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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §57   Dnr:  FN.2011.27   041 
  
 Budget 2012   
  
Fn §57  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till budget 2012-16. Eftersom 
budgetramen redan är fastställd har förslaget främst fokus på åren efter 2012. 
fritidsnämndens budgetram har ökat kraftigt beroende på att medel flyttas över 
från BUN i syfte att underlätta hanteringen av internkostnader. Realt är det 
ingen höjning. 
 
Förslaget innehåller förslag för att utveckla verksamheten i enlighet med både 
kommunfullmäktiges och fritidsnämndens egna mål. Fritidschefen får i uppdrag 
att utreda några oklara poster och redovisa dem på fritidsnämndens 
sammanträde. 
 
Förra året beviljades fritidsnämnden 500 tkr per år för standardhöjande åtgärder 
i idrottshallarna. Då osäkerhet råder om denna resurs finns i budgetramen äskas 
denna summa i förslaget. Burseryds Idrottsförening planerar att bygga en 
allaktivitetshall på Tyngelvi. Fritidsnämnden har ställt sig positiva till projektet 
och begär en tillfällig höjning av föreningsstödet under 2012 för att stötta 
ansökan. 
 
Susanne Josefsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska uppmärksammas på 
fritidsnämndens önskemål om att alla bussar till och från Gislaved skall stanna i 
Gisle. Fritidsnämnden är eniga i denna uppfattning. 
 
Läktarstolarna i Gislerinken kommer att bytas ut eftersom de är utslitna och det 
inte går att få tag på ersättningsstolar. Vid diskussioner med fastighetskontoret 
hävdar de att det är en standardhöjande åtgärd och att kostnaden kommer att 
belasta hyran. Fritidsnämndens uppfattning är att det är en underhållsinsats 
eftersom stolarna är kring 30 år gamla. Fritidsnämnden begär ändå en 
ramökning från år 2013 med 45 tkr för att klara aviserad hyresökning. 
 
Yrkanden 
Tommy Stensson (S): Erbjuda kommunens skolungdomar fria bad under hela 
året och begära 600 tkr från det konkretiserade målet stöd och omsorg för att 
täcka intäktsfortfallet. 
 
Urban Nilsson (C): Avslag på yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Tommy Stenssons (S) yrkande och Urban 
Nilssons (C) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt Urban 
Nilssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande. 
 
Med 5 JA-röster för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande mot 4 NEJ-röster för 
bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande antar fritidsnämnden Urban Nilssons 
(C) yrkande. 
 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

FN § 57 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens budgetförslag 2012-16. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 34 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till budget för 2012-16. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §58   Dnr:  FN.2008.32   806 
  
 Taxor i fritidsnämndens anläggningar i Gislaveds kommun 
  
Fn §58  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret presenterar förslaget. Beträffande taxor för föreningslokaler som 
hyrs på årsbasis finns en antagen modell som använts för att få fram taxeförslag 
på visa udda lokaler. 
 
Under genomgången enas fritidsnämnden om att justera ner taxan som avser 
tillgång till tvättmaskiner till 1 500 kr. 
 
Tre fotbollsföreningar har inlämnat skriftliga synpunkter på taxa för 
konstgräsplanen. 
 
Förslagen föreslå gälla från 1 november 2011. 
 
Yrkanden 
Tommy Stensson (S): Avslag på de generella höjningarna av timhyror i 
idrottshallarna för bidragsberättigade föreningar. 
 
Urban Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tommy Stenssons (S) yrkande och Urban 
Nilssons (C) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt Urban 
Nilssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande. 
 
Med 5 JA-röster för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande mot 4 NEJ-röster för 
bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande antar fritidsnämnden Urban Nilssons 
(C) yrkande. 
 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 
Yrkande 
Fredrik Sveningson (FP): Ingen differentiering av taxan för 25 m respektive 50 
m bassänger för bidragsberättigade föreningar. 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (FP) yrkande och finner 
att fritidsnämnden antar det. 
 
Yrkande 
Susanne Josefsson (S): Avslag på höjningen av simhallarnas rabattkort för 
ungdomar. 
 
Urban Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer propositionsordning på Urban Nilssons (C) yrkande och 
Susanne Josefssons (S) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt 
Urban Nilsson s (C) yrkande. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

FN § 58 forts. 
 
Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Susanne Josefssons (S) yrkande. 
 
Med 5 JA-röster för bifall till Urban Nilssons (C) yrkande mot 4 NEJ-röster för 
bifall till Susanne Josefssons (S) yrkande antar fritidsnämnden Urban Nilssons 
(C) yrkande. 
 
S-gruppen reserverar sig mot beslut till förmån för sitt eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor vid fritidsanläggningar i Gislaveds kommun, se akten. 
Föreningslokaler som hyrs på årsbasis, se akten. 
Synpunkter från tre fotbollsföreningar, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 35 
Omröstningsbilaga, se akten 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslagen till nya taxor vid fritidsnämndens anläggningar att gälla 

från 1 november 2011. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §59   Dnr:  FN.2011.34   042 
  
 Diverse ärenden som berör fritidsnämndens budgetram   
  
Fn §59  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har vid några tillfällen påförts kostnader som nämnden själv 
aldrig tagit ställning till. Den ena kostnaden som har påförts lokalhyran handlar 
om installation av nödutgångar i Gisle Sportcenter för en företagsmässa mars 
2009 som sen fritidsnämnden får betala hyra för varje år. Hyresökningen är 51 
tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 36 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lyfta frågan till kommunstyrelsen för att reda ut vem som ska betala en 

investering som nämnden inte själv beslutat. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §60   Dnr:  FN.2011.35   820 
  
 Diverse fastighetsärenden   
  
Fn §60  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidschefen informerar från ett möte med fastighetskontoret då ett antal frågor 
diskuterades. Enighet nåddes i en del frågor men det återstår en del problem att 
lösa. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Avtal mellan fritidsnämnden och fastighetsnämnden. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 37 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt fritidschefen att slutförhandla presenterade fastighetsärenden 

med fastighetskontoret samt 
 
att presentera resultatet för fritidsnämnden. 
 
 
Expedieras till: 
Fastighetsnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §61   Dnr:  FN.2010.31   805 
  
 Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag till 
 allaktivitetshus 
  
Fn §61  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Tommy Stensson (S) korrigerar sitt yrkande från arbetsutskottets sammanträde 
till att bidraget skall vara max 30 % av kostnaden och ej 25 %. 
 
Yrkanden 
Tommy Stensson (S): Fritidsnämnden beviljar 3 mkr, dock max 30 % av 
kostnaden, till projektet under år 2012 förutsatt att kommunfullmäktige höjer 
anslaget i föreningsbudgeten med 3 mkr. 
 
Urban Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Tommy 
Stensson (S) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ-röst för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande. 
 
Med 5 NEJ-röster för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande mot 4 JA-röster 
för bifall till arbetsutskottets förslag antar fritidsnämnden Tommy Stenssons (S) 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens kompletterande ansökan, se akten. 
Föreningens korrespondens med kommunen angående mark- och 
bygglovsfrågor, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 38 
Omröstningsbilaga, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag år 2012 med 3 mkr, dock max 

30 % av kostnaden, för projektet med allaktivitetshus på Tyngelvi 
förutsatt att kommunfullmäktige höjer anslaget i föreningsbudgeten med 
3 mkr under år 2012. 

 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
Kommunfullmäktige 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §62   Dnr:  FN.2011.36   805 
  
 Reftele Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag till asfaltering   
  
Fn §62  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Föreningen var tidigare en godkänd bidragsberättigad förening men detta 
upphörde då föreningen inte redovisade några aktiviteter. Föreningen har nu, 
efter diskussioner med fritidskontoret, åter blivit godkända som 
bidragsberättigad förening och har beviljats grundbidrag för år 2011. 
 
Föreningen ansöker nu om investeringsbidrag för asfaltering av befintlig 
grusväg upp till klubbhuset. Nuvarande vägstandard är undermålig enligt 
föreningen. Beräknad kostnad för asfalteringen har uppgivits till 125 000 kr 
exklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 39 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Reftele Golfklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §63   Dnr:  FN.2010.30   805 
  
 Burseryds Byggnadsförening, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §63  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om bidrag för en investering i rörelsesensorer som gjorts i 
Tyngelvi. Investeringen görs för att minska energiförbrukningen. Investeringen 
har redan genomförts och detta beror enligt ordföranden på att han som 
nytillträdd ordförande inte var insatt i ärendehanteringen. 
 
Den totala investeringskostnader är 39 567 kr exklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 40 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Byggnadsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §64   Dnr:  FN.2011.37   823 
  
 Burseryds Idrottsförening, skrivelse angående motionsspåret i Burseryd   
  
Fn §64  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

1972 invigdes elljusbanan i Burseryd. Föreningen anför i skrivelse att det är 
stora svårigheter att hålla elljusbanan i bra skick och att det är hög tid att 
genomföra mer omfattande åtgärder än den årliga tillsynen. 
 
Föreningen inbjuder representanter från fritidsnämnden för att göra en 
bedömning av vad som måste göras. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningen skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 41 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt fritidsförvaltningen att träffa föreningen för att diskutera vad 

som eventuellt behöver göras vid motionsspåret i Burseryd. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §65   Dnr:  FN.2010.37   829 
  
 Konstgräsplan Gisle Idrottsplats   
  
Fn §65  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har genomfört ett studiebesök på flera nyanlagda 
konstgräsplaner i grannkommuner och noterat att de alla har valt SBR-
granulatet. 
 
Kontakt har därför tagits med miljöinspektörer i Gislaveds kommun för att 
utreda om det finns hinder för att göra likadant. 
 
Fritidschefen rapporterar från mötet med tjänstemän från bygg- och 
miljönämnden. Deras principiella inställning är att man ska använda så lite 
miljöstörande material som möjligt. Entreprenören har inte heller lämnat ett 
tillräckligt bra anbud för att man ska fundera på att byta ut granulaten. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Kemikalieinspektionens rapport, se akten. 
Protokollsutdrag från Karlshamns kommun, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 42 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna fritidschefens rapport samt 
 
att lägga den till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §66   Dnr:  FN.2011.38   829 
  
 Nelly Aronsson Hestra, skrivelse angående skateramp   
  
Fn §66  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Nelly Aronsson har i skrivelse framfört önskemål om att en skateramp skall 
anläggas i Hestra. Nelly menar att det vore bra för många barn och ungdomar i 
Hestra. 
 
Beslutsunderlag 
Nelly Aronssons skrivelse, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 43 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidschefens skrivelse som sitt svar samt 
 
att översända den till Nelly Aronsson. 
 
 
Expedieras till: 
Aronsson Nelly 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §67   Dnr:  FN.2011.39   829 
  
 Lotta Moberg, skrivelse angående skateramp   
  
Fn §67  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Lotta Moberg har i mail till kommunen lämnat ett förslag till en investering för 
kommunens ungdomar. Förslaget innebär att man anlägger en form av 
skatteanläggning kombinerat med någon form av spontanidrottsplats någonstans 
i Gislaved. 
 
Beslutsunderlag 
Lotta Moberg skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 44 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt fritidschefen att besvara skrivelsen och då betona att 

fritidsnämnden tagit med en skateanläggning i sitt budgetförslag för år 
2014. 

 
 
Expedieras till: 
Moberg Lotta 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §68   Dnr:  FN.2011.40   820 
  
 Lundåkerskolan klass 8 A och 8 B, skrivelse angående fritidsförslag   
  
Fn §68  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Klass 8 A och 8 B på Lundåkerskolan har inlämnat var sin skrivelse till 
kommunen med förslag på förbättringar av fritidsutbudet för ungdomarna. Det 
handlar om att förbättra standarden på nuvarande idrottsanläggningar, anlägga 
spontan/när-IP, m.m.. Avsikten är att man vill göra kommunen mer attraktiv 
samtidigt som dessa satsningar skulle ge ungdomarna fler meningsfulla 
aktiviteter och förbättra integrationen. 
 
Skrivelserna innehåller också förslag som enbart för barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelserna från klass 8 A och 8 B, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 45 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt fritidschefen att besvara skrivelserna. 
 
 
Expedieras till: 
Lundåkerskolan klass 8 A och 8 B 
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Fn §69   Dnr:  FN.2011.41   820 
  
 Fritidsförvaltningens anläggningar, trivsel- och ordningsregler   
  
Fn §69  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har tagit fram ett uppdaterat förslag till trivsel- och 
ordningsregler. Avsikten med reglerna är att anläggningarna skall upplevas som 
trivsamma samtidigt som vi vill upprätthålla en hög säkerhet. Reglerna är 
uppdelade i en allmän del och en speciell simhallsdel. 
 
Förslaget har diskuterats i personalgrupperna. En viktig förändring mot tidigare 
är den föreslagna höjningen av åldern till nio år på barn som får besöka 
simhallen utan vuxet sällskap. 
 
Vid arbetsutskottets behandling görs några smärre ändringar av förslaget. 
 
Fritidsnämnden diskuterar förslaget ingående och önskar ett förtydligande i en 
del frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till trivsel- och ordningsregler, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 46 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till fritidskontoret för ytterligare beredning. 
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Fn §70   Dnr:  FN.2011.42   821 
  
 Gisle Idrottsplats, förslag att riva gammal omklädningsbyggnad   
  
Fn §70  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

På Gisle Idrottsplats finns en gammal och uttjänt omklädningsbyggnad. Denna 
har under en tid använts av tennisklubben och av något fotbollslag. Numera 
används endast en liten del som förråd. 
 
Byggnaden är i så dåligt skick att det endast återstår att riva den. Eftersom 
byggnaden innehåller eternitplattor (asbest) så får en rivningen bara utföras av 
speciellt behörig personal. Fastighetskontoret har något liknande objekt med 
asbestmaterial som också skall rivas och därför samordnas dessa. Rivningen 
beräknas kosta ca 80 tkr och medel för detta finns inte budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 47 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att omklädningsbyggnaden skall rivas samt 
 
att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 
 
 
Expedieras till: 
Fastighetsnämnden 
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Fn §71   Dnr:  FN.2010.9   805 
  
 Västbo Sportdansklubb, ansökan om bidrag   
  
Fn §71  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om bidrag för att genomföra danskurser både för sina egna 
medlemmar och för andra. Avsikten är att genomföra en kurs våren 2011 och en 
kurs hösten 2011. Kostnaden uppges till 43 000 kr. Den stora kostnadsposten är 
extern ledare. 
 
Vid kontakt med föreningen uppgav man att de planerar genomföra ytterligare 
två kurser under 2012. Den totala kostnaden uppges till 102 000 kr. 
 
Föreningen genomförde två kurser under 2010 och beviljades då bidrag enligt 
normer för ledarutbildningsbidrag. Förhoppningen var att föreningen framöver 
skulle klara att genomföra dessa kurser i egen regi. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 48 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Västbo Sportdansklubb 
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Fn §72   Dnr:  FN.2007.50   805 
  
 Ungdomsfestivalen i Smålandsstenar 2011, bidragsansökan   
  
Fn §72  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Ungdomsfestivalen i Smålandsstenar ansöker i skrivelse om bidrag med 10 tkr 
för att få täckning för arrangemanget. 
 
Festivalen anordnas för 18:e året i rad och är en aktivitetsdag för barn och 
ungdomar mot våld och droger. Arrangemanget sker lördag den 1 oktober 2011 
och är helt ideellt. 
 
Vid tidigare år har fritidsnämnden beviljat fri lokalhyra i Torghuset och 
Nordinskolans sporthall. Detta år kommer inte Nordinskolan att användas. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 10 augusti 2011, § 49 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Ungdomsfestivalen fri lokalhyra i Torghuset samt 
 
att lokalhyran för Torghuset belastar kontot samlingssalar. 
 
 
Expedieras till: 
Ungdomsfestivalskommittén 
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Fn §73   Dnr:  FN.2011.43   013 
  
 Medborgarundersökning 2011   
  
Fn §73  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Anna Sanell informerar om undersökningen som visar att Gislaveds kommun 
totalt ligger något under kommunsnittet. Några av fritidsdelarna har dock fått ett 
högre omdöme än snittet. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning SCB:s Medborgarundersökning – våren 2011. 
Kommunstyrelsen beslut den 21 juni 2011, § 262. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen samt 
 
att lägga den till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §74   Dnr:  FN.2007.5   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fn §74  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Beslutas bevilja Röda Korsets Villstadskrets lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 
17 för tiden 2011-09-01 – 2014-08-31. 
 
Beslutas utse områdeschef Tommy Nilsson som stf chef på fritidsförvaltningen 
under fritidschefens ledighet veckorna 36 – 39. 
 
Beslutas godkänna Reftele Golfklubb som godkänd bidragsberättigad förening 
att gälla från 2011-07-07 
 
Beslutas godkänna femtiofem föreningar som policyföreningar under år 2011 
enligt bilaga. 
 
Beslutas bevilja FEMIF lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 15 – 16 för tiden 
2011-08-15 – 2011-10-31. 
 
Beslutas beviljas Burseryds Alliansförsamling lotteritillstånd enligt Lotterilagen 
§ 17 för tiden 2011-08-01 – 2014-07-31. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga besluten till handlingarna. 
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Fn §75   Dnr:  FN.2009.25   823 
  
 Gislavedsleden   
  
Fn §75  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Andora Nejsum har genomfört en omfattande inventering av Gislavedsleden 
och presenterade resultatet för fritidsnämnden. Kommunens önskemål var att få 
information om ledens nuvarande status och vad som måste göras för att höjda 
statusen. 
 
Inventeringen visade att skötseln på flera ställen är ordentligt eftersatt. Några av 
punkterna som Nejsum påpekade var bristen på skyltning, information om var 
viktiga faciliteter finns samt att leden på en del ställen bör dras om för att inte 
vandringen i onödan skall ske på trafikerade vägar. Det är också väsentligt att 
göra klart vem som är målgrupp innan man åtgärdar något på leden. 
 
Nicklas Palmgren (M) beklagade att ett misstag gjordes då leden godkändes 
som ett sparbeting. Resurser har nu tillförts fritidsnämnden för att återställa 
leden i ett bra skick. Det är fritidsnämnden som har ansvar för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Andora Nejsums rapport, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna Andora Nejsums inventering av Gislavedsleden samt 
 
att framföra ett hjärtligt tack till Andora Nejsum för arbetet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §76   Dnr:  FN.2011.45   822 
  
 Baden i Gislaveds kommun   
  
Fn §76  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S) tog upp några frågeställningar 
kring simhallarna i kommunen. Det är viktigt att bemötandet i alla våra 
anläggningar är professionellt och att det antagna regelverket skall följas. Ibland 
kan det krävas en viss flexibilitet i tillämpningen, dock får aldrig säkerheten 
ifrågasättas. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fritidschefen skall aktualisera frågorna med fritidsförvaltningens 

personal. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §77   Dnr:  FN.2010.19   822 
  
 Motion om gratis bad för skolungdomar under sommarlovet 
  
Fn §77  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har genomfört en utvärdering av gratisbaden under åren 2009-
2011. Eftersom de olika åren haft en del olika förutsättningar är det svårt att 
jämföra rakt av. Dessutom är väderfaktorn för Hörsjöbadet mycket väsentlig. 
 
Den ersättning kommunstyrelsen lämnar för gratisbaden, 35 000 kr/år, 
motsvarar år 2011 endast 21 % av det verkliga badandet. Den verkliga intäkten 
skulle vid samma antal bad bli 166 140 kr om normal badtaxa tillämpats. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av gratis bad för skolungdomar, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att av kommunstyrelsen begära 130 000 kr i ramkompensation för att täcka 

det årliga intäktsbortfallet för gratisbadet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §78   Dnr:  FN.2011.44   822 
  
 Handikapputrustning i Gislebadet   
  
Fn §78  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Gislebadet är utrustat med en fast lyft för personer som har funktionshinder. 
Lyften gör att man relativt enkelt kan sätta i och ta upp personer i den lilla 
bassängen. Någon motsvarande lyft finns inte till stora bassängen utan där har 
badpersonalen hjälpt till i förekommande fall. 
 
Kommande skoltermin kommer gymnasiet att få någon elev som har behov av 
att bada i stora bassängen. För att detta skall vara möjligt måste antingen badet 
kompletteras med en lyft eller så får personalen i samverkan med assisten 
fortsätta hjälpa personer att komma i och ur bassängen. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anskaffa en bassänglyft till Gislebadets stora bassäng för max 50 tkr samt 
 
att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 
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Fn §79   Dnr:  FN.2007.4   809 
  
 Övrigt   
  
Fn §79  2011-08-24  Ärendebeskrivning 

Fritidschefen informerar om att arbetet med konstgräsplanen i Gisle har inletts. 
Planen beräknas vara klar i slutet av oktober. 
 
Fritidschefen föreslår att ansökningar om investeringsbidrag för år 2012 
behandlas av fritidsnämnden på sammanträdet i oktober. 
 
Fritidsförvaltningen har ingått ett 1-årsavtal med Wellnet AB för att fler företag 
skall kunna hänvisa sin personal till friskvårdande aktiviteter i 
fritidsförvaltningens anläggningar. 
 
Fritidsförvaltningen har tvingats genomföra en större reparation och omgjutning 
av lilla bassängen på Hörsjöbadet. 
 

 
 


