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Fn §26   Dnr:  FN.2011.20   370 
  
 Kommunal energiplan, remiss   
  
Fn §26  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun har tagit fram ett förslag på en energistrategi med en 
gemensam åtgärdsplan för både kommunens redan antagna klimatstrategi och 
för energistrategin. Strategin ska omfatta användning, produktion och 
distribution av energi i kommunen som geografiskt område men även avhandla 
energifrågor internt inom den kommunala organisationen. 
 
Strategin är inriktad på fem målområden och inom varje område har det satts ett 
antal mål för offentlig sektor, kommunala bolag, näringsliv och hushåll. 
 
Eventuella synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2011-05-03. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunal energiplan (finns i pdf-format på kommunens hemsida) 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 12 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidschefens skrivelse som sitt svar på remissen och överlämna den 

till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §27   Dnr:  FN.2011.21   214 
  
 Detaljplan för Henja 10:13 i Gislaved (Bruksvillan), remiss   
  
Fn §27  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen har skickat ut ett förslag till detaljplan för Henja 
10:13 (Bruksvillan) i Gislaved. Planens intention är att området kommer att 
utökas med bostäder. Eventuella synpunkter skall vara bygg- och 
miljöförvaltningen tillhanda senast 2011-04-15. 
 
Beslutsunderlag 
Förslaget finns på kommunens hemsida. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 13 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen måste beakta möjligheten att utveckla strövområden och 

kanotism i området. 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Fn §28   Dnr:  FN.2010.31   805 
  
 Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §28  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för att anlägga en 
allaktivitetshall på grusplanen intill Tyngelvi. Hallen kommer att vara 75 x 50 
meter med en fri takhöjd på åtta meter. Befintligt grus kommer att utgöra 
underlag i den nya hallen. 
 
Anledningen till föreningens planer på hallprojektet är att fler aktiviteter, både 
inom föreningens verksamhet och bland externa, skulle kunna hållas igång i 
Burseryd. Detta skulle utveckla både Burseryd och närregionen avsevärt. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 14 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till idén om en allaktivitetshall samt 
 
att remittera ärendet till fritidskontoret för vidare beredning. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
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Fn §29   Dnr:  FN.2011.22   805 
  
 Hestra Skid- och Sportklubb m.fl., ansökan om ändrade bidragsregler för 
 skidspår   
  
Fn §29  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om att fritidsnämnden ska ändra bidragsvillkoren 
för skidspår. Spåren fyller en viktig funktion och stimulerar många till fri 
träning och motion. Föreningen anser att normens begränsning bör höjas när det 
gäller den övre begränsningen avseende spår/förening. Föreningen anser också 
att antal veckor man spårar ska påverka bidragets storlek. Dessa ändringar 
menar man stimulerar till att skidspåren hålls i bättre ordning samt att 
föreningarna får bättre täckning för sina kostnader. Anderstorps 
Orienteringsklubb har i skrivelse ställt sig bakom förslagen från Hestra Skid- 
och Sportklubb. 
 
Fritidschefen informerar om en pågående översyn av nuvarande bidragsnormer 
och att skidspåren är en del av detta. 
 
Beslutsunderlag 
Hestra Skid- och Sportklubbs ansökan, se akten. 
Anderstorps Orienteringsklubbens skrivelse, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 15 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till den pågående översynen av bidragsnormerna. 
 
 
Expedieras till: 
Anderstorps Orienteringsklubb 
Hestra Skid- och Sportklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §30   Dnr:  FN.2011.23   805 
  
 Västbo Boulesällskap, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §30  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för anskaffande av en defibrilator med 
tillhörande utbildning för totalt åtta personer. Anledningen till ansökan är att 
föreningens verksamhet i stort utgörs av pensionärer och en defibrilator skulle 
ge medlemmarna en ökad trygghetskänsla vid aktiviteterna. Kostnaden för 
investeringen är enligt föreningen totalt 19 000 kr. 
 
Föreningen är ingen bidragsberättigad förening hos fritidsnämnden. De 
pensionärsföreningar som erhåller kommunalt bidrag får detta av 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 16 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan då föreningen inte är en godkänd bidragsberättigad 

förening hos fritidsnämnden. 
 
 
Expedieras till: 
Västbo Boulesällskap 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §31   Dnr:  FN.2011.13   814 
  
 Örsjöns badplats   
  
Fn §31  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har utrett ärendet och kommit fram till att man inte behöver 
anskaffa nya toalett utan befintlig byggnad går att rusta upp för ett mindre 
belopp. Nuvarande skötselansvarig har dessutom begärt en ökning av 
årsersättningen med ca 10 000 kr per år. Toaletten är för närvarande stängt trots 
att det finns ett avtal som reglerar skötseln. 
 
Beslutsunderlag 
Skötselansvariges skrivelse, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Bilder från Örsjöns badplats, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 17 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fräscha upp befintlig toalettbyggnad med diverse målning, 
 
att den service badet erbjuder skall hållas öppen mellan 1 juni och 31 

augusti, 
 
att ersättningen till skötselansvarige blir oförändrad samt 
 
att villkoren regleras i ett nytt avtal med den skötselansvarige. 
 
 
Expedieras till: 
Holmgren Helen 
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Fn §32   Dnr:  FN.2010.4   822 
  
 Solarieverksamheten i kommunala lokaler   
  
Fn §32  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har sagt upp gällande avtal med Solarieagentur i Göteborg AB 
att upphöra gälla 2011-08-31 i enlighet med fritidsnämndens beslut, FN § 6-10. 
När fritidskontoret förhört sig med andra kommuner i länet så har dessa hanterat 
ärendet olika. En del kommuner har tagit bort sina solarier helt medan andra 
fortsatt men infört en 18-års gräns. Fritidskontoret frågar nu om beslutet att 
upphöra med solarieverksamheten i simhallarna ska kvarstå. 
 
Fritidschefen har varit kontakt med Solarieagentur AB och då fått beskedet att 
gällande avtal kan förlängas om parterna så önskar. 
 
Fritidsnämnden ställer sig positiva till att fortsätta solarieverksamheten i sim- 
och sporthallarna. 
 
Urban Nilsson (C) föreslår att fritidsnämnden inte ska driva 
solarieverksamheten i sim- och sporthallarna. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 18 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fortsätta driften av solarieverksamhet i kommunens simhallar i enlighet 

med gällande villkor. 
 
 
Expedieras till: 
Solarieagentur i Göteborg 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §33   Dnr:  FN.2011.24   040 
  
 Helårsprognos 1/2011   
  
Fn §33  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har tagit fram aktuell ekonomisk redovisning per 31 mars 2011. 
Stora delar av verksamheten följer den givna budgetramen men helårsprognosen 
visar på ett underskott med 130 tkr. Förklaringarna till den negativa prognosen 
är att fritidsförvaltningen fått hyresökningar för investeringar som inte 
fritidsnämnden budgeterat. Det gäller nödutgångar i Gisle Sportcenter med 51 
tkr, passagesystem till obemannade skolor med 40 tkr. Dessutom kommer stolar 
som är över 30 år gamla bytas ut i ishallen och detta kommer ge en hyresökning 
med 40 tkr. Fritidsnämnden anser att investeringar som nämnden ej beställt 
måste beaktas med justering av budgetramen. När det gäller passagesystemet 
kan det inte vara rimligt att fritidsnämnden skall betala denna investering 
eftersom låssystem redan ingår i hyran. Slutligen gäller att stolarna i ishallen är 
drygt 30 år gamla och borde vara avskrivna och därmed inte belasta 
fritidsnämndens driftbudget. 
 
Fritidskontoret har också gjort en prognos på den s.k. ”10-taxan” vid uthyrning 
av kommunens samlingslokaler. Detta konto ligger under kommunstyrelsen 
men redovisningen hanteras av fritidsnämnden. Budgeten har de senaste åren 
legat på 425 tkr men utfallet har de senaste två åren varit klart högre. Denna 
tendens fortsätter och om trenden håller i sig visar prognosen ett underskott på 
detta konto med ungefär 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 19 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna helårsprognos 1/2011 och överlämna den till kommunstyrelsen 

för kännedom, 
 
att påtala för kommunstyrelsen de felaktigheter nämnden anser finns i 

nuvarande budget samt 
 
att informera kommunstyrelsen om prognosen för kontot 10%-taxan vid 

uthyrning av samlingslokaler visar på ett underskott med 200 tkr. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §34   Dnr:  FN.2010.37   829 
  
 Konstgräsplan på Gisle IP   
  
Fn §34  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat fritidsnämnden investeringsanslag för att 
etablera en konstgräsplan. Enligt tidigare beslut kommer planen att etableras på 
Gisle IP. 
 
Fritidskontoret har anlitat konsulthjälp och projektet är i full gång. Senare i vår 
beräknas alla handlingar vara klara och upphandling kan inledas. 
 
Fritidschefen har aktualiserat några frågor i anslutning till upphandlingen som 
kan få betydelse för projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 20 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fritidsnämnden fattar det formella beställningsbeslutet av inkomna anbud. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §35   Dnr:  FN.2010.19   822 
  
 Motion om gratis bad för skolungdomar under sommarlovet 
  
Fn §35  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

En motion har inlämnats till kommunfullmäktige om att skolungdomar skall 
erbjudas att bada gratis i kommunens badanläggningar i sommar. 
Fritidsförvaltningen har de två senaste åren erbjudit skolungdomarna gratis bad, 
dock något begränsat i Gislaved under förra året. 
 
Eftersom fritidsförvaltningen inte hört något annat har planeringen utgått ifrån 
att baden även denna sommar skulle erbjuda gratis bad till skolungdomarna. 
Fritidskontoret har dock till kommunstyrelsen påtalat att ersättningen för 
uteblivna badintäkter måste höjas eftersom den är för låg i förhållande till hur 
många ungdomar som badade förra året. 
 
Ärendet har innehållit en del missförstånd och kommunstyrelsen har nu 
föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen om gratis bad för 
skolungdomar 2011 samt att uppdra till fritidsnämnden att följa upp 
verksamheten och återrapportera den till kommunstyrelsen under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Redovisning över tider för de olika baden som erbjudandet gäller. 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2011, § 21 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad redovisning i ärendet samt 
 
att påtala för kommunstyrelsen att ersättningen för uteblivna badintäkter 

måste motsvara det verkliga bortfallet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §36   Dnr:  FN.2011.25   805 
  
 Burseryds Byggnadsförening, angående driftbidrag till sporthallen   
  
Fn §36  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Burseryds Byggnadsförening erhåller ett årligt bidrag för drift och skötsel av 
Tyngelvi Sporthall i Burseryd. Fritidsnämnden justerade år 2005 Tyngelvi 
sporthalls årliga driftbidrag med 30 tkr för ökade energikostnader. Bidraget har 
därefter höjts med den uppskrivning som fritidsnämnden fått i 
budgetförutsättningarna. 
 
Kommunstyrelsen har 2007-08-07 beslutat enligt KS § 144 att riktlinjen för 
konstruktionen av indexreglering av bidraget till Burseryds Byggnadsförening 
skall vara att tillämpa fastighetsnämndens indexreglering av hyror, d.v.s. med 
konsumentprisindex. Detta innebär att Burseryds Byggnadsförening 
skallkompenseras för mellanskillnaden mellan konsumentprisindex och den 
uppskrivning fritidsnämnden gjort. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att utbetala driftbidrag till Burseryds Byggnadsförening enligt KS beslut § 

144-07, 
 
att göra motsvarande uträkning och utbetalning till Isamon AB samt 
 
att begära en justering av fritidsnämndens budgetram för kunna hantera 

hyresökningarna av dessa anläggningar utan att bespara andra 
verksamheter. 

 
 
Expedieras till: 
Burseryds Bynnadsförening 
Kommunstyrelsen 
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Fn §37   Dnr:  FN.2011.26   810 
  
 Fritidskontoret, redovisning av genomförd föreningsenkät   
  
Fn §37  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Therese Lakatos presenterar en föreningsenkät som fritidskontoret har 
genomfört, Syftet med enkäten var att ta reda på vilka problem föreningarna 
upplever. Fritidskontoret gjorde en liknande enkät för några år sedan. 
Fortfarande är det ledar- och funktionärsbrist och ungdomsrekrytering som är 
föreningarnas största utmaningar. Fritidskontoret planerar en del åtgärder för att 
hjälpa föreningarna att hantera en del av problemen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningsenkäten, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna. 
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Fn §38   Dnr:  FN.2007.5   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fn §38  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Beslutas anställa Elin Hansdotter som vikarierande badmästare i Anderstorps 
simhall under tiden 2011-04-01—2011-05-26. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga beslutet till handlingarna. 
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Fn §39   Dnr:  FN.2007.4   809 
  
 Övrigt   
  
Fn §39  2011-04-27  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden inledde dagen med en studieresa till några aktuella fritidsobjekt 
i kommunen. Fritidsobjekten som besöktes var tennisbanor/Tyngelvi i 
Burseryd, Hörsjöbadet, Villstad IP, Rönneljungs IP i Reftele, Anderstorps sim- 
och sporthall, kanotrastplats och Isabergs Golfklubb. Syftet är att få bättre 
kunskap och insikt i de aktuella frågeställningar som finns eller har funnits 
kring dessa objekt. 
 
Bernds Sjöland, m.fl. från Isabergs Golfklubb informerade om sin verksamhet 
och de utmaningar föreningen står inför. En viktig uppgift blir att öka antal 
ungdomsspelare i klubben. Detta är ett problem hela golf-Sverige har. 
 
Fritidschefen informerar om arbetsgruppen Gisleparken 2.0 där 
fritidsförvaltningen deltar. Aktuellt inom kort är att projektledaren kommer att 
intervjua fritidsnämndens ordförande och 2 v ordförande, personal och 
föreningar. 
 
Ordföranden informerar från ett möte med kommunalråden, fastighetschefen 
och Gislaveds Volleybollklubb. Bakgrunden var en skrivelse som föreningen 
ställt till kommunen med ett antal synpunkter som borde förbättras. 
Fritidsförvaltningen har diskussioner med fastighetskontoret om att byta 
belysning och måla om AB-hallen i Gisle sportcenter. Fritidsförvaltningen fick 
också i uppdrag att ordna så volleybollplanen målades på ett tydligt sätt. 
 
Ordföranden och fritidschefen informerar från en studieresa till Göteborg med 
länets övriga fritidspresidier eller motsvarande. Programmet innehöll 
föreläsningar om motionens betydelse, sociala medier, ungdomars organisering, 
energibesparingar, projekt med överviktiga barn och ungdomar samt åtgärder 
för att minska ungdomsarbetslösheten. 
 
Christian Lövquist informerar om ett förslag på förändrade öppettider i 
Anderstorps simhall. Detta skulle kunna möjliggöras kostnadsneutralt genom att 
man inför årsarbetstidsscheman för berörd personal. Fritidsnämnden är positiva 
till idén och ärendet kommer att tas på kommande nämndsmöte. 
 
Tommy Stensson (S) framförde kritik på att vissa delar av handlingarna vara 
svåra att läsa och att kopieringarna måste hålla högre kvalitet. 
 
Lars Park (FP) frågade vad som händer efter kommunens besök på 
Gyllenforsskolan dit kommunalråd, fritidschef och skolchef var inbjudna. 
Fritidschefen svarade att kommunalråden har initiativet i ärendet. 
  

 
 


