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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 2(l3

Fn93 Dnr:FN.2015.56 822

Ombyggnation av simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Fritidschefen ger en lägesrapport i uppdraget att omvandla de kommande f.d.
simlokalerna i Anderstorp och Smålandstenar till annan verksamhet inom
ramen för hälsa- och idrottsverksamhet (KF § 94).

På uppdrag av fastighetskontoret har konsultfirman, Conservator genomfört en
fuktteknisk inventering i simhallarna i Anderstorp respektive Smålandsstenar.
Det har utarbetats rapporter över förslag till åtgärder som behöver vidtas inför
ombyggnationer.

Fritidschefen rapporterar att ärendet över ombyggnationen av Smålandsstenars
simhall har tagits över av fastighetskontoret enligt beslut av fritidsnämnden (Fn
§ 87). Rapporten över Smålandsstenars simhall visar inga markanta
förhållanden som hindrar fortsättning av ärendet. En arkitektfirma kommer nu
att se till den framtagna idéskissen över ombyggnationen och konkretisera den.
Fritidschefen meddelar att föreningar i Smålandsstenar också har hört av sig
med ytterligare synpunkter till ombyggnationen.

Vad gäller Anderstorps simhall visar rapporten flera allvarliga brister.
Fastighetskontoret har involverat en konstruktör i ärendet som har framfört
ett antal frågeställningar för att gå vidare. Fritidschefen meddelar att
fastighetskontoret menar att det finns flera osäkerhetsmoment i
sammanhanget och att man inte i detalj vet vad man kan finna i en
ombyggnation.

Beslutsunderlag
Inventeringsrapport Anderstorps simhall + bilagor
Sammanfattning av Conservators rapport Anderstorp
lnventeringsrapport Smålandsstenars simhall + bilagor
Sammanfattning av Conservators rapport Smålandsstenar
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Ombyggnation av simhallarna i
Anderstorp och Smålandsstenar, daterad den 14 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 74

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen, samt

att återremittera ärendet angående ombyggnation av Anderstorps simhall till
fritidskontoret och fastighetskontoret för vidare utredning.

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 3(13)

Fn94 Dnr:FN.2015.57 805

Ansökan om tilläggsanslag för tippbar mellanvägg i Gislebadet

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade den 27 augusti 201 5 att begära tilläggsanslag hos
kommunstyrelsen till investeringsbudgeten 20 1 5 med 2 mnkr för investering av
tippbar mellanvägg i Giselbadet. Kommunstyrelsen har nu hanterat ärendet och
beslutat att återremittera ärendet om mellanvägg i Gislebadet till
fritidsförvaltningen för framtagande av alternativa lösningar samt att de
alternativa lösningarna ska rymmas inom fritidsnämndens driftramar
(KS.20 15.2 17).

Fritidschefen meddelar att efter kommunstyrelsens beslut har fritidskontoret
fått många besvikna och upprörda synpunkter från skola och simföreningar
som anser att den tippbara mellanväggen är nödvändig för sina respektive
verksamheter. Även fritidsförvaltningen anser att en stabil vägg måste till för
att skapa förutsättningar för flera parallella verksamheter i Gislebadet som blir
fallet efter 18 januari 2016.

Ett alternativ till vägg som är av mycket enklare modell har tagits fram. Väggen
hängs fast på bassänglinorna och går inte hela vägen ner till bassängbottnen.
Det kommer att kräva att en personal är i vattnet för att fästa väggen.
Fritidschefen har träffat simklubbarna som menar att den enklare modellen av
vägg får accepteras, men påtalar att det kan finnas skaderisker med den.
Simkiubbarna har istället föreslagit att ett antal banor i Gislebadet får en
stationär vägg på 25 m. Fritidschefen och simklubbarna har i samråd kommit
överens om att starta verksamheterna med den enklare modellen av vägg och
avvakta erfarenheter innan annan lösning av vägg verkställs.

Besi utsu nderlag
Ks § 329 Ansökan om tilläggsanslag för tippbar mellanvägg till Gislebadet
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående mellanvägg i Gislebadet, daterad den
14oktober2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 20 1 5, § 75

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra till fritidskontoret att köpa in sju (7) stycken väggar i syfte att
avdela bassängen i Gislebadet för en totalkostnad av drygt 100 tkr.

lusterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 4(l3

Fn §95 Dnr: FN.2014.81 828

Lägerlogi i Gisle Sportcenter

Ärendebeskrivning
Lägerlogi erbjuds sedan 1 april 201 5 i Gisle Sportcenter. Erfarenheterna såhär
långt är mycket goda. Lägerlogin har möjliggjort för föreningar som besöker
Gislaveds kommun att övernatta i Gisle i samband med aktiviteter. Bokning av
lägerlogin har gjorts av framförallt simföreningar som kommer till Gislebadet
för läger samt hockeyklubbar som kommer till Gislerinken för cuper.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 20 1 5 om taxan för lägerlogin (50
kronor/person) samt att verksamheten skulle gälla till och med 3 1 januari 20 16
(KS.20 1 5.3 5).

Fritidskontoret anser att verksamheten med lägerlogin behöver förlängas. l
sammanhanget ska också nämnas att fritidsförvaltningen och Gisleparken är i
kontinuerlig dialog med varandra för samarbete och utveckling av
verksamheten.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående lägerlogi, Gisle Sportcenter, daterad
den 14 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 76

Fritidsnämnden beslutar

att verksamheten och taxan för lägerlogin i Gisle Sportcenter förlängs till
den 31 december 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 5(l3

Fn §96 Dnr: FN.20 15.46 822

Öppethållande på fritidsanläggningar

Ärendebeskrivn ing
Våren 20 1 5 initierade fritidsförvaltningens verksamhetschef en översyn av
simhallarnas öppettider i syfte att öka allmänhetens tillgång till bad. Kort
därefter beslutade kommunfullmäktige om simhallsförändring 20 1 6. 1 en att-
sats fick fritidsnämnden i uppdrag att se över öppettider i Gislaveds simhall för
att öka tillgängligheten för simhallsbad (KS.20 1 5.80).

Fritidschefen rapporterar från ett andra möte (2 1 oktober 20 1 5) med
simföreningarna och dykarklubben i syfte att skapa förutsättningarna till
respektive förenings verksamhet. Föreningarnas önskemål om simhallstider i
Gislebadet från och med 18 januari 201 6 har gemensamt setts över och
krockar som har uppstått föreningaras önskemål emellan har troligen lästs.

Vad gäller skolans verksamhet har möten med personal inom barn- och
utbildningsförvaltningen ägt rum. Det finns en plan för hur simundervisningen
fortsättningsvis ska bedrivas, men inte detaljerat i schema än.

Fritidskontoret har också börjat skissa på ett förslag till schema för
badmästarna som fortsättningsvis kommer att bemanna Gislebadet. Med sex
badmästare heltid i Gislebadet är det möjligt att utöka öppettiderna både
morgon, kväll och helger.

Med detta som underlag presenterar fritidschefen ett förslag till öppettider för
Gislebadet från och med den 1 8 januari 2016 som innebär utökande öppettider
och minst 2 banor a’ 25 meter för allmänheten.

Förslag till öppettider för Gislebadet från och med 18 januari 20 1 6:
måndag-fredag 06.00-08.00 samt 14.00-21 .00
lördag-söndag 1 1.00-18.00

BesI utsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående öppettider Gislebadet, daterad den
14oktober2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående öppettider Gislebadet från och med
den 18januari 2016, daterad den IS oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2015, § 77

Fritidsnämnden beslutar

att anta fritidskontorets förslag till öppettider för Gislebadet från och med
18 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

Iusterses signattr ) Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 6(l3

Fn §97 Dnr: FN.2015.67 00

Remiss - Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i
vår kommun

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har inkommit med en motion
om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun. Samtliga
nämnder har beretts möjlighet att yttra sig till motionen.

De som har undertecknat motionen menar att de människor som kommer till
Gislaveds kommun och söker ansyl får ett positivt bemötande från framförallt
ideella krafter och att flera familjer som får uppehållstillstånd aktivt väljer att
bosätta sig i kommunen för att “det vore svårt att lämna de personer de lärt
känna”. Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna har dock
uppmärksammat vissa bekymmer i sammanhanget och yrkar om fyra punkter
till kommunfullmäktige som sammanfaller med ökad flexibilitet i kommunen för
att hjälpa nyanlända;

• utreda möjligheten för att parallellt med SFI-studier skugga arbeten
• utreda möjligheten till tidsanpassad SFI-undervisning
• utreda möjligheten för att underlätta resandet för nyanlända under

“etableringsreformen”
• uppdra till kommunens alla förvaltningar att ordna sysselsättning

Yttrande
Fritidskontoret vill i sammanhanget hänvisa till kommunens antagna dokument
“Strategi för integration” och “Handlingsplan för integrationsarbetet” som
tangerar ärendet. Insatser i dokumenten tangerar yrkandet.

Besi utsunderlag
Remiss följebrev
Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående motion om att bättre ta tillvara den
kompetens som finns i vår kommun, daterad den 14oktober2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 201 5, § 79

Emanuel Larsson (KD) beskriver och förtydligar motionen.

Fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande över motion om att bättre ta tillvara den kompetens som
finns i vår kommun.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

Iuies signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 7(13)

Fn98 Dnr:FN.2015.68 006

Sammanträdesdatum 2016

Ärendebeskrivning
Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 20 16.
Förslaget har beaktat ett antal externa sammanträden som påverkar
fritidsnämndens arbete. De händelser som är svåra att få med i ordinarie
sammanträdesschema får lösas genom att man kallar till ett extrainsatt
sammanträde med fritidsnämnden eller arbetsutskottet.

Fritidschefen berättar i sammanhanget att fritidsnämnden från och med 20 1 6
kommer att ha tillgång till en nämndssekreterare från
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående sammanträdesplan 201 6 daterad den
15oktober2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående sammanträdesdagar år 201 6,
daterad den 15 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 201 5, § 80

Fritidsnämnden beslutar

att anta fritidskontorets förslag till sammanträdesdatum år 20 16.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret

lusterares signat,ur Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 8(l3

Fn99 Dnr:FN.20l5.69 805

Västbo Sportdansklubb, ansökan om investeringsbidrag (lägga nytt
golv)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för att lägga nytt golv i en del av
lokalen som föreningen hyr i “Frankab-huset” i Gislaved. Lokalen består i dag
av en heltäckningsmatta och föreningen vill lägga in klickgolv i stället.

Föreningen beviljades bidrag på 12 500 kr för åtgärder av golv i början av 201 3.
Då hade föreningen tvingats flytta från sina gamla lokaler i Dansens Hus pga
fuktskador och man började hyra lokal i “Frankab-huset”. Hyran skulle vara
tillfällig tills ombyggnationen av Gisleparken (Glashuset) var klar. 1 samtal med
föreningen (201 5- lO- 1 5) har det framkommit att hyreskontraktet som
föreningen idag har ska förhandlas om vid årsskiftet 201 5/20 16. Föreningen är
nöjda med befintlig lokal och har inga planer eller förhoppningar om att flytta
till lokaler i Glashuset.

Vad gäller investeringen om att lägga nytt golv handlar det om ett
gemensamhetsutrymme som ligger i anslutning till den stora danslokalen.
Investeringen bör ligga i hyresvärdens intresse och föreningen har haft “lösa
diskussioner” om åtgärderna av golvet med hyresvärden, men inget är bestämt.
Investeringen uppskattas till totalt 30 000 kronor.

Beslutsunderlag
Västbo Sportdansklubb, ansökan om investeringsbidrag (lägga nytt golv)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Västbo sportdansklubbs ansökan om
investeringsbidrag för att lägga nytt golv, daterad den 1 5 oktober 201 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 20 1 5, § 8 1

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Västbo Sportdansklubbs ansökan om investeringsbidrag för att
lägga nytt golv.

Jäv
Malm Sjöblom (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.

Expedieras till:
Västbo Sportdansklubb

lusterares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 9(13)

Fnl00 Dnr:FN.2015.71 805

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag
(anläggning ridväg)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för upprustning av dikesrensning i
beteshagar samt anläggning av väg för att säkerställa ut- och insläpp av
hästarna.

Efter samtal med föreningen (20 1 5- lO- 1 5) visar det sig att investeringen är en
nödvändig konsekvens efter vägbygget (RV27) som har påverkat hela
anläggningen på många sätt. De konsekvenser som vägbygget har fört med sig
är bland annat små hagar, begränsad möjlighet för utveckling av föreningen
samt ökad vattenansamling på anläggningens utebanor. Föreningen framförde
också vid samtal att de har bekostat många saker efter vägbygget som annars
inte hade behövts såsom stängselstolpar.

Föreningens investering handlar om totalt 50 660 kronor. Kopia på en offert
för arbetet har bifogats.

Beslutsunderlag
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (anläggning
ridväg)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaved-Anderstorps Ridklubbs
ansökan om investeringsbidrag för att anlägga ridväg, daterad den 1 5 oktober
2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 201 5, § 81

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gislaved-Anderstorps ridklubb ett investeringsbidrag på 20 000
kronor för upprustning av dikesrensining samt anläggning av väg, samt

att kostnaden ska belasta konto “investeringsbidrag”.

Expedieras till:
Gislaved-Anderstorps Ridklubb

ers signatu. Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 l0(I3

FnI0I Dnr:FN.2015.76 042

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Ordförande framför att ärendet ekonomisk uppföljning fortsättningsvis
kommer att vara en stående punkt på dagordningen till fritidsnämndens
sammanträden då Revisionen har påpekat detta. Dessutom har fritidsnämnden
i “Delårsårsrapport 2 20 1 5” redovisat en prognos för 201 5 med ett
underskott. Kommunstyrelsen har, för alla nämnder som har redovisat ett
underskott i sina prognoser, begärt att det ekonomiska läget kontinuerligt ska
redovisas för att bevaka läget.

Fritidschefen rapporterar att prognosen i “Delårsbokslut 2 201 5” kvarstår. Det
innebär ett underskott med 230 tkr mot budget. Dessutom har förtida uttag
för två anställda beviljats. Detta inom ramen för simhallsförändringen 201 6 och
den övertalighet förändringen innebär. Kostanden innebär 300 tkr som
kommer att belasta 20 1 5 års resultat trots att förändringen äger rum först
nästa år. Sammantaget innebär detta att fritidsnämndens prognos för 201 5 är
ett underskott på drygt 500 tkr.

Fritidschefen meddelar att förvaltningen är allmänt restriktiva med inköp resten
av året.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna fritidschefens rapportering av ekonomisk uppföljning.

Expedieras till:
Kommunstyelsekontoret, ekonomienheten

1 usterares signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-1 1-05

Fnl02 Dnr:FN.2015.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Enligt delegationsförteckning inom fritidsnämnden i Gislaveds kommun:

6. 1 Två stycken lotteritillstånd

4.2 Ett bidrag till föreningar

Beslutsunderlag
Delegationsförteckning Equmenia Öreryd ansökan om lotteritillstånd enligt §
17
Delegationsförteckning beslutas bevilja Gislaveds Volleybollklubb ett bidrag på
5 000 kronor för stulna bollar
Delegationsförteckning Gislaveds Skridsko KLubb ansökan om lotteritillstånd
enligt 17

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

lusterar s sinatu Ucdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden Sida
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 12(13)

Fnl03 Dnr:FN.20l5.2 009

Ovrigt

Ärendebeskrivning
Beltit om fritidsnimnden tixor med inledning iv moms 2016
Ordförande meddelar att kommunstyrelsen 2015-11-04 fattade beslut om
fritidsnämndens förslag till taxor med anledning av ny kunskap om momssatser.
Beslutet är ett godkännande av taxan för bastubad och en justering av taxorna
för kursverksamhet som innebär att fritidsnämnden kommer få stå för det
intäktsbortfallet som momssatsen motsvarar.

Fiikteknkk inventering i (klehdet
Emanuel Larsson (KD) ställer frågan om motsvarande fuktteknisk inventering
som fastighetskontoret nu har gjort i Anderstorps- samt Smålandsstenars
simhallar även är gjord i Gislebadet. Emanuel menar att frågan är relevant då
han vill säkerställa Gislebadet för eventuella hälsorisker som inventeringen har
visat kan finnas vid ombyggnation av simhall.

Twinni ng
Ordförande informerar att hösten 2014 undertecknades en avsiktsförklaring
gällande samverkan mellan Gislaveds kommun och Wedemark kommun i
Tyskland. Man uppdrog då till fritidsnämnden att koordinera
twinningförfrågningar. Uppdraget har nu överlämnats till förening “Engagemang
Gislaved”.

Kommunbe’ok v Smlnrkidrotten
Ordförande rapporterar från ett kommunbesök av Smålandsidrotten. Vid
besöket deltog fritidsnämndens arbetsutskott samt tjänstemän från
fritidskontoret.

Yttrande över förlig till detiljpbn för Nordinnmrdet
Fritidschefen informerar att fritidsnämndens arbetsutskott fattade beslut om
att anta ett yttrande över förslag till detaljplan för Nordinområdet vid
sammanträdet 201 5- 10-22 då remisstiden var knapp.

Avtpl nlirium
Fritidschefen meddelar att samarbetsavtal för solarier har sagts upp för
Anderstorp och Smålandsstenar. Avtalet för Gislaved kommer att löpa på till
och med avtalstidens slut 2017-09-01

Synpunkt om rx för hyrp v kotgrpbn
Fotbollsföreningen FC Peking har inkommit med synpunkt om att taxan för att
hyra kostgräsplanen är för hög. Fritidskontoret har besvarat att taxan inte var
aktuell att se över inför budget 2016.

Möte med Revkionen
Ordförande informerar om möte med Revisionen. Vid mötet deltog
fritidsnämndens arbetsutskott. Revisionen var nöjd med redovisaningen, men
påpekade att en ekonomisk rapportering kontinuerligt ska ske till
fritidsnämnden.

1 ustejiessignatu r Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnamnden Sammanträdesdatum Sida
2015-11-05 13(13)

Fn §103 (forts.)

Invigning v nridröttpIt Andertnrp
Ordförande informerar från den lyckade invigningen av näridrottsplatsen i
Anderstorp.

Triff md kmmnd rrendtör v I-Icrjöns cimping
Fritidschefen och ordförande berättar om en träff med den holländska familjen
som förväntas arrendera Hörsjöns camping från och med 20 1 6.

IniillrI fnreningtriff
Fritidschefen informerar att den planerade föreningsträffen för nästa vecka har
ställts in.

FritidnmnHpns mmntrde Hrmher 7015
Fritidschefen informerar att kommande sammanträde med fritidsnämnden (8
december 201 5) kommer att starta klockan 14 och avslutas med ett litet
julsamkväm då SM-medaljörer över året är inbjudna enl. “Riktlinjer för
uppvaktning av idrottsprestationer”.

Fritidsnämnden beslutar

att ge fritidskontoret i uppdrag att ställa frågan till fastighetskontoret vad
gäller fuktteknisk inventering i Gislebadet, samt

att lägga informationen till Iandlingarna.

Iusteres signatur Utdragsbestyrkande
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