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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     2(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §1 Dnr: FN.2016.47  042 

 

Bokslut 2016 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens bokslut för 2016 visar på ett överskott på 2 895 tkr. Det finns 

flera större avvikelser från budgetramarna som föranlett resultatet. Det är 

framförallt kostnader inom personal, för lokalhyror, material och ej 

genomförda & sent genomförda investeringar som orsakar överskottet. 

Nämnden blev sent under 2016 beviljad medel för ett integrationsprojekt. 

Personalkostnaderna för projektanställningen kommer således först belasta 

2017 års budget. 

 

Anläggningsnyttjandet har totalt ökat under året och redovisar en positiv 

måluppfyllelse. 

 

I personalbokslutet noters att sjukfrånvaron ökat något. Förvaltningen har ett 

par långtidssjukskrivningar som kraftigt påverkar resultatet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §1 

Bokslut fritidsnämnden 2017-02-21 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut 2016, samt 

 

att överlämna det till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     3(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §2 Dnr: FN.2017.7   00  

 

Revidering av simhallsregler  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har arbetat utifrån de trivsel- och ordningsregler som 

fritidsnämnden beslutade om 2011-11-02.  Förutsättningarna i simhallen har 

förändrats och därför bör reglerna nu revideras och kompletteras. Många barn 

som kommer till simhallen är inte simkunniga.  För att säkerställa säkerheten är 

höjd åldersgräns ett steg i rätt riktning. Efter omvärldsbevakning har det visat 
sig att flera kommuner har höjt åldersgränsen. 

 

I dagsläget har vi åldersgräns 9 år och simkunnig för att få komma in i simhallen 

utan vuxen. Vuxna som medföljer icke simkunniga barn skall vara minst 18 år 

och behöver ej betala eller vara ombytta. Enligt regeln skall de dock ta aktivt 

ansvar för barnet/barnen. Detta fungerar inte i praktiken. De vuxna som ej är 

ombytta tar inte aktivt ansvar. Tillbuden i simhallarna har ökat.  Vi vill därför 

revidera regeln enligt följande: 

 

- Barn under 10 år måste medföljas av badande vuxen. 

- Barn över 10 år ska uppfylla krav för simkunnighet (hoppa från kanten på 

djupt vatten, fått huvudet under vatten och simma 200 meter varav 50 meter 

ryggsim). 

 

Vi har infört skärmförbud i simhallen, detta för att tydligt markera att 

säkerheten ska vara i fokus. Dessutom ska besökare förstå att simhallen kan 

vara en riskfylld plats. Ansvarig och medföljande vuxen ska ha uppsikt över 

barnen. Många tar för givet att anställd personal i badhuset har ansvaret över 
de badande. 

 

En annan dimension av skärmförbudet är att man inte ska behöva bli fotad på 

ett sätt som kränker integriteten. Något som tyvärr kan bli fel med den nya 

teknologin, och sociala medier om det inte hanteras på rätt sätt 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående trivsel och ordningsregler 

daterad 2017-02-01 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §2 

Trivsel- och ordningsregler, reviderad, daterad 2017-02-10 

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S): Anta de föreslagna trivsel- och ordningsreglerna, daterad 

den 10 februari 2017, med tillägg om att duschning alltid ska föregå bad. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta de föreslagna trivsel- och ordningsreglerna, daterad den 10 februari 

2017, med tillägg om att duschning alltid ska föregå bad. 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     4(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     5(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §3 Dnr: FN.2016.60  805 

 

Riktlinjer evenemangsbidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2016 arbetade kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av 

kommunstyrelsen, med att ta fram riktlinjer för evenemangsbidrag. 

Förvaltningen konstaterade att de ansökningar som inkommit under perioden 

2013-2015 handlat om tävlingsarrangemang av olika dignitet och att det rört sig 

om föreningar inom fritidsnämndens område. 

 

Löpande med arbetet skedde en översyn av kommunstyrelseförvaltningens 

uppdrag och organisation. Översynen resulterade i att ett antal operativa 

uppdrag flyttades från kommunstyrelsen/förvaltningen till andra 

nämnder/förvaltningar. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade att evenemangsbidraget tillhör en mer operativ 

verksamhet. Kommunstyrelsens beslutades således Ks § 201 (2016-06-08) att 

uppdra åt fritidsnämnden inarbeta riktlinjer för evenemangsbidrag i sina 

befintliga bidragsnormer. Samt att kulturnämnden ska beakta frågan om 

evenemangsbidrag i samband med att de tar fram regler verksamhetsbidrag. 

 

Fritidsförvaltningen har initierat ett arbete med att se över grunderna för nya 

riktlinjer för evenemangsbidrag. Då fritidsnämnden äger frågan om nya riktlinjer 

efterfrågas dock ett tydligt uppdrag från nämnden till förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Ks beslut § 201 Riktlinjer för evenemangsbidrag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2017  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt fritidsförvaltningen att i samråd med kulturförvaltningen 

utarbeta ett förslag till riktlinjer för evenemangsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     6(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §4 Dnr: FN.2016.50  805 

 

Westbo Atletklubb - Bidragsjustering 

 

Ärendebeskrivning 

Westbo Atletklubb har inkommit med ansökan om kompletterande 

ekonomiskt stöd. Föreningen ser sig förfördelade av kommunalt bidrag i 

förhållande till det stöd som Föreningen Anderstorp simhall erhåller kring före 

detta Hälsolyftet. 

 

Representanter från kommunstyrelsen och fritidsnämnden samt kommunala 

tjänstemän har träffat representanter från föreningen ett par gånger och pratat 

om den konkurrensutsättning och negativa konskevens som föreningen 

upplever sedan Föreningen Anderstorp simhall tog över före detta Hälsolyftet. 

Föreningen har fått besked från kommunstyrelsen om att de inte får något 

extra bidrag för sin verksamhet. Fritidsnämnden har lämnat en öppning för att 

se över eventuellt retroaktivt aktivitetsstöd. 

 

Fritidsnämnden gjorde senast i juni 2016 en bidragsjustering för föreningen. 

Beslut från 2016-06-09 FN §52 berättigar föreningen till aktivitetsstöd (tidigare 

schablonbidrag) och ett utökat EFA bidrag. Föreningen skriver nu till 

fritidsnämnden med ansökan om kompletterande retroaktivt stöd. 

 

Fritidsförvaltningen har kontrollerat föreningens LOK-stöd från RF. Det finns 

ett tidsglapp på ett antal år där föreningen har fått LOK-stöd från RF och stöd 

enl.  schablonbidrag från fritidsnämnden. Utifrån redovisning av föreningens 

delatagaraktiviteter har föreningen under denna tid förlorat knappt 12 000 

kronor. 

 

Vad gäller EFA-bidraget är det ett bidrag där fritidsnämnden prövar varje 

enskilt fall. Parametrar som fritidsnämnden beaktar vid beslut om storlek på 

EFA bidrag är bland annat lokalens storlek och verksamhetens dignitet.  

Fritidsförvaltningen menar att föreningens nuvarande EFA bidrag är korrekt 

och finner ingen anledning att föreningen ska kompenseras retroaktivt för åren 

2009-2015.  

 

Beslutsunderlag 

Westbo Atletklubb, ansökan om FNs förfogande (hyra) 

Westbo Atletklubb, ansökan om FNs förfogande (EFA-bidrag) 

Westbo Atletklubb, ansökan om FNs förfogande (aktivitetsstöd) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16  

Protokoll 2016-06-09 - Fn §52 Westbo Atletklubb - Bidragsjustering 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Westbo Atletklubb kompletterande retroaktivt aktivitetsstöd på 

12 000 kronor, 

 

att summan belastar konto Fritidsnämndens förfogande, samt 

 

att  avslå Westbo Atletklubbs ansökan om kompletterande retroaktivt EFA-

bidrag. 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     7(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §5 Dnr: FN.2017.6  805 

 

Hittaut.nu 2017/Gislaved 

 

Ärendebeskrivning 

"Hitta ut" startade 2013 som ett samarrangemang med flera 

orienteringsklubbar i kommunen i syfte att få människor att upptäcka nya 

platser i sin närmiljö genom att låta dem finna checkpoints som är markerade 

på en karta. Respektive klubb är kontrollutsättare och står för kartunderlag. På 

en hemsida kan man också registrera sina checkpoints för att jämföra sig med 

andra. ”Hitta ut” har lockat ut många deltagare och väckt en hel del 

soffpotatisar som har kommit igång i rörelse. Projektet är en bra 

folkhälsosatsning då det är helt gratis för deltagarna och passar alla åldrar och 

ambitionsnivåer då checkpointsen har olika svårighetsgrad. 

 

En redovisning av projektet från 2013 till 2015 visar att det går bättre och 

bättre för varje år. Erfarenheterna från 2015 är att samtliga orienteringsklubbar 

i kommunen nu är delaktiga, positiva samarbeten har genomförts med 

idrottslärare och exceptionella platser i kommunen har besökts av många 

deltagare. En del orienteringsklubbar aviserar dock att det inte är en 

självklarhet att alla kommer att arrangera "Hitta ut" fortsättningsvis då det 

kräver mycket arbete i förhållande till föreningarnas förtjänst. Kommunalt 

bidrag anses vara en förutsättning. 

 

Fritidsnämnden har stöttat projektet "Hitta ut" under åren. 2015 beviljades 

Anderstorps Orienteringsklubb, som samordnande förening, 35 000 kronor till 

projektet, 2016 beviljades föreningen också 35 000 kronor. Pengarna delades 

enligt en fördelningsmodell, till de olika orienteringsklubbarna och användes i 

huvudsak för att täcka kostnader som licensavgift och tryckeri. 

 

Beslutsunderlag 

Hittaut.nu 2017 Gislaved 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2017 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §5 

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD): bifall till förslaget. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja 35 000 kronor i bidrag för genomförande av Hittaut år 2017, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Hittaut.nu 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     8(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §6 Dnr: FN.2016.78  805 

 

Anderstorps Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(renovering av hallgolv) 

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps Tennisklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag 

för renovering av hallgolv. Ansökan är på totalt 20 000 kronor. 

 

Investeringen syftar till att laga ojämnheter på tennisbanan på tre till fem ställen. 

Beräknad investeringsstart är den 1 juni 2017. 

 

Anderstorps Tennisklubb inkom i november 2015 med en ansökan om 

investeringsbidrag för renovering av hallgolv, slitna lokaler, dusutrymme och 

yttrefasad, samt byte av värmekälla. Fritidsnämnden beslutade, FN § 1 (2016-

01-28), att bevilja föreningen ett bidrag med 30 000 kronor för byte av 

värmekälla. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2017 

Anderstorps Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §6 

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Stefan Nylén (SD): bifall till förslaget. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Anderstorps Tennisklubb ett bidrag med 8 000 kronor för 

renovering av hallgolv, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Tennisklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     9(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §7 Dnr: FN.2016.77  805 

 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om förhöjt driftsbidrag BIF-

hallen år 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Burseryds Idrottsförening ansöker om ett förhöjt driftsbidrag kring BIF-hallen 

för 2017. Anledningen är en ökad kostnad för anslutningsavgiften till VA. 

 

BIF-hallen stod klar 2013 och är byggd på ett område som är inom 

verksamhetsområde för VA-kollektiv. Det innebär att när hallen byggdes skulle 

anslutning till VA ske. Det var förenat med en anslutningsavgift. VA taxan 

baseras på byggnadens storlek och utformning. Det är VA kollektivet som har 

räknat ut taxa för VA. Kommfullmäktige har beslutat om taxan. 

 

Föreningen menar att de vid slutredovisning av kostander för BIF-hallen har fått 

uppgift om en VA taxa på 140 000 kronor. Kort därefter fick föreningen en 

annan kostnadsuppgift (205 200 kronor). Kostnaden var då 65 200 kronor 

dyrare. Föreningen överklagade beslutet. Det har därefter varit en konflikt 

mellan föreningen och VA kollektivet. Ärendet har tagits upp i Mark- och 

miljödomstolen och dom har nu fallit. 

 

Mark- och miljödomstolen menar att kostnaden 205 200 kronor är korrekt 

och att avgiftsdebiteringen vilar på skälig och rättvis grund. 

 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med kontaktperson från VA kollektivet. 

Beloppet 205 200 kronor innehåller en reducering utifrån en strikt 

taxeberäkning. Beloppet har beslutats av tekniska nämnden (TN 2013-06-26 § 

71). Föreningen har idag en avbetalningsplan för beloppet. 

 

Burseryds Idrottsförening skriver i sin ansökan att de vill slippa ta ut en ökad 

hyra av hyresgästerna i BIF-hallen och önskar ett höjt driftbidrag från 

fritidsnämnden. Driftbidraget för BIF hallen är i dagsläget enligt Fritidsnämndens 

normer 33 000 kronor per år. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Burseryds IF ansökan om höjt 

driftbidrag BIF-hallen 2017, daterad den 31 januari 2017 

Burseryds Idrottsförening, Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Burseryds Idrottsförening, underrättelse från Mark- och miljödomstolen 

Burseryds Idrottsförening, domslut Mark- och miljödomstolen mål nr: M247:16 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om höjt driftbidrag BIF-hallen 2017 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §8 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Burseryds Idrottsförenings ansökan om höjt driftbidrag för BIF-

hallen 2017. 

 

 

Expedieras till: 

Burseryds Idrottsförening 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21     10(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §8 Dnr: FN.2017.4  805 

 

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om bidrag från FN 

förfogande (säkerhetsutbildning) 

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps Orienteringsklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för 

en säkerhetsutbildning i hantering av en pistmaskin. Ansökan syftar till att låta 

två personer genomföra utbildningen. 

 

Anderstorps Orienteringsklubb har sedan ett antal år tillbaka en mindre 

konstsnöanläggning. De senaste 15 åren har föreningen lyckats producera en 

slinga på 1 till 2 kilometer under flera månader varje år. Pistmaskinen som 

används belastas hårt och förutsättningarna har lett till att många känner en 

osäkerhet över körningen och tekniken bakom pistmaskinen. 

 

Föreningen ansöker om totalt 18 000 kronor i bidrag. 10 000 kronor för 

kursavgift, 5 000 kronor för boende och 3 000 kronor för resekostnader. 

Föreningen ansöker om bidraget från Fritidsnämndens förfogande. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §7 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2017 

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om bidrag från FN förfogande 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett bidrag om 5 000 kronor för 

deltagande i säkerhetsutbildning, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Orienteringsklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §9 Dnr: FN.2017.3  805 

 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 

investeringsbidrag (ljudanläggning) 

 

Ärendebeskrivning 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ansöker om investeringsbidrag 

för en ny ljudanläggning till Domarvallen. Föreningen skriver i sin ansökan att 

den befintliga ljudanläggningen är behov av lagning, men då den är gammal anses 

det bättre att anskaffa en ny. 

 

Investeringen handlar om totalt 15 500 kronor. 

 

Fritidsnämnden har hanterat få ansökningar kring nya ljudanläggningar under 

åren. En ljudanläggning till en fotbollsanläggning är en förutsättning för att 

föreningen ska möjliggöra speaker och pausmusik vid olika arrangemang. 

Ljudanläggningen kan inte ses som en förutsättning för veksamhetens utövande 

för barn- och ungdomar. Fritidsförvaltningen föreslår därför att bidragsansökan 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 

investeringsbidrag (ljudanläggning) 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §9 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående SGoIFs ansökan om 

investeringsbidrag för ljudanläggning, daterad den 30 januari 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförenings ansökan om 

investeringsbidrag för ny ljudanläggning. 

 

 

Expedieras till: 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Fn §10 Dnr: FN.2016.30  828 

 

Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken 

 

Ärendebeskrivning 

Emanuel Larsson (KD) lyfter på mötet en fråga om besiktning av de stugor som 

övertogs från Stiftelsen Gisleparken. Fritidsnämndens beslutade den 25 augusti 

2016 (Fn § 59) att ”besiktning av stugorna ska genomföras innan 

fritidsförvaltningen tar över ansvaret för stugorna. Stugorna ska vara i fullt 

beboligt skick, utan att utsätta vare sig människor eller djur för fara”. 

 

Besiktning har genomförts av tre av stugor där problem med fukt har 

identifierats. 

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S): Uppdra åt fritidsförvaltningen att efterfråga av fastighets- 

och serviceförvaltningen att besiktning genomförs på samtliga de stugor som 

övertogs från Stiftelsen Gisleparken. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt fritidsförvaltningen att efterfråga av fastighets- och 

serviceförvaltningen att besiktning genomförs på samtliga de stugor som 

övertogs från Stiftelsen Gisleparken. 

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 
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Fn §11 Dnr: FN.2017.2  002 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

6.1 Ett lotteritillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning beslutas bevilja Burseryds Kyrkliga Arbetskrestsar 

lotteritillstånd § 17 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 
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 2017-02-21     14(14) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §12 Dnr: FN.2017.1  009 

 

Meddelande 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss Handlingsprogram olycksförebyggande arbete 

Fritidsnämnden informeras om ett remissvar som fritidsnämndens 

arbetsutskott har avlagt. Remisstiden motiverade att arbetsutskottet fick 

avlägga yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss - Riktlinjer fordon 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, förslag på mottagare av medel från Stiftelsen 

Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 

Ks beslut §373 Yttrande över revisionsrapport- Säkerhetsgranskning av 

kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång 

Ks beslut § 312 Sammanträdesplan 2017 

Inbjudan kurs om fritidsjuridik 

Protokoll 2017-02-07 - Fnau §10 

Fnau § 4 , 2017-02-07 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 


