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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 18 december 2018, kl 14.00 - 15.45 

Tommy Stensson (S), ordf. 
Malin Sjöblom (M) 
Urban Nilsson (C) 
Gunilla Westerholm (S) 
Jörg Neumann (M) 
Emanuel Larsson (KD) 
Stefan Nylen (SD) 
Lotten Flodström (S) 
Ros-Marie Moden (S) 

Anna Gamlen, fritidschef 
Therese Lakatos, utvecklingsledare 
Johanna Bondeus, ekonom 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Emanuel Larsson (KD) 

Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 20 december 2018 

Paragrafer 59 - 69 

Sebastian Stenman 

Tommy Stensson (S) 

Emanuel Larsson (KD) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Fritidsnämnden 

Paragrafer 59 - 692018-12-18 
Datum för 

2018-12-20 anslags nedtagande 2019-01-11 

Fritidsförvaltningen 

Maria Thoru 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §59 Dnr: FN.2018.29 2.4.7 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden fattade beslut om att godkänna planeringsdirektiv 2019 vid 
sammanträde den 19 juni 2018. I planeringsdirektivet finns flera olika delar. En 
generell del om kommunens värdegrund, vision och målområden. En 
nämndsspecifik del om grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer och eventuella 
mål och uppdrag för 2019. En framåtblickande del samt en budgetdel. 

Fritidsnämnden står inför ett paradigmskifte med ändrat grunduppdrag 2019. 
Organisationsförflyttningen av fritidsgårdar och fält samt drift av anläggningar 
pågår. Arbete med att se över nämndens reglemente i samband med ny 
mandatperiod har startats. 

Nämndens nya grunduppdrag måste få tid att implementeras och budgetdelen 
är i dagsläget inte komplett utifrån organisationsförändringen. Planeringsdirektiv 
20 19 ska trots allt fastställas. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2019, daterad den 3 december 2018 
Kf beslut § 164, Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022 kommunen 
som helhet 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Planeringsdirektiv 2019 med plan 
2020-2022, daterad den 29 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §47 Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 
Planeringsdirektiv 2019 - FN, daterad den 12 december 2018 

Fritidsnämnden beslutar 

att fastställa planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022, samt 

att översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.29
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §60 Dnr: FN.2018.41 10.10.4 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (LED belysning) 

Ärendebeskrivning 
Gislaved-Anderstorps ridklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande 
litet investeringsbidrag. Föreningen vill belysa den stora utepaddocken med 
LED belysning. Paddocken används till ridskoleverksamhet som 
framhoppningsbana vid tävlingsarrangemang och för träning och ridning för 
privatuppstallade. 

Investeringen handlar om totalt 17 500 kronor. 

Fritidsnämndens arbetsutskott har den 4 december 2018 föreslagit att bevilja 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 8 000 kronor för inköp av LED 
belysning samt att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (LED belysning) 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaved-Anderstorps Ridklubb, 
ansökan om bidrag (LED belysning), daterad den 20 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §48 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om 
bidrag (LED belysning) 

Yrkande 
Urban Nilsson (C) med instämmande av Stefan Nylen (SD) och Emanuel 
Larsson (KD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 8 000 kronor för 
inköp av LED belysning, samt 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Expedieras till: 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.41
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §61 Dnr: FN.2018.42 10.10.4 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (hästsläp) 

Ärendebeskrivning 
Gislaved-Anderstorps ridklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande 
litet investeringsbidrag. Föreningen vill köpa ett hästsläp till 
ridskoleverksamheten. Idag hyr eller lånar föreningen släp av privatpersoner 
vilket inte alltid är lätt. Föreningen vill ha ett eget släp på plats på Gislaved
Anderstorps Ridklubb vid akuta behov om de t.ex. behöver åka till djursjukhus. 

Investeringen handlar om totalt 43 750 kronor. 

Fritidsnämndens arbetsutskott har den 4 december 2018 föreslagit att bevilja 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 18 000 kronor för inköp av 
hästsläp samt att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (hästsläp) 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaved-Anderstorps Ridklubb, 
ansökan om bidrag (hästsläp), daterade den 20 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §49 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om 
bidrag (hästsläp) 

Yrkande 
Urban Nilsson (C) med instämmande av Lotten Flodström (S), Stefan Nylen 
(SD) och Gunilla Westerholm (S): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 18 000 kronor för 
inköp av hästsläp, samt 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Expedieras till: 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.42


5(14)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §62 Dnr: FN.2018.39 10.10.4 

Reftele Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag (utslagsmattor) 

Ärendebeskrivning 
Reftele Golfklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande litet 
investeringsbidrag. Föreningen vill införskaffa utslagsmattor till driving range för 
bland annat juniorverksamhet. 

Investeringen handlar om totalt 13 463 kronor. 

Fritidsnämndens arbetsutskott har den 4 december 2018 föreslagit att bevilja 
Reftele Golfklubb ett bidrag om 5 000 kronor för inköp av utslagsmattor samt 
att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Reftele Golfklubb, ansökan om investeringsbidrag (utslagsmattor) 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Reftele Golfklubb, ansökan om 
investeringsbidrag (utslagsmattor), daterad den 20 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §50 Reftele Gol klubb, ansökan om 
investeringsbidrag (utslagsmattor) 

Yrkande 
Urban Nilsson (C) med instämmande av Gunilla Westerholm (S): bifall till 
arbetsutskottets beslutsförslag. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Reftele Golfklubb ett bidrag om 5 000 kronor för inköp av 
utslagsmattor, samt 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Expedieras till: 
Reftele Golfklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.39
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §63 Dnr: FN.2018.40 10.10.2 

Anderstorps Tennisklubb, ansökan om bidrag (uppvärmningssystem) 

Ärendebeskrivning 
Anderstorps Tennisklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande 
fritidsnämndens förfogande. 

Föreningen bytte uppvärmningssystem till gas för att minska el-kostnaderna. 
Efter genomförd investering visade det sig att det blivit felkalkylerat och 
föreningen fått högre kostnader än beräknat. 

Föreningen ber om hjälp för att täcka upp de ökade kostnaderna. Föreningen 
ansöker om 40 000 kronor. 

Fritidsnämndens arbetsutskott har den 4 december 2018 föreslagit att avslå 
föreningens bidragsansökan. 

Beslutsunderlag 
Anderstorps Tennisklubb, ansökan om bidrag (uppvärmningssystem) 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Anderstorps Tennisklubb, 
ansökan om bidrag (uppvärmningssystem), daterad den 20 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §5 I Anderstorps T ennisklubb, ansökan om bidrag 
(uppvärmningssystem) 

Yrkande 
Stefan Nylen (SD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Fritidsnämnden beslutar 

att avslå föreningens bidragsansökan. 

Expedieras till: 
Anderstorps Tennisklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.40


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 1(2) 

Fn §64 Dnr: FN.2018.1 I 10.10.4 

Stort investeringsbidrag 2018 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit totalt åtta ansökningar om stort investeringsbidrag 2018. 
Stort investeringsbidrag är de bidragsansökningar som är på belopp över 
50 000 kronor. 

Det totala ansökta beloppet är I 556 600 kronor. 

Fritidsnämndens arbetsutskott har den 4 december 2018 lämnat förslag på 
utdelning av stort investeringsbidrag 2018. 

Beslutsunderlag 
Västboås Golf, ansökan om investeringsbidrag (värmepump) 
Villstad GIF, ansökan om investeringsbidrag (stavhoppsbädd) 
lsabergs Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (utrustningar) 
Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag (inköp ny 
gräsklippare) 
Anderstorps Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag 
( robotgräs kl i ppare) 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (renovering 
spolspilta) 
Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag (nya redskap) 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 
investeringsbidrag gräsklipparlösning till Domarvallen 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 
investeringsbidrag (offert Calles El gräsklipparlösning) 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 
investeringsbidrag (offert Bengts motorservice gräsklipparlösning) 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 
investeringsbidrag (gräsklipparlösning) 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Stort investering, daterad den 20 
november 2018 
FN saldo 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §52 Stort investeringsbidrag 2018 

Yrkande 
Stefan Nylen (SD) med instämmande av Urban Nilsson (C) och Emanuel 
Larsson (KD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag gällande 
investeringsbidrag för lsabergs Ridklubb. 

Stefan Nylen (SD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag gällande 
investeringsbidrag för Västboås Golf. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Gymnastikföreningen Vigör ett investeringsbidrag om 50 000 
kronor för inköp av softmatta och airfloor, 

att bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett 
investeringsbidrag om 275 000 kronor för inköp av en gräsklippare, 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 2(2) 

Fn §64 (forts.) 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett investeringsbidrag om 90 000 
kronor för renovering av badrum och spolspilta, 

att bevilja Anderstorps Idrottsförening ett investeringsbidrag om 90 000 
kronor för inköp av robotgräsklippare, 

att bevilja lsabergs Ridklubb ett investeringsbidrag om I 00 000 kronor för 
inköp av vattentank, harv och dragfordon, 

att bevilja Västboås Golf ett investeringsbidrag om 35 000 kronor för inköp 
av värmepump, 

att bevilja Burseryds Idrottsförening ett investeringsbidrag om 60 000 
kronor för inköp av gräsklippare, 

att bevilja Villstad GIF ett investeringsbidrag om 35 000 kronor för inköp av 
stavhoppsbädd, samt 

att kostnaderna belastar kontot investeringsbidrag 2018. 

Expedieras till: 
Västboås Gol F 
Villstad GIF 
lsabergs Ridklubb 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 
Gymnastikföreningen Vigör 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
Burseryds Idrottsförening 
Anderstorps Idrottsförening 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §65 Dnr: FN.2018.43 2.6.4 

Upphävande av beslut gällande försäljning av livsmedel i Gisle 
Sportcenter 

Ärendebeskrivning 
I Gisle Sportcenter finns en pizzeria som idag ansvarar för försäljning av 
livsmedel i anläggningen. Hyresgästerna till pizzerian har ett hyresavtal med 
fastighet- och serviceförvaltningen. Till hyresavtalet finns ställda villkor. Ett led i 
uppgörelsen mellan fastighet- och serviceförvaltningen samt hyresgästerna var 
försäljning av livsmedel. Detta har fritidsnämnden tagit beslut om den I 0 maj 
2005 §34. Beslutet har inneburit att föreningar inte tillåts försäljning av 
livsmedel i anläggningen. 

På förekommen anledning kommer hyresavtalet och dess villkor att ses över. 
Dialoger har inletts. Fritidschef medverkar vid dialogerna. I sammanhanget 
behöver fritidsnämndens beslut den I 0 maj 2005 § 34 gällande försäljning av 
livsmedel i Gisle Sportcenter hävas. 

Beslutsunderlag 
FN beslut§ 34 Gisle Sportcenter, försäljning av livsmedel, daterad den I 0 maj 
2005 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående upphävande av beslut av 
livsmedelsförsäljning på GSC, daterad den 28 november 2018 
Protokoll 2018-12-04 - Fnau §53 Upphävande av beslut gällande försäljning av 
livsmedel i Gisle Sportcenter 

Fritidsnämnden beslutar 

att häva beslut gällande försäljning av livsmedel i Gisle Sportcenter, daterad 
2005-05-10 § 34, samt 

att meddela fastighet- och serviceförvaltningen att beslut daterat 2005-05-10 
§ 34 är upphävt. 

Expedieras till: 
Fastighets- och Serviceförvaltningen 
Gisle Pizzera 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.43


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 
1(2) 

Fn §66 Dnr: FN.2018.45 10.10.2 

Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om arrangemangsbidrag (Grand 
Prix i Uppsala) 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Volleybollklubb har inkommit med en ansökan om 
arrangemangsbidrag. Ansökan har skickats till kommunstyrelsen men har blivit 
flyttad till fritidsnämnden för hantering. Ärendet har inte behandlats i 
fritidsnämndens arbetsutskott. 

För första gången på 5 år har Gislaveds Volleybollklubb avancerat till Grand 
Prix i Uppsala. Det är de fyra bästa lagen i Sverige på dam respektive herrsidan 
som deltar. 

Föreningen har 5-7 egna produkter i truppen som är fostrade i föreningens 
ungdomsverksamhet. 

Föreningen skriver i sin ansökan att deltagande i Grand Prix innebär kostnader 
för föreningen. Spelare och ledare får ta ledigt från jobb och skola för att under 
tre dagar delta i något av det finaste man som volleybollspelare kan göra 
nationellt. 

I Grand Prix kommer laget att synas i webb tv, nationella och lokala sändningar. 
Föreningen menar att man på ett positivt sätt kommer att marknadsföra 
Gislaveds kommun. 

Föreningen ansöker om 35 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om arrangemangsbidrag Grand Prix i 
Uppsala 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Volleybollklubb, 
ansöakn om arrangemangsbidrag (Grand Prix i Uppsala), daterad den 12 
december 2018 

Yrkande 
Urban Nilsson (C): att bevilja Gislaveds Volleybollklubb ett 
arrangemangsbidrag om 35 000 kronor samt att kostnaden belastar kontot 
fritidsnämndens förfogande. 

Stefan Nylen (SD) med instämmande av Emanuel Larsson (KD) och Tommy 
Stensson (S): bifall till Urban Nilssons (C) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Urban Nilssons (C) yrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar enligt detta. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Gislaveds Volleybollklubb ett arrangemangsbidrag om 35 000 
kronor, samt 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 
2(2) 

Fn §66 (forts.) 

Expedieras till: 
Gislaveds Volleybollklubb 
Kommunstyrelsen (meddelande) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §67 Dnr: FN.2018.2 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
2 delegationsbeslut om att bevilja lotteritillstånd. 

Fritidsnämnden beslutar 

att att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-12-18 I (I) 

Fn §68 Dnr: FN.2018.1 2.1 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 142, Sammanträdesplan 2019 
Sammanträdesplan 2019 
Kf beslut§ 147, Delårsbokslut uppföljning 2 med helårsprognos 2018 hela 
kommunen 
Delårsrapport 2018 
Kf beslut § 162, Antagande av fördjupning av översiktsplanen FÖP för 
Smålandsstenar _Skeppshult 
Kf beslut§ 163, Taxor 2019 
Kf beslut§ 164, Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022 kommunen 
som helhet 

Kommunstyrelsen 
Ks beslut §337, Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Ks beslut§ 379, Arvoden till förtroendevalda 2019, bilaga I daterad 28 
november 

Fritidsnämnden beslutar 

att lägga meddelande till handlingarna. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 
I (I) 

Fn §69 Dnr: FN.2018.5 1.7.3 

Informationer 

Rapport från träff med Lundåkerskolans IF 
Utvecklingsledare från fritidsförvaltningen har träffat Lundåkerskolans IF och 
haft dialog om föreningens förutsättningar. Föreningen driver framförallt sin 
verksamhet under skoltid. Föreningen medverkar vid olika cuper och 
representerar då Gislaveds kommun. 

Information om att Fritidsbanken har öppnat 
Fritidschefen informerar om att Fritidsbanken har öppnat sin verksamhet i 
området Gisle. Öppettiderna ligger i linje med allmänhetens åkning i ishallen. 
Marknadsföring har skett via sociala medier och lokalpress är inbjudna att göra 
reportage. Fritidsbanken övergår nu från att vara ett projekt till en verksamhet 
inom fritidsnämnden. 

Information förändring lotterilagen 
Fritidsnämnden ansvarar för en myndighetsutövning - lotterilagen. Fritidschefen 
informerar om att lotterilagen kommer att förändras från och med I januari 
2019 och istället heta spellagen. Hur det kommer att påverka fritidsnämndens 
utövande känner förvaltningen inte till i dagsläget. Nya blanketter ska tas fram. 

Ny nämndsekreterare presenterar sig 
Fritidsnämnden har fått en ny nämndsekreterare som presenterar sig för 
fritidsnämnden. 

Rapport från uppvaktning av EM-guldmedaljörer 
Ordförande rapporterar från uppvaktning av EM-guldmedaljörer i samband med 
Kommunfullmäktiges julsamkväm. 

Tack från fritidsnämndens ordförande 
Ordförande framför ett tack till alla ledamöter i fritidsnämnden för detta år och 
för gott samarbete för mandatperioden. 

Julhälsning till fritidsförvaltningens personal 
Ordförande önskar god jul och gott nytt år till alla medarbetare inom 
fritidsförvaltningen och passar på att tacka för gott arbete under året. 

Fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationerna till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 


