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  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     2(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §1 Dnr: FN.2016.13  805 

 

Anderstorps Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(renovering av tennishall) 

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps Tennisklubb inkom i november 2015 med två ansökningar om 

investeringsbidrag för renovering av inre duschutrymme, yttre fasad, 

renovering av hallgolv och byte av värmekälla. 

 

Fritidsnämnden beslutade i december 2015 att ett möte mellan nämnden och 

tennisklubben skulle bokas, för att bättre få en uppfattning om de mest 

angelägna renoveringsbehoven. 

 

Under besöket i Anderstorps tennishall framkom att det mest brådskande 

behovet var byte av värmekälla. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-01-20 - Fnau §1 Anderstorps Tennisklubb, ansökan om 

investeringsbidrag (renovering av tennishall). 

Anderstorps Tennisklubb ansökan om investeringsbidrag (renovering av 

hallgolv och slitna lokaler). 

Anderstorps Tennisklubbs ansökan om investeringsbidrag (renovering av inre 

duschutrymme och yttre fasad). 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Anderstorps Tennisklubb ett bidrag med 30 000 kronor till byte 

av värmekälla, samt 

 

att att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Tennisklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     3(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §2 Dnr: FN.2016.10  828 

 

Kälkhockeyläger 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har fått förfrågan från Smålands Parasportförbund 

(Handikappförbundet) om det finns möjlighet att ha ett kälkhockeyläger i 

samband med Gislavedslägret som hålls inom ramen för Smålandsidrotten  

sommaren 2016. 

 

Gislavedslägret kommer att äga rum den 4-7 augusti 2016. 

 

För att möjliggöra kälkhockeylägret krävs att isen i Gislerinken läggs ca en 

månad tidigare än planerat. Det förutsätter också att annan verksamhet fyller 

de veckor som Gislerinken normalt inte brukar ha is. Fritidskontoret har gjort 

en förfrågan till Gislaveds Skridskoklubb som är intresserade av fortsatt 

diskussion om verksamhet under dessa veckor. Att tidigarelägga isen medför 

ökade kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsidrotten angående kälkhockeyläger 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående förfrågan om kälkhockeyläger, 

daterad den 14 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 2 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till fritidskontoret att fortsätta dialogen med Smålands 

Parasportförbund och Gislaveds Skridskoklubb, samt 

 

att närmare utreda de ekonomiska och personalmässiga konsekvenserna av 

att lägga isen tidigare. 

 

 

Expedieras till: 

Smålandsidrotten 

Gislaveds Skridskoklubb 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     4(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §3 Dnr: FN.2015.79  805 

 

Hittaut.nu 2016/Gislaved 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret fick i uppdrag (FN § 105) att undersöka föreningarnas intresse 

för fortsatt enegemang i projektet Hitta ut, samt undersöka om det finns andra 

medel att tillgå för att delfinansiera projektet under 2016. 

 

Vad gäller föreningarnas fortsatta intresse kan fritidskontoret konstatera att 

det finns intresse för fortsatt engagemang i projektet under förutsättning att 

kommunen ger fortsatt bidrag. 

 

Fritidschefen har också gjort en skrivelse till Folkhälsorådet med en förfrågan 

om delfinasiering av projektet. I ett svar från handläggare och kommundirektör 

framkommer att skrivelsen inte kommer att behandlas av Folkhälsorådet då det 

inte har gjorts någon utlysning om att det finns medel att söka för insatser 

inom folkhälsoområdet. 

 

Fritidsnämnden får således fortsatt vara den nämnd inom Gislaveds kommun 

som stöttar projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till FHR angående Hitta ut 2016 

Fritidskontorets tjänstskrivelse angående projekt Hitta ut 2016, daterad 14 

januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 3 

 

Yrkande 

Susanne Josefsson (S) med instämmande av Malin Sjöblom (M): bifall till 

arbetsutskottets beslutsförslag. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja 35 000 kronor i bidrag för genomförande av Hittaut år 2016, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Orienteringsklubb 

Orienteringsklubben Gisle 

Orienteringsklubben ViVill 

Burseryds Idrottsförening 

Reftele Orienteringsklubb 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     5(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §4 Dnr: FN.2016.5  805 

 

Gislaveds Idrottssällskap ansökan om investeringsbidrag (renovering 

av omklädningsrum och våtutrymmen) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om stort investeringsbidrag för renovering av 

omklädningsrum och våtutrymmen på Idrottsgården, Ryttarvallen. 

 

Investeringen kommer att genomföras i två etapper med start under våren 

2016. Etapperna för renoveringen är ett måste för att parallellt klara pågående 

verksamhet på Ryttarvallen. 

 

Efter samtal med föreningens ordförande 2016-01-12 framkommer att 

föreningen ville avvakta 2015 års resultat innan man tog beslut om denna 

investering. Således kommer föreningens ansökan om stort investeringsbidrag 

nu och inte i november. 

 

Enligt bifogad kalkyl handlar invetseringen om totalt 165 000 kronor. Ansökan 

kommer även att lämnas till Idrottslyftet anläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Idrottssällskap ansökan om investeringsbidrag (renovering av 

omklädningsrum och våtutrymmen) 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående GIS ansökan om investeringsbidrag 

för renovering av omklädningsrum daterad den 12 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 4 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett bidrag med 45 000 kronor för 

renovering av omklädningsrum och våtutrymmen, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaveds Idrottssällskap 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     6(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §5 Dnr: FN.2016.4  805 

 

Orienteringsklubben ViVill ansökan om bidrag (värmepump) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om bidrag för värmepump till föreningens klubbstuga. Efter 

samtal med föreningens kontaktperson 2016-01-12 framkommer att den gamla 

värmepumpen gick sönder i november 2015 och att föreningen akut fick 

införskaffa en ny. Klubbstugan värms förövrigt upp med el och en värmepump 

är en förutsättning för föreningens verksamet. 

 

Investeringen handlar om totalt 20 000 kronor. Då investeringen redan är gjord 

ansöker föreningen om bidrag från fritidsnämndens förfogande. Kopia på 

fakturan bifogas ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Orienteringsklubben ViVill ansökan om bidrag (värmepump) 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ansökan om bidrag för värmepump 

för Orienteringsklubben ViVill, daterad den 12 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 5 

 

Yrkande 

Malin Sjöblom (M) med instämmande av Stefan Nilsson Nylén (SD): bifall 

bidragsansökan med ett bidrag på 7 500 kronor. 

 

Tommy Stensson (S) med instämmande av Emmanuel Larsson (KD), Rune 

Johansson (S) och Urban Nilsson (C): bifall till arbetsutskottets förslag 

innebärande avslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Malin Sjöbloms (M) yrkande och sitt eget 

avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt Tommy Stenssons 

(S) avslagsyrkande. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Orienteringsklubben ViVills ansökan om bidrag för inköp av en 

värmepump till föreningens klubbstuga. 

 

 

Expedieras till: 

Orienteringsklubben ViVill 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     7(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §6 Dnr: FN.2015.82  805 

 

Villstad GiF, ansökan om investeringsbidrag (höjdhoppsbädd) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om bidrag för investering av höjdhoppsbädd då den 

nuvarande är gammal och i behov av att bytas ut. Bädden är en förutsättning 

för att föreningen ska kunna bedriva höjdhoppsverksamhet. 

 

Investeringen planeras till vårens säsongsstart och beräknas till totalt 34 000 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Villstad Gif, ansökan om investeringsbidrag (höjdhoppsbädd) 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Villstad GIF ansökan om 

höjdhoppsbädd, daterad den 12 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 6 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Villstad GiF ett bidrag med 15 000 kronor för inköp av en 

höjdhoppsbädd, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Villstad GIF 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     8(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §7 Dnr: FN.2016.11  805 

 

Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (50-års jubileum) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds Finska Förening ansöker om bidrag för anordnandet av en 

jubileumsfest, då föreningen fyller 50 år. Festen planeras till den 2 april 2016, 

och ska hållas i Torghuset, Smålandsstenar. 

 

Bidragsansökan handlar om totalt 15 000 kronor. För de ansökta medlena 

kommer föreningens medlemmar bjudas på mat och tårta. En del av bidraget 

kommer även användas för lokalhyra, underhållning, vakt och utsmyckning. 

 

Föreningen är inte bidragsberättigad, vilket är en förutsättning för att beviljas 

bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (50-års jubileum) 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 7 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Gislaveds Finska Förenings ansökan om bidrag till anordnandet av 

en jubileumsfest, då föreningen inte är bidragsberättigad. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaveds Finska Förening 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     9(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §8 Dnr: FN.2016.8  805 

 

Klubb Energi - Träning för alla, ansökan lokalbidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen har i många år bedrivit en stor del av sin verksamhet i B-hallen 

Smålandsstenars sim- och sporthall. Under hösten 2014 och hela 2015 

tvingades föreningen ha sin verksamhet i annan lokal då B-hallen inte i 

ordningsställdes efter översvämning. Då B-hallen fortfarande inte är 

iordningställd har föreningen säkerställt förlängt hyresavtal i den tillfälliga 

lokalen. 

 

Föreningen fick under 2015 ett hyresbidrag med 25 000 kronor som avsåg att 

täcka föreningens merkostnader för lokalhyror. Föreningen ansöker nu om 

motsvarande hyresbidrag för 2016 i väntan på att ombyggnationen av 

Smålandsstenars sim- och sporthall ska bli klar. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till Klubb Energi ansökan till lokalbidrag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående hyresbidrag för Klubb Energi, 

daterad den 12 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 8 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Klubb Energi ett hyresbidragbidrag med 25 000 som avser täcka 

föreningens merkostnader för lokalhyror fram till 2016-12-31, samt 

 

att kostnaden belastar kontot lokalhyror. 

 

 

Expedieras till: 

Klubb Energi - Träning för alla 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     10(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §9 Dnr: FN.2016.9  042 

 

Ombudgetering av 2015-års investeringsanslag 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har gjort en sammanställning av 2015 års invetseringar och 

konstaterar att vissa projekt pågår och kommer att avslutas eller har 

senarelagts till 2016. Det handlar om uppdatering av bokningssystemet Booking 

som senareläggs på grund av leverantören, självgående gräsklippare inom ramen 

för maskiner och fordon samt bassängtäckning Hörsjön. Dessa projekt föreslås 

ombudgeteras till 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänstskrivelse angående ombudgetering av 2015-års 

investeringsanslag, daterad den 14 januari 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 9 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att äska ombudgetering av projekten bokningssystemet Booking, självgående 

gräsklippare inom ramen för maskiner och fordon, samt bassängtäckning 

Hörsjön till 2016. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunenstyelsekontoret, ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     11(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §10 Dnr: FN.2016.1  026 

 

Jämställdhetsplan 2016-2018 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun har en antagen jämställdhetsplan. I planen går att läsa att 

jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan en mänsklig rättighet som berör oss 

alla – kvinnor och flickor, män och pojkar. Vi skulle alla gynnas socialt, politiskt 

och ekonomiskt av att åstadkomma jämställdhet i vårt dagliga liv. I Sverige 

kräver diskrimineringslagen att alla arbetsgivare med minst 25 anställda ska 

upprätta en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska upprättas var tredje år. 

Diskrimineringslagen har krav på aktiva åtgärder gällande jämställdhet. 

Kommunen får helt enkelt inte vara passiv i jämställdhetsfrågor. 

 

Till jämställdhetsplanen i Gislaveds kommun finns ett antal mål kopplade. Under 

åren 2013-2015 handlade målen om heltid en rättighet, deltid en möjlighet samt 

arbetskläder. Varje förvaltning ska ta fram en åtgärdsplan till målen. Under 

2016-2018 är följande mål i fokus: 

 

 Jämställdhetsintegrering 

 Heltid en rättighet – deltid en möjlighet 

 Fortsatta utbildningsinsatser 

Fritidsförvaltningen 

Fritidsförvaltningen har arbetat med 2013-2015 års mål genom 

utvecklingssamtal och deltagit i projektgrupp som tagit fram riktlinjer för 

arbetskläder. För kommande period (2016-2018) kommer förvaltningen att 

arbeta med följande åtgärder: 

 
Mål Åtgärd Ansvarig När 

1. Heltid 

enrättighet – 
deltid en 
möjlighet 

 

 

Fortsätta utvecklandet av olika 

arbetssätt i syfte att skapa underlag för 
att ge personalen den 
sysselsättningsgrad som de önskar 

Förvaltningschef December 2016 

2. Värdegrund 

 

 

Diskutera värdegrund på APT Områdeschef Löpande 2016-

18 

3. Jämställda löner 

 

 

Verka för jämställda löner inom 

verksamheten 

Områdeschef Följer 

årsbokslutet för 
verksamheten 

 

 

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsplan 2016-2018 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 10 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     12(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Fn § 10 (forts.) 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta förslaget till åtgärdsplan för jämställdhetsmål 2016-2018. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyelsekontoret, personalenheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     13(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §11 Dnr: FN.2016.6  041 

 

Budget 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Den 19 november 2015 beslutade kommunfullmäktige om utblick 2017-2020. 

Varje nämnd ska nu ta fram idéer/förlsag per prioriterat programområde samt 

konkretiserade mål som kommer att vara ett av underlagen till arbetet under 

kommunstyrelsens planeringskonferens 25 januari och 3 februari. 

 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att analysera de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndmål som eventuellt kan bli 

gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt utarbetats under 

kommunstyrelseseminariet. 

 

Nämnden bör därför initiera ett resonemang om hur de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekterna som kan bli gällande av förändrade ramar ska 

hanteras genom konkretiserade mål. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående budget 2017, daterad den 12 januari 

2016 

Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 20 januari 2016, § 11 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt fritidsförvaltningen att förbereda olika scenarier utifrån de 

verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av förändrade 

ekonomiska ramar. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     14(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §12 Dnr: FN.2016.3  002 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt delegationsförteckning för fritidsnämnden i Gislaveds kommun: 

 

4.2 Bidrag till föreningar 

 

6.1 Ett lotteritillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning Hestra Skid- och Sportklubb ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 15-16 

Delegationsförteckning Trastens Idrottsförening ansökan om godkännande av 

bidragsberättigad förening 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

Expedieras till: 

Hestra Skid- och Sportklubb 

Trastens Idrottsföreningen 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-28     15(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §13 Dnr: FN.2016.2  009 

 

Övrigt 

 

Ärendebeskrivning 

 

Redovisning av resultat från medarbetarenkäten 2015 

Fritidschefen ger en redovisning från resultatet av medarbetarenkäten 2015 

inom fritidsförvaltningen. Resultatet visar att medarbetarna är förhållandevis 

nöjda, men att det finns förbättringspotential inom områden såsom ledarskap, 

kränkning och ansvar och delaktighet. Förvaltningen kommer att framarbeta en 

handlingsplan kopplat till resulatet. 

 

Förvaltningschefs- och ordförandeträff 

Fritidschefen informerar om en förvaltningschefs- och ordförandeträff som 

ägde rum 18-19 januari 2016. Fokus under dagarna var ”medborgardialog”. 

Området kan komma att lyftas under ett kommande sammanträde med 

fritidsnämnden. 

 

Extra sammanträde med fnau och FN med anledning av bokslut 2015 

Ett extrainsatt sammanträde med fnau beslutades till 16 februari 2016 kl. 14.00 

Ett extrainsatt sammanträde med fn beslutades till den 16 februari 2016 kl. 

15.00  

 

Information om förhandlingar mellan kommunen och Föreningen Anderstorps 

simhall 

Ordförande ger information om förhandlingarna mellan kommunen och 

Föreningen Anderstorps simhall. Ett avtal avseende driften av simhallen och 

Hälsolyftet från 2016-04-01 till 2025-12-31, eller till dess att en ny simhall är 

färdigställd, är undertecknat. Avtalet ska beslutas politiskt inom kommunen nu. 

Ett antal frågeställningar framkommer från representanter inom fritidsnämnden. 

 

Diskussion om integration i fritidsnämndens anläggningar 

Fritidschefen informerar om att förvaltningen har öppnat upp sina anläggningar 

på olika sätt för de nyanlända flyktingarna och flyktingbarnen. Resultatet är flera 

kulturkrockar som utmanar nämndens verksamheter. En allmän diskussion om 

integration i fritidsnämndens anläggningar äger rum. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 


