuset skall ha öppet längre på 
lördagar för att ge butiksanställda möjlighet att kunna nyttja badet. En annan 
synpunkt är att detta skulle förbättra möjligheterna för att kunna ha barnkalas i 
simhallen. 
 
Enligt Anderzons förslag skulle simhallens öppettid öka med en timme per 
lördag och merkostnaden skulle kunna finansieras genom att simhallen håller 
helt stängt juni – september. 
 
Beslutsunderlag 
Eric Anderzons skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till fritidskontoret för utredning. 
 
 
Expedieras till: 
Anderzon Eric 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §11   Dnr:  FN.2011.9   809 
  
 Gislaved-Anderstorp Ridklubb, förfrågan angående beviljat  
 investeringsbidrag   
  
Fn §11  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Föreningen beviljades enligt FN § 36-10 ett investeringsbidrag med 40 Tkr för 
att anskaffa en traktor. Föreningen meddelar nu att Länsstyrelsen ändrat 
förutsättningarna för uppstallning av hästar i det gamla stallet och de tvingas nu 
att göra en del byten av ventilationsanläggningen. Dessa insatser är kalkylerade 
till 50 Tkr. Denna insats måste prioriteras och det är därför inte aktuellt med att 
anskaffa en traktor då ekonomin inte tillåter detta. 
 
Föreningen anhåller nu om att få använda det tidigare beviljade bidraget till 
ventilationsåtgärder i stallet i stället. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att medge föreningen att använda det beviljade anslaget, dock max 50 %, till 

åtgärder i gamla stallet samt 
 
att resterande bidrag kan användas till anskaffande av traktor om det blir 

aktuellt. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved-Anderstorp Ridklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §12   Dnr:  FN.2008.38   006 
  
 Sammanträdesdagar 2011  
  
Fn §12  2011-02-02  Ärendebeskrivning 
 Fritidskontoret har föreslagit att fritidsnämndens sammanträde den 8 juni flyttas 

till den 31 maj 2010. Detta skulle underlätta sommarens semesterförläggning 
betydligt. Inga övriga sammanträdesdatum påverkas av detta förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdatum 2011, se akten 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till sammanträdesdagar 2011 med beaktande av att 

fritidsnämndens sammanträde flyttas från 8 juni till 31 maj 2011. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §13   Dnr:  FN.2011.11   805 
  
 Orienteringsklubben Gisle, ansökan om bidrag   
  
Fn §13  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Föreningen har råkat ut för motorhaveri på sin skoter och ansöker nu i skrivelse 
om bidrag för anskaffande av ny motor. Enligt offert kommer detta att kosta 
totalt ca 26 000 kr inklusive hämtning. 
 
Föreningen utför idag spårning på tre olika leder beroende på snötillgång. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Orienteringsklubben Gisle ett bidrag med 12 000 kr, dock max 50 

% av totalkostnaden, för anskaffande av ny motor samt 
 
att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 
 
 
Expedieras till: 
Orienteringsklubben Gisle 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §14   Dnr:  FN.2007.4   809 
  
 Övrigt   
  
Fn §14  2011-02-02  Ärendebeskrivning 

Kent Kruuse informerar om situationen angående Örsjöns badplats. Toaletten är 
utdömd och Trafikverket vill inte installera ny. Skötselansvariga begär 
dessutom kraftig höjning av ersättningen eftersom de fått utökade 
arbetsuppgifter på grund av alla pausande resenärer. Kruuse får i uppdrag att 
presentera ärendet till nästa sammanträde. 
 
Kent Kruuse informerar om den pågående processen med konstgräsplanen. 
Planen kommer att etableras på nuvarande Gisle IPs västra del och det är 
fritidsnämndens eniga uppfattning. Konsult har antagits och 
projekteringsarbetet är i full gång. Konsulten kommer att informera 
fritidsnämnden mer ingående längre fram i processen. 
 
Tommy Stensson (S) informerar från Folkhälsorådets sammanträde. I den nya 
handlingsplanen har fritidsnämnden fått ansvar för några programdelar. 
 
Tommy Stensson (S) informerar från Brottsförebyggande Rådets sammanträde. 
Kommunen har laglig skyldighet att ta emot ungdomar som dömts till mellan 20 
– 150 timmars ungdomstjänst. 
 
En incident i Gislerinken diskuteras och man kommer fram till att medias 
version inte speglar hela händelsen. 
 
Lars Park (FP) påpekade att näridrottsplatsen på Gyllenfors är viktig för hela 
området. Det är väsentligt att skötseln av anläggningen blir bra. 
 
Kent Kruuse informerar om pågående diskussioner som syftar till att erbjuda 
Västbo Judoklubb möjlighet att hyra lokaler på Gyllengården. 
 

 
 


