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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-17     2(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §17 Dnr: FN.2016.17  805 

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (elinstallation) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Gislaved-Anderstorps Ridklubb ansöker om investeringsbidrag för 

elinstallationer i fastigheter på verksamhetsområdet. Investeringen är ett led i 

föreningens arbete med att kunna titulera sig "Säker Gård / Säker Hästgård" 

utifrån samarbete med Länsförsäkringar och Agria. 

 

Föreningen har genomgått flera steg i arbetet för att bli säker hästgård såsom 

utbildning i skadeförebyggande arbete samt besiktning av gården. Nu är 

föreningen i den delen som anger vissa åtgärder av fastigheterna.  

 

Föreningen ansöker om investeringsbidrag för de åtgärder som avser 

elinstallationer. Investeringen handlar om åtgärder i fastigheter som både är i 

kommunal ägo och fastigheter som föreningen själva äger. Föreningen bifogar 

en offert över arbetet och ansöker om totalt 33 750 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag  

(elinstallation i stallbyggnad) 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag  

(elinstallation i stall och ridhus) 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 25 februari 2016, § 16 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag med 15 000 kronor för 

elinstallation i fastigheter på verksamhetsområdet, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §18 Dnr: FN.2016.12  805 

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(tidtagningsutrustning) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Gislaved-Anderstorps Ridklubb ansöker om investeringsbidrag för 

inköp av tidtagningsutrustning. Föreningen skriver i sin ansökan att de bedriver 

tävlingsverksamhet för både ponny och häst på olika nivåer. Under 2016 

kommer föreningen att arrangera tolv tävlingsdagar. 

 

En förutsättning för föreningens fortsatta tävlingsverksamhet, inom framförallt 

hoppningen, är en modern tidtagningsutrustning. Föreningens nuvarande 

tidtagningsutrustning är omodern och kräver kompletterande manuell 

tidtagning, vilket komplicerar onlinerapportering. 

 

Föreningen bifogar offert på ny tidtagningsutrustning. Föreningens totala 

investering handlar om 56 435 kronor. Föreningen anger att de söker 

sponsorer till investeringen. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(tidtagningsutrustning) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående GARK ansökan om 

investeringsbidrag (tidtagningsutrustning) daterad 2016-02-22 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 25 februari 2016, § 17 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag med 20 000 kronor till 

inköp av tidtagningsutrustning. 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §19 Dnr: FN.2016.19  805 

 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag 

(energiinvestering) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Smålandsstenars Gymnastik och Idrottsförening ansöker om 

investeringsbidrag för energiinvestering i sina lokaler på Domarvallen, 

Smålandsstenar. 

Föreningen gjorde stora energiinvesteringar under 2014 och vill nu 

komplettera investeringen med ny matarledning till duschrum som ligger långt 

från pumpen och fullfölja energiinvesteringen med att byta duschmunstyckena 

till energieffektiva. Investeringen handlar om totalt 20 000 kronor. Föreningen 

har offert från VVS-firma som inte har bifogats ansökan. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit fritidsnämnden att bevilja 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett bidrag med 8 000 kronor 

till en ny matarledning till duschrum för att fullfölja energiinvesteringen med att 

byta duschmunstycken. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag 

(energiinvestering) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Smålandsstenars GoIF ansökan 

om bidrag (energiinvestering), daterad 2016-02-22 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 25 februari 2016, § 18 

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Urban Nilsson (C): Att bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

ett bidrag med 10 000 kronor till en ny matarledning till duschrum för att 

fullfölja energiinvesteringen med att byta duschmunstycken. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Urban Nilssons 

(C) yrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt Tommy Stenssons 

(S) bifallsyrkande. 

 

Omröstning begärs.  Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Tommy Stenssons (S) yrkande 

Nej-röst för Urban Nilssons (C) yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Tommy Stenssons yrkande och 4 nej-röster för Urban 

Nilssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Tommy Stenssons (S) yrkande. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett bidrag med  

 8 000 kronor till en ny matarledning till duschrum och byte av 

duschmunstycken, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 19 (forts.) 

 

Expedieras till: 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §20 Dnr: FN.2016.18  805 

 

Somaliska Riks Kultur Förening Gislaved, ansökan om bidrag 

(renovering av klubblokalen) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Somaliska Riks Kultur Förening Gislaved ansöker om 

investeringsbidrag för renovering av klubblokalen. Föreningen hyr i dag en lokal 

i "Gamla gummifabriken". Föreningen skriver i sin ansökan att väggarna och 

golven är i stort behov av renovering samt att ett kök behöver kompletteras 

till lokalen. 

 

Föreningens verksamhet är i huvudsak koncentrerad till vinterhalvåret och det 

är också för den period de kontinuerligt söker aktivitetsbidrag. Deras 

ungdomsverksamhet består i huvudsak av fotboll och dans. 

 

Föreningens investering handlar om totalt 15-20 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Somaliska Riks Kultur Förening Gislaved, ansökan om bidrag 

(renovering av klubblokalen) 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 25 februari 2016, § 19 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Somaliska Riks Kultur Förening Gislaveds ett bidrag med 7 000 

kronor som avser verksamhetslokalen. 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Somaliska Riks Kultur Förening Gislaved 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §21    Dnr: FN.2016.25   805  

 

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om bidrag (Västboträffen och 

VOLS-Cup)  

 

Ärendebeskrivning 

OK Vivill ansökar om ett evenemangsbidrag på totalt 10 000 kronor för 

orienteringstävlingen VOLS-Cup.  

 

OK Vivill arrangerar årligen orienteringstävlingen Västboträffen. Tävlingen är 

nationell och har klasser i åldrar från 6 till 85 år. Utöver denna årliga 

orienteringstävlingen har föreningen i år tilldelats arrangörskapet för Smålands 

Ungdomscup, Vetlanda OL Sport Cup (VOLS-cup).  

 

VOLS-Cup är öppen för orienterare från hela Sverige, men i synnerhet räknar 

föreningen med deltagare från hela Småland. Föreningen räknar med cirka 450 

deltagare i åldersklasserna 12, 14, 16 och 18 år.  

 

För att höja kvalitéen på arrangemanget räknar föreningen med vissa utgifter. 

Föreningen ansöker om medel för att täcka utgifterna för speaker, fler 

funktionärer (cirka 45-50 stycken), bättre kapacitet i varmduschen (med 

tankbil), uppgradering av kartan och priser med mera. 

 

Bidragsansökan faller inom ramen för bidragsformen "Fritidsnämndens 

förfogande". Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje 

enskilt fall. Vid en genomgång av tidigare beslut om liknande ansökningar, har 

den här typen av arrangemang inte beviljats bidrag av fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 mars 2016 

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om bidrag (Västboträffen och VOLS-Cup)  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Orienteringsklubben Vivills ansökan om bidrag för VOLS-Cup. 

 

  

Expedieras till: 

Orienteringsklubben ViVill 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §22    Dnr: FN.2015.78   805  

 

Betongcupen 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Bryggeriet Malmö har bekräftat till fritidskontoret att 

Smålandsstenars skatepark kommer att vara en av fem skateanläggningar i 

landet för att genomföra Betongcupen 2016. Betongcupen är en nationell 

skatetävling som årligen arrangeras av Föreningen Bryggeriet Malmö. Tävlingen 

bedöms vara den största skatetävlingen i Sverige. Tävlingen består av fyra 

deltävlingar och en final. De olika deltävlingarna kommer under 2016 att 

arrangeras på följande platser: 

 

21 maj  Smålandsstenar 

Juni  plats ej bestämd (Trollhättan, Eslöv, Göteborg)  

Augusti  Stockholm 

September  Örebro 

Final  Malmö 

 

Syftet med tävlingen är att visa skate som en aktivitet för alla. Vid deltävlingen i 

Smålandsstenar kommer det att arrangeras junior-, senior- och tjejklasser. 

Föreningen Bryggeriet beräknar att ca 100 tävlande från hela Sverige kommer  

till Smålandsstenar. Deltävlingen delas upp i kval där tre åkare kör samtidigt 

under tre minuter och bedöms av tre domare. Finalåken körs enskilt.  

 

Arrangemanget kommer att medföra nationell marknadsföring för både 

Gislaveds kommun och skateparken. Fritidskontoret är i kontakt med 

Smålandsstenars Goif för att samordna arrangemanget och möjliggöra 

kringarrangemang. Samarbete har också tagits med kulturförvaltningen och 

turismstrateg inom Gislaveds kommun.  

 

Betongcupens organisation medför en del kostnader som fritidsnämnden 

behöver hantera. Denna kostnad uppgår till 70 000 kr. Kostnaderna består 

bland annat av resa, marknadsföring, administration och personal (domare). 

Därtill kommer kringkostnader såsom läktare, el och ljud. Dessa 

kringkostnader har Smålandsstenars Goif fått offert för i egenskap av förening. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit fritidsnämnden att besluta att ställa 

sig positiva till genomförande av deltävling i Betongcupen, att fritidsnämnden 

uppmanar Smålandsstenars GoIF att söka sponsorer till kringkostnader och 

eventuellt kringarrangemang, samt att kostnaden för Betongcupens organisation 

belastar kontot "Fritidsnämndens förfogande". 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående medel för Betongcupen, daterad 

2016-03-11  

 

Yrkande 

Susanne Josefsson (S): Bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig positiva till genomförande av deltävling i Betongcupen, 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-17     9(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fn § 22 (forts.) 

 

att fritidsnämnden uppmanar Smålandsstenars GoIF att söka sponsorer till 

kringkostnader och eventuellt kringarrangemang, samt 

 

att kostnaden för Betongcupens organisation belastar kontot 

"fritidsnämndens förfogande".  

  

 

Expedieras till: 

Smålandsstenars GoIF 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §23    Dnr: FN.2016.14      

 

Open Space - uppföljning av rapport från KS  

 

Ärendebeskrivning 

I början av november 2015 samlades 700 elever från Gislaveds gymnasium 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän från kommunen till ett Open 

space. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att vara med och påverka samt utöva 

inflytande kring kommunens framtid. 

 

Drygt 60 förslag framkom från ungdomarna och dessa har fördelats mellan 

kommunens nämnder. Respektive nämnd har nu i uppdrag att rapportera de 

planer och åtgärder man har för de olika förslagen. 

 

Fritidsnämnden har tilldelats sex förslag som har kommenterats av 

fritidsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående idéer från Open space - 

fritidsnämnden, daterad den 16 feburari 2016 

Fördelning av ämnen Open Space 

Kommentarer angående förslag och idéer från Open space 2016-02-03 

Ks beslut § 21 Open space 

Rapportsammanställning Open Space  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna fritidsförvaltningens kommentarer angående förslag och idéer 

från Open space - fritidsnämnden daterad 2016-02-16. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §24    Dnr: FN.2016.30   828  

 

Övertagande av Bowlinghall  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 37 att ett övertagande ska ske av 

Stiftelsen Gisleparkens verksamheter till Gislaveds kommun. Övertagandet sker 

successivt under våren och sommaren 2016.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, 

kulturnämnden, fritidsnämnden och fastighetnämnden att till den 21 mars 2016 

till kommunstyrelsen redovisa tilläggsbudget inklusive beskrivning av de 

förändringar som överflyttning av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken och 

omfördelning av hyreskostnader i Glashuset kommer att innebära för 2016 

samt inarbeta detta i förslag till budget 2017 år med utblick mot 2021. 

 

För fritidsnämnden innebär det ökade hyres- och personalkostnader för 

bowlinghallen från och med 1 maj 2016. Fritidsnämndens utökade uppdrag 

kommer att påverka fritidsnämndens verksamhet. I ett första skede ska de 

nuvarande verksamheterna säkerställas. Där ingår föreningars och allmänhetens 

bowlingsspel. Dock kommer öppettiderna för bowlingen atts es över. 

Dessutom bör samordning av verksamheterna i Glashuset ske. 

 

Fritidsförvaltningen meddelar i nuläget en tilläggsbudget på 782 tkr för driften 

2016 för bowlingverksamheten, men fritidsnämnden måste få återkomma om 

ytterligare behov av tilläggsbudget för övertagandet av bowling från Stiftelsen 

Gisleparken för 2016, när redovisningen för verksamheterna under 2015 och 

2014 har gåtts igenom tillsammans med Stiftelsen Gisleparken. Det rör 

intäkter, kostnader för ytterligare personal samt material.  

I budget 2017 finns behov av tilläggsbudget för bowling som kommer att 

inarbetas i fritidsnämndens budgetförslag för 2017   

 

Beslutsunderlag 

Tilläggsbudget 2016 Fritid övert Gisleparken KF160225 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående tilläggsbudget bowling 2016, daterad 

2016-03-11  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta förslag till tilläggsbudget på 782 tkr för driften 2016 av 

bowlingverksamheten, 

 

att be att få återkomma om ytterligare behov av tilläggsbudget för 

övertagandet av bowling och eventuellt stugverksamheten från Stiftelsen 

Gisleparken för 2016 tillkommer, samt 

 

att översända förslaget på tilläggsbudget till kommunstyrelsen.  

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef  
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Fn §25    Dnr: FN.2015.72   829  

 

Hörsjöcamping arrendeavtal 2016-2025  

 

Ärendebeskrivning 

Efter Gislaveds kommuns deltagande vid emigrantsmässa i Holland i februari 

2015 har kontakt hållits med familjen NAMN avseende gemensamt intresse att 

möjliggöra drift av Hörsjöns camping. Efter flera besök i Gislaveds kommun 

samt på Hörsjöns camping kommer familjen att flytta till Gislaveds kommun i 

början av april 2016. Familjen och fritidskontoret är överens om ett förslag till 

avtal för arrende av Hörsjöns camping. 

 

Avtalet handlar om både arrende av ett visst område samt drift & skötsel av 

viss verksamhet i området. Arrendetiden gäller för 10 år. När familjen tillträder 

arrendet ska gemensam syn genomföras av arrendeområdet samt 

gränsdragningslista gemensamt revideras och verifieras.  

 

Beslutsunderlag 

Karta arrendeområde Hörsjön 

Gränsdragning mellan fritid och campingarrendator daterad 2006-07-14 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående arrendeavtal Hörsjöns camping 

2016-2025 daterad den 10 mars 2016 

Förslag avtal Hörsjöns camping 2016-03-10 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till avtal för området Hörsjöns camping för åren 2016 

till 2025. 

  

 

Expedieras till: 

Avtalsparten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §26 Dnr: FN.2016.3  002 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

6.1 Ett lotteritillstånd 

 

4.2 Ett bidrag till föreningar 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning Anderstorps Idrottsförening ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 17 

Hestra Skid- och Sportklubb, beviljas fjärrvärmerör och belasta konto dritft- 

och lokalbidrag 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §27 Dnr: FN.2016.2  009 

 

Övrigt 

 

Ärendebeskrivning 

 

Besök IDA-mässan 

Fritidschefen meddelar att delar av förvaltningens ledningsgrupp har besökt 

IDA-mässan (Idrott och anläggning) i dagarna. Mässan hade färre utställare än 

tidigare år och gav inspiration inom främst bad och ishall. 

 

Tidigareläggning av is 

Fritidsförvaltningen kommer att tidigarelägga isen i Gislerinken för kommande 

issäsong med tre veckor. Arbetet möjliggör för läger för Smålands 

Parasportförbund samt Svenska hockeyskolan. 

 

Avtal Anderstorps simhall och hälsolyft 

Från och med 1 april kommer Föreningen Anderstorp simhall att driva 

simhallen och Hälsolyftet i Anderstorp. Ett hyres- och driftsavtal finns 

undertecknat. Kommunfullmäktige har beslutat att utse fritidsnämnden som 

ansvarig nämnd för avtalet. 

 

Inbjudan till match 

Ledamot i fritidsnämnden bjuder in nämnden att komma och titta på match 

mellan utvecklingslagen inom Burseryds IF och Anderstorps IF. Matchen spelas i 

BIF-hallen, Burseryd den 2 april kl. 13.00  

 

Isabergs ridklubb kvalitetsmärkt 

Fritidsnämnden har fått del av pressinformation om att Isabergs ridklubb är en 

av de första ridklubbarna i Småland som lever upp till Svenska 

ridsportförbundets skärpta kvalitetskrav. En kvalitetsmärkt ridskola måste leva 

upp till ett antal kriterier. Klubben har fått en skylt som bevis för sitt arbete. 

 

FoUrum fritid 

Fritidschefen informerar att del av en tjänst nu är tillsatt för att jobba med 

FoUrum fritid i Region Jönköpings län. Inriktningen kommer att vara friluftsliv, 

förenings- och idrottsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet.  

 

Sommarsimskola 

Fritidschefen informerar att förvaltningen har inlett samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen för att intensifiera årets sommarsimskola. För att locka 

fler barn till aktiviteten planeras att skicka information om sommarsinskolan 

per post till vårdnadshavare. Fritidsnämnden uppmanar förvaltningen att skriva 

informationen på flera språk. 

 

Gymnastiksalen Åtteråsskolan 

Ledamot i fritidsnämnden lyfter behovet av upprustning av inventarier i 

gymnastikssalen på Åtteråsskolan och berättar att det förekommer spring av 

obehöriga på kvällstid. Fritidschefen menar att gymnastiksalen är utrustad med 

passagesystem samt att inventarierna sköts av barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-17     15(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 27 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

Kf beslut § 37 Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken 

FA beslut § 21 Smihallen i Smålandsstenar, ombyggnad parallella uppdrag 

Pressinbjudan från Isabergs Ridklubb angående kvalitetsmärkning 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

 


