
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2016-12-15  

   

 Plats och tid Gisle sportcenter, torsdagen den 15 december 2016 kl 13.00 - 14.15 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Malin Sjöblom (M) 

Emanuel Larsson (KD) 

Jörg Neumann (M), tjänstgörande ersättare för Johan Lassus (M) 

Urban Nilsson (C) 

Stefan Nylén (SD) 

Rune Johansson (S) 

Lotten Flodström (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Therese Lakatos, utvecklare 

Praktikant vid fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

 Utses att justera Emanuel Larsson (KD) 

 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, måndagen den 19 december 2016  

 Under- 

 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       87 - 93  

Niklas Arvidsson 

  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Tommy Stensson (S)  
  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Emanuel Larsson (KD) 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2016-12-15   Paragrafer 87 - 93  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2016-12-21 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-01-11 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15     2(8) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §87 Dnr: FN.2016.74  822 

 

Medborgardialog ny bad- och sportanläggning 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en utredning för att skapa en ny sim- 

och sportanläggning för hela Gislaveds kommun, för att ersätta de tre 

nuvarande uttjänta simhallarna. Utredningen skall föregås av en 

medborgardialog. Syftet med dialogen är att i dialog med kommuninvånarna 

identifiera vilken inriktning en ny sim- och sporthall ska ha. Dialogen ska också 

peka på vilket fokus hallen ska ha såsom träning, elitidrott, upplevelser, 

evenemang och besökare, rekreation, motion och hälsa etc. 

 

Metod 

Fritidsförvaltningen har anlitat en processledare för medborgardialogen. I 

samarbete med processledare föreslås idéverkstäder och webbenkät som 

metod. Idéverkstäderna kommer att genomföras vid tre tillfällen i orterna 

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar i v 3 2017. Webbenkäten kommer 

att finnas tillgänglig under perioden december 2016-februari 2017. 

 

Kommunikation, marknadsföring och tidplan 

Kommunens kommunikatörer är involverade i uppdraget kring 

medborgardialogen. I samarbete med fritidsförvaltningen diskuteras 

marknadsföring och tidplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §82 Medborgardialog ny bad- och sportanläggning 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående utredning om ny sim- och 

idrottsanläggning, daterad den 2016-11-23 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom upplägget med medborgardialog om ny bad- och 

sportanläggning, samt 

 

att kostnaden för marknadsföring av medborgardialogen belastar kontot 

fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15     3(8) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §88 Dnr: FN.2016.28  805 

 

Investeringsbidrag 2016 

 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit totalt fem ansökningar om stort investeringsbidrag 2016. 

Stort investeringsbidrag är de bidragsansökningar som är på belopp över 50 

000 kronor. 

 

Ansökningar omfattar ett belopp på totalt 2 399 tkr. 

 

Följande ansökningar har inkommit: 

 

Västbo Karate-Do-Förening Bujinkai ansöker om totalt 60 tkr för utbyte av 

värmepumpar. 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ansöker om totalt 325 tkr för 

byte av tak på klubbstuga med omklädningsrum. 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb ansöker om totalt 416 700 kr för underlag och 

bevattningssystem till ett ridhus. 

Skeppshults Bollklubb ansöker om totalt 1 475 tkr för ombyggnad och 

renovering av Trivagården. 

 

Beslutsunderlag 

Västbo Karate-Do-Förening Bujinkai, ansökan om stort investeringsbidrag 

Smålandsstenars GoIF, ansökan om stort investeringsbidrag 

Gislaved-Anderstorp Ridklubb, ansökan om stort investeringsbidrag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2016 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §83 Investeringsbidrag 2016 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 200 tkr för underlag 

och bevattningssystem till ett ridhus, 

 

att bevilja Västbo Karate-Do-Förening Bujinkai ett bidrag om 30 tkr för 

utbyte av värmepumpar, 

 

att kostnaderna belastar kontot investeringsbidrag 2016 

 

att bevilja Smålandstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett bidrag om 125 

tkr för byte av tak på klubbstuga med omklädningsrum, 

 

att 25 tkr av kostnaden belastar kontot investeringsbidrag 2016, samt 

 

att 100 tkr av kostnaden belastar kontot investeringsbidrag 2017. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Västbo Karate-Do-Förening Bujinkai 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §89 Dnr: FN.2016.70  006 

 

Sammanträdesdatum 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår följande sammanträdesdatum för 

fritidsnämnden under 2017: 

 

21 februari, 4 april, 2 maj, 13 juni, 29 augusti, 19 september, 7 november och 

12 december. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Sammanträdesdatum 2017, 

daterad den 24 november 2016 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §84 Sammanträdesdatum 2017 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa fritidsnämndens sammanträden under 2017 till 21 februari, 4 

april, 2 maj, 13 juni, 29 augusti, 19 september, 7 november och 12 

december. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15     5(8) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §90 Dnr: FN.2015.71  805 

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(anläggning ridväg) 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden fattade beslut vid sammanträde 2015-11-05 §100 om att bevilja 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett investeringsbidrag på 20 000 kronor för 

anläggning av ridväg. 

 

Föreningen har nu meddelat fritidsförvaltningen att vägen har rättats till i 

samband med att avlopp har dragits in. I arbetet med att dra in avloppet fick 

föreningen bekosta en dagvattenbrunn. Föreningen har nu ställt frågan om det 

biviljade bidraget kring anläggning av ridväg kan nyttjas till kostnaderna för 

dagvattenbrunnen. 

 

Föreningens kostnader kring dagvattenbrunnen är totalt 4 322 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, använda beviljat bidrag till dagvattenbrunn 

Faktura om dagvattenbrunn 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående beslut om investering för 

anläggning ridväg, daterad den 21 november 2016 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §85 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om 

investeringsbidrag (anläggning ridväg) 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb att kostander kring 

dagvattenbrunn intill ridväg kan nyttjas inom ramen för fritidsnämndens 

beslut den 5 november 2015 (FN §100) om anläggning av ridväg. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §91 Dnr: FN.2016.72  805 

 

Gislaveds Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(luftvärmepumpar) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds Tennisklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag. 

Ansökan syftar till inköp och montering av en ny luftvärmepump. En av de 

befintliga luftvärmepumparna i tennishallen har haverat och måste akut ersättas 

med en ny. 

 

Investeringsstarten beräknas till omgående. Gislaveds Tennisklubb ansöker om 

ett bidrag på totalt 24 000 kronor. Ett bidrag som även skulle täcka kostnaden 

för montering. 

 

Föreningen har förhandsinformerat fritidschefen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §86 Gislaveds Tennisklubb, ansökan om 

investeringsbidrag (luftvärmepumpar) 

Gislaveds Tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag (luftvärmepumpar) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Tennisklubb, ansökan 

om investeringsbidrag (luftvärmepumpar), daterad den 24 november 2016 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaveds Tennisklubb ett bidrag om 12 000 kronor för inköp av 

en ny luftvärmepump. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaveds Tennisklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-15     7(8) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §92 Dnr: FN.2016.76  805 

 

Anderstorps Sportklubb, ansökan om bidrag för arrangemang 

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps Sportklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för ett 

arrangemang vid en allsvensk match mellan Anderstorp Sportklubb och Drott 

den 17 mars 2017. Matchen är ett derby och föreningen förväntar sig att nå en 

större och ny publik genom att förlägga matchen i Giselrinken, Gislaved än att 

spela den i Anderstorps sporthall. 

 

I samband med matchen kommer det att bli kringarrangemang för barn- och 

ungdomslag. 

 

Föreningen önskar ha Gislerinken i anspråk mellan den 15-17 mars 2017. Man 

önskar disponera cafélokalen samt kiosk i Gislerinken. Isen kommer enligt 

planer att skyddas av ett speciellt golv som ska läggas av Växjö HF. Därefter 

läggs en handbollsmatta inklusive tejpning av linjer. Föreningen har i dagsläget 

inte haft kontakt med styrelsen för Gislaveds Skridskoklubb angående hockeyns 

planerade träningar och matcher över de aktuella dagarna samt nyttjanderätt av 

försäljning. 

 

Arrangemanget är förenat med vissa kostnader som föreningen redogör för i 

sin ansökan. Föreningen ansöker om totalt 75 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-11-29 - Fnau §87 Anderstorps Sportklubb, ansökan om bidrag 

för arrangemang 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle angående Anderstorps Sportklubb ansökan 

om bidrag för arrangemang daterad den 28 november 2016 

Ansökan bidrag till handbollsmatch i Gislerinken 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Anderstorps Sportklubb ett kostnadsfritt lån av ishallen, 

underförutsättning att de på egen hand hanterar all kommunikation med 

Gislaveds Skridskoklubb och åtgärdar isen i fullgott skick, 

 

att bevilja Anderstorps Sportklubb ett bidrag om 20 000 kronor för 

genomförandet av arrangemanget, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Sportklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §93 Dnr: FN.2016.2  009 

 

Övrigt 

 

Ärendebeskrivning 

Rundvandring Gisle stugby och Gisle bowling 

Fritidsnämnden går en rundvandring i Gisle stugby och Gisle bowling. Tf 

områdeschef Kerstin Leijon och maskinist Kim Runesson visar runt och 

berättar om verksamheterna. 

 

Bidragskontroll 2016 

Utvecklare Therese Lakatos redovisar bidragskontrollen för 2016. Två 

föreningar har slumpmässigt valts ut för kontroll. Efter genomgång av insända 

handlingar fann fritidskontoret att det var få anmärkningar. Föreningarna har 

kontaktas och uppmanats till vissa förändringar. Sammanfattningsvis var det 

positiva kontroller. 

 

Arbete med kritiska kvalitets faktorer 

Fritidschefen informerar om Gislaveds kommuns arbete med fortsatt 

kvalitetsstyrning för att säkra grunduppdraget. I arbetet ingår att ta fram 

kritiska kvalitets faktorer för varje förvaltning. Fritidschefen och 

anläggningschefen har initierat arbetet på förvaltningen. 

 

Träff arrendator Hörsjöns camping 

Fritidschefen informerar om en träff med arrendatorerna från Hörsjöns 

camping. Arrendatorerna sammanfattar sommarsäsongen som god och trivs 

bra i Sverige. 

 

Träff simbanefördelning 

Fritidschefen informerar om ett möte angående simbanefördelning som har ägt 

rum inför 2017. Mötet är en konsekvens av simhallsförändringen då flera 

simklubbar numera är i Gislebadet och måste dela på banorna i bassängen för 

sina verksamheter. Mötet var positivt. 

 

Möte med Westbo Atletklubb 

Fritidschefen informerar om ett möte med Westbo Atletklubb mellan 

fritidsnämnens och kommunstyrelsens presidier och representanter från 

föreningen. Ett nytt möte är planerat i februari 2017. 

 

Hinderbana/utegym Gisle 

Utvecklare Therese Lakatos meddelar att hinderbanan/utegymmet på Gisle i 

stort sett är klar. Invigning kommer att äga rum inom kort. 

 

God jul & Tack för året! 

Fritidsnämndens ordförande riktar ett tack till fritidsförvaltningens alla 

medarbetare för en god arbetsinsats under 2016 och önskar fritidsnämndens 

ledamöter samt alla medarbetare en god jul och gott nytt år 2017. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 


