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 Sammanträdesdatum 2011-11-02 
  
 Plats och tid Gislerinken, Gislegatan 18, Gislaved, klockan 14.00 – 16.30 

 
 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) 

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

 Övriga deltagande Christian Lövquist, områdeschef, §§ 87, 98-100  
Tommy Nilsson, områdeschef, §§ 87-89, 98-100  
Kerstin Leijon, gruppledare, §§ 87, 100  
Annette Widmark, gruppledare, §§ 87, 100  
Maria Hägg, ekonom, §§ 98-99  
Therése Lakatos, utvecklare, §§ 87-100  
Mats Hammarlund, Westbo Innebandyklub, § 100  
Anders Johansson, Westbo Innebandyklubb, § 100  
Kent Kruuse, sekr  
  
   

 Utses att justera Esad Kasumovic (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, 2011-11-09 

 Under- 
 skrifter 
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 2011-11-02  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §87   Dnr:  FN.2011.41   820 
  
 Fritidsförvaltningens anläggningar, trivsel- och ordningsregler   
  
Fn §87  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Förslaget har behandlats på ett Samverkansmöte och den fackliga 
organisationen framförde vikten av att reglerna måste vara tydliga och enhetliga 
för personalen. 
 
Fritidskontoret har låtit hela personalgruppen diskutera förslagets samtliga 
punkter. Kerstin Leijon och Annette Widmark framför personalens synpunkter. 
Man har också jämfört detta förslag till ordnings- och trivselregler med många 
andra kommuner och funnit att det presenterade förslaget ligger i linje med 
dessa. 
 
Under diskussionen framförs förslag på att vuxna som medföljer icke 
simkunniga barn ej skall betala eller behöva vara ombytta. I övrigt antas 
förslaget i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till trivsel- och ordningsregler, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 56 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidskontorets förslag till trivsel- och ordningsregler med 

korrigeringen att vuxna som medföljer icke simkunniga barn skall vara 
minst 18 år, behöver ej betala eller vara ombytta men skall ta aktivt 
ansvar för barnet/barnen. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §88   Dnr:  FN.2011.47   821 
  
 Spontan/När-idrottsplatser, utbyggnadsplaner   
  
Fn §88  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret hade planerat att anlägga en spontan/när-idrottsplats i Burseryd 
under 2011. Tanken var att anlägga planen på nuvarande tennisbana bredvid 
motionsspåret. 
 
I samband med att diskussionen om en allaktivitetshall planerades på Tyngelvis 
grusplan så avvaktade fritidskontoret åtgärden. Det innebär att det inte gjorts 
någon utbyggnad alls av spontan/när-idrottsplatser under år 2011. 
 
Smålandsstenars Samhällsförening har vid kontakter med fritidskontoret 
framfört önskemål om att en spontan/när-idrottplats snarast skall anläggas i 
Smålandsstenar. Föreningen har två alternativa förslag på placering och 
kommer att diskutera detta på stormöte inom kort. Föreningen kommer att 
informera fritidskontoret om resultatet från stormötet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 57 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anskaffa material till fler spontan/när-idrottsplatser samt 
 
att diskutera med berörda parter innan dessa etableras i olika kommundelar. 
 
 
Expedieras till: 
Smålandsstenars Samhällsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §89   Dnr:  FN.2010.29   210 
  
 Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och 
 Gnosjö kommuner, remiss 
  
Fn §89  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsekontoret har skickat ut ett förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner på 
remiss. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att förstärka och 
bibehålla karaktären men ändå ge möjlighet för utveckling i området runt 
Isaberg. 
 
Förslaget skickas ut på remiss och eventuella synpunkter skall vara 
kommunstyrelsekontoret tillhanda senast 19 december 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och 
Gnosjö kommuner, se akten. 
Förslaget finns också tillgängligt på http://www.gislaved.se/paverka.1487.html, 
klicka på länken till Isabergsområdet. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 58 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att påtala att förslaget borde innehålla information om Gislavedsleden samt 
 
att nämnden i övrigt anser förslaget vara bra. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §90   Dnr:  FN.2011.48   048 
  
 Lägesredovisning av uthyrningen av samlingslokaler per 30 september 
 2011   
  
Fn §90  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Åtta samlingssalsägare redovisar den uthyrning som förekommer i de olika 
samlingssalarna. De erhåller sedan ekonomisk ersättning för detta enligt ett 
speciellt system där den hyrande föreningen subventioneras med 90 %. Denna 
ersättning betalas ut av fritidskontoret medan kommunstyrelsen har 
budgetansvaret. 
 
En avstämning som gjorts per 30 september 2011 visar att ersättningen till 
lokalägarna fortsätter att öka. År 2005 utbetalades 396 tkr i ersättning, 
motsvarande summa år 2010 var 596 tkr, en ökning med ca 50 %. Vid en 
jämförelse med år 2011 är prognosen för helårsutfallet drygt 600 tkr. En 
svårighet med prognosen är att alla inte redovisat sina verksamheter månadsvis 
fram till 30 september 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av uthyrningen av samlingssalarna, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 59 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna lägesredovisningen samt 
 
att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §91   Dnr:  FN.2011.53   805 
  
 Ansökningar om investeringsbidrag för år 2012   
  
Fn §91  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ansökningar från nitton föreningar om investeringsbidrag. 
Tidigare har en förening beviljats investeringsbidrag med 250 tkr för år 2012 för 
att färdigställa en bollhall i Anderstorp. Den resterande bidragssumman är 
därför 750 tkr. Några av ansökningarna som beviljas kommer att tidigareläggas 
att gälla redan år 2011. 
 
En betydande del av ansökningarna handlar om att minska energiförbrukningen 
på anläggningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningar om investeringsbidrag, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 60 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja investeringsbidrag till föreningar enligt bilagan. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §92   Dnr:  FN.2011.50   805 
  
 Gislaveds Sportdykarklubb, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §92  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Förningen ansöker i skrivelse om bidrag för anskaffande av kompressor för att 
pumpa dykartuberna. Kompressorn är mycket väsentlig för att föreningen skall 
kunna utveckla sin verksamhet. Nuvarande kompressor är drygt 35 år och 
renoverats flera gånger. 
 
En ny kompressor kostar enligt uppgift från föreningen 51 500 kr exklusive 
moms. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se ansökan. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 61 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen ett investeringsbidrag med 25 000 kr samt 
 
att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag 2011. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Sportdykarklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §93   Dnr:  FN.2011.49   805 
  
 Friluftsfrämjandet Västbo, ansökan om utökat ledarutbildningsbidrag   
  
Fn §93  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Västbo ansöker i skrivelse om ett utökat 
ledarutbildningsbidrag. Föreningen har lyckats engagera fem nya ledare till 
föreningen som på föreningens bekostnad fått genomgå diverse utbildningar. 
Eftersom föreningen redovisat relativt begränsad aktivitet så är också deras 
ledarutbildningsbidrag motsvarande begränsat. Föreningen ansöker nu om 5 000 
kr i extra bidrag för att tacka en del av deras utbildningskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se ansökan. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 62 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen ledarutbildning enligt gällande norm utan begränsning 

av normens tak under åren 2011 och 2012. 
 
 
Expedieras till: 
Friluftsfrämjandet Västbo 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §94   Dnr:  FN.2007.39   805 
  
 Gislaveds Tennisklubb, överklagan av bidragsbeslut 
  
Fn §94  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Gislaveds Tennisklubb hemställer i skrivelse att fritidsnämnden skall ompröva 
föreningens driftbidrag. De anser att de inte beviljats bidrag enligt gällande 
bidragsnorm utan de vill ha bidrag för ytterligare 56 kvm. I sin hemställan anger 
föreningen två alternativa tolkningar. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens skrivelse, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 63 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens begäran om omprövning av bidragsbeslut. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Tennisklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §95   Dnr:  FN.2011.51   805 
  
 Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om bidrag för teambuilding 
  
Fn §95  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Gislaveds Volleybollklubb ansöker i skrivelse om bidrag för att genomföra en 
teambuilding med sitt elitlag. Aktiviteten avser att svetsa samman laget än mer 
och kostar totalt 6 000 kr. Föreningen ansöker om denna summa. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 64 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved Volleybollklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §96   Dnr:  FN.2011.51   805 
  
 Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om bidrag för anskaffande av dator 
  
Fn §96  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Gislaveds Volleybollklubb ansöker i skrivelse om bidrag för anskaffande av 
dator. Enligt föreningen har Svenska Volleybollförbundet ett krav på alla 
föreningar att de skall köra statistikprogrammet Data Volley under matcherna. 
För att klara detta krav måste föreningen anskaffa en ny dator. Föreningen 
ansöker om 4 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 65 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved Volleybollklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §97   Dnr:  FN.2007.31   805 
  
 Västbo Judoklubb, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §97  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Västbo Judoklubb har i flera år bedrivit sin verksamhet i en lokal i Gisle 
Sportcenter. Denna lokal är för liten och heller inte ändamålsenlig och de har 
därför under lång tid planerat att skaffa en ny lokal för att kunna utveckla sin 
verksamhet. 
 
En bra möjlighet har öppnats på Gyllengården. Denna har tidigare hyrts av 
barn- och utbildningsnämnden och en försöka har haft den huvudsakliga 
aktiviteten där. Föreningen är nu intresserad av att ta över lokalen och förskolan 
har erbjudits att fortsätta sina aktiviteter i lokalen på dagtid. 
 
Ett problem som måste lösas är vilken hyra som föreningen skall betala. BUN 
har fått en kraftig sänkning av internhyran till fastighetskontoret. Samtidigt har 
föreningen fått en hyresnivå som är alldeles för hög enligt föreningen. Om 
kommunen skall kunna minska sitt lokalnyttjande måste det finnas en policy för 
hur denna typ av frågor skall lösas. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 66 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fritidschefen får i uppdrag att bereda ärendet ytterligare samt 
 
att redovisa ett förslag på nämndens nästkommande sammanträde i 

december. 
 
 
Expedieras till: 
Västbo Judo Klubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §98   Dnr:  FN.2010.15   040 
  
 Ekonomisk information   
  
Fn §98  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Maria Hägg informerar om den aktuella situationen beträffande fritidsnämndens 
budgetförslag får år 2012. I förslaget har inrymts standarhöjande åtgärder på 
anläggningar samt passagesystem på idrottsanläggningar. En ny skatteprognos 
har inneburit att fritidsnämndens budgetram minskat med 232 tkr men detta 
kompenseras genom minskade PEOH-kostnader. Några förändringar har också 
gjorts i förslaget till investeringsbudget. Budgetförslaget kommer att behandlas 
i kommunfullmäktige i november månad. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetinformation, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 67 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen samt 
 
att lägga den tillhandlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §99   Dnr:  FN.2010.37   829 
  
 Konstgräsplan Gislaved   
  
Fn §99  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Arbetet med att färdigställa konstgräsplanen är i full gång och går helt enligt 
planering så här långt. Slutbesiktning är fastställd till 28 oktober 2011. 
Fritidskontoret har anskaffat en del specialredskap som behövs för att sköta 
planen, dock saknas en redskapsbärare. Fritidskontoret och ekonomen har tagit 
fram några alternativa förslag till finansieringslösning och förslaget har 
godkänts av ekonomichefen. Fritidsnämnden framför att man är mycket nöjd 
med förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 19 oktober 2011, § 68 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att ge fritidschefen i uppdrag att omgående verkställa anskaffandet av en 

redskapsbärare i enlighet med presenterat förslag. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §100   Dnr:  FN.2007.4   009 
  
 Övrigt   
  
Fn §100  2011-11-02  Ärendebeskrivning 

Westbo Innebandyklubb informerar om föreningens verksamhet som finns i 
både Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. Föreningen, som fyller 20 år i 
år, har för närvarande fyrahundra medlemmar, både pojkar och flickor, och 
denna siffra ökar stadigt. Många av medlemmarna har invandrarbakgrund. 
 
Slutbesiktning av konstgräsplanen är genomförd 28 oktober 2011. Vid 
besiktningen framkom några anmärkningar som måste åtgärdas innan planen är 
godkänd. Nytt datum blir i mitten av november. Fritidsförvaltningen har fått 
klartecken att hyra ut planen under tiden. 
 
Ordföranden informerar om att fritidsnämnden uppvaktat Jan Johansson Västbo 
Bågskytteklubb för hans VM-silver och SM-guld. 
 
Ekonomichefen har aviserat att lokalutredningen troligtvis kommer att 
presenteras den 7 december 2011. Om presentationen kolliderar med nämndens 
sammanträdesschema kommer nytt datum för nämnden att bestämmas. 
Nämndens ledamöter kommer få besked så snart det är klart. 
 
Susanne Josefsson (S) informerar från demokratiberedningens möte dit 
presidier, förvaltningschefer, m.fl. inbjudits. 
 
Fritidschefen informerar från ett möte med Burseryds Idrottsföreningen där 
motionsspåret i Burseryd diskuterades. Föreningen har fått information hur de 
ska gå tillväga om de har förändringsplaner för spåret. 
 
Fritidsnämnden gratulerade ledamöterna Susanne Josefsson (S) och Urban 
Nilsson (C) på deras högtidsdagar. 
 
 
 

 
 


