
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2016-08-25  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 25 augusti 2016, kl 14.00 -  15.55 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Emanuel Larsson (KD) 

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

Lotten Flodström (S) 

Urban Nilsson (C) 

Stefan Nylén (SD) 

Rune Johansson (S) 

Susanne Josefsson (S) 

Malin Sjöblom (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Urban Nilsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, fredagen den 26 augusti 2016 

 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       59 - 69  

Niklas Arvidsson 

 

  

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

Tommy Stensson 

 

 

  

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

Urban Nilsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2016-08-25   Paragrafer 59 - 69  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2016-08-29 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2016-09-19 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-25     2(13) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §59    Dnr: FN.2016.30   828  

 

Tilläggsbudget för övertagande av verksamheter från Stiftelsen 

Gisleparken  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2016 har fritidsnämnden successivt övertagit verksamheter som tidigare 

har legat under Stiftelsen Gisleparken. Verksamheterna är Gisle bowling samt 

Gisle stugby. Verksamheterna är förenade med merkostnader för 

fritidsnämnden. 

 

Fritidsnämnden har tidigare hanterat förslag till tilläggsbudget 2016 avseende 

bowlinghall (Fn §24 2016-03-17). I beslutet flaggade fritidsnämnden för att 

ytterligare behov av tilläggsbudget skulle uppstå avseende bowlingverksamhet 

samt stugverksamhet. 

 

Kf §84 2016-05-26 har beviljat fritidsnämnden tilläggsanslag med 782 tkr för 

övertagande av bowlinghall. Det anslaget avser personal och hyreskostnader. 

Fritidsförvaltningen har nu fördjupat sig i verksamheterna och begär ytterligare 

tilläggsanslag. 

 

Vad gäller budget för bowlingverksamheten visar den ett ytterligare behov av 

tilläggsanslag vad gäller drift med 70 tkr för 2016 (helårseffekt 210 tkr för 2017) 

samt investeringsbudget 90 tkr för 2016 (oljemaskin och skor). Driften avser 

ytterligare personalkostnader samt materialkostnader.  

 

Vad gäller budget för stugverksamheten visar den ett behov av tilläggsanslag 

med 95 tkr för 2016 (helårseffekt 125 tkr för 2017). Det handlar om hyres-, 

personal- samt materialkostnader.       

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-05-26 - Kf §84 Tilläggsbudget övertagande av verksamheter 

Stiftelsen Gisleparken 

Protokoll 2016-03-17 - Fn §24 Övertagande av Bowlinghall  

 

Yrkande 

Emanuel Larsson (KD): 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. 

 

Tommy Stensson (S): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och Emanuel 

Larssons (KD) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Emanuel Larssons (KD) tilläggsyrkande och 

finner att fritidsnämnden beslutar enligt detta. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta tilläggsbudget för drift för bowlingen med 70 tkr för 2016, 

 

att anta tilläggsbudget för investering för bowlingen med 90 tkr 2016, 

 

att anta tilläggsbudget för stugorna med 95 tkr för 2016, 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-25     3(13) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 59 (forts.) 

 

att  tilläggsbudget för bowling och stugor beviljas för 2017 (210 tkr bowling 

och 125 tkr stugor),  

 

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, samt 

 

att översända tilläggbudget för bowling och stugor till kommunstyrelsen. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-25     4(13) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §60    Dnr: FN.2016.61      

 

Utblick 2018-2021  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden hanterade budget 2017 vid sammanträde i juni månad 2016. 

Fritidsnämnden har kvar att hantera utblick för perioden 2018-2021.  

 

Förslag till utblick 2017-2021 lyfter i huvudsak fram investeringar och 

driftförändringar som i flera fall handlar om förutsättningar för ett fortsatt högt 

nyttjande av kommunens idrottsanläggningar inom ramen för skötsel- och 

underhållsfrågor. Förslaget talar också om inventariebehov till den kommande 

nya sporthallen i Smålandsstenar samt det fokus fritidsnämnden framgent 

kommer att lägga på den nya sim- och idrottsarena som nämnden har fått i 

uppdrag att göra utredning över. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utblick 2018-2021 daterad 2016-08-11 

Budget 2017 Fritidsnämnden till nämnd 160825 

Kopia av Fritid investeringsplan 2018 till 2021 till nämnd 160825 

Investering och drift Fritid budget 18-21 till nämnd 160825  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till utblick 2018-2021. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §61    Dnr: FN.2016.56   061  

 

Taxor 2017  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetarbetet inför 2017 ska nämndens taxor gås genom. 

Fritidsförvaltningen har gjort en översyn av befintliga taxor och taxor för nya 

verksamheter som fritidsnämnden har övertagit under 2016, det vill säga 

stugverksamhet samt bowling i Gisle.  

 

Fritidsförvaltningens förslag till taxor 2017 är oförändrade i förhållande till 

taxor 2016. Vad gäller taxorna till de nya verksamheterna går de i linje med 

Stiftelsen Gisleparkens taxor med vissa justeringar. För stugorna innebär 

förslaget att taxorna är uppdelade på dygn, vecka och månad. För bowlingen 

föreslås taxor utifrån per bana och timme före kl. 17, per bana och timme efter 

kl. 17, pensionär och skolungdom samt årskort.   

 

Beslutsunderlag 

Taxor 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående taxor 2017 daterad 2016-08-10  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta förslag till taxor 2017 för fritidsnämnden, 

 

att taxorna börjar att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017, 

 

att förslag till taxor för stugverksamhet och bowling i Gisle antas under 

förutsättning att tilläggsbudget för de båda verksamheterna beviljas,   

samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxesammanställning 2017. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Fritidsförvaltningen 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §62    Dnr: FN.2016.57   805  

 

Ungdomsledarstipendium 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden i Gislaveds kommun delar årligen ut stipendium till 

ungdomsledare i kommunens föreningar. Varje år delas det ut stipendium till 

Guld-ledare och Rookie-ledare. Kriteriet för Guld-ledare är att man ska ha 

varit verksam ungdomsledare i minst 10 år och för Rookie-ledare att man ska 

ha varit ungdomsledare i minst 1 år och under denna tid visat goda 

ledaregenskaper. Det är föreningarna som nominerar kandidater och 

fritidsnämnden som utser vinnarna. Priset till Guld-ledare är 5 000 kr och till 

Rookie-ledare 2 500 kr.   

 

Föreningarna uppmanades i maj att senast 1 augusti 2016 föreslå lämpliga 

kandidater till ungdomsledarstipendium 2016. Nominering av kandidater till 

Rookie-ledare respektive Guld-ledare har inkommit från en förening.  

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående ungdomsledarstipendium 2016 

daterad 2016-08-10 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om ungdomsledarstipendium (NAMN) 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om ungdomsledarstipendium (NAMN) 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att utse XXX XXX till årets Guld-ledare, 

 

att utse XXX XXX till årets Rookie-ledare, samt 

 

att ge fritidskontoret i uppdrag att se över ungdomsledarstipendiet när 

fritidsnämndens normer generellt ses över.    

 

  

Expedieras till: 

Stipendiat årets Guld-ledare  

Stipendiat årets Rookie-ledare 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §63    Dnr: FN.2016.51   805  

 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (inköp av vattentåg)  

 

Ärendebeskrivning 

Den 6 juni 2016 inkom Gislaveds Idrottssällskap med en ansökan om bidrag för 

inköp av vattentåg. Föreningen har sedan tidigare ett vattentåg men var i behov 

av ytterligare ett för att kunna sköta om sina fotbollsplaner under 

sommarmånaderna. 

 

Föreningen ansöker om ett bidrag på totalt 13 125 kronor. 

 

Föreningen har redan genomfört investeringen. Den planerade investeringen 

aviserades till fritidsförvaltningen innan den genomfördes. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag (vattentåg) 

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (inköp av vattentåg) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående GIS ansökan om bidrag, daterad 

den 8 augusti 2016  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett bidrag med 5000 kronor för inköp av 

ett vattentåg. 

 

att kostanden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

  

Expedieras till: 

Gislaveds Idrottssällskap 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-25     8(13) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §64    Dnr: FN.2016.53   805  

 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag 

(belysning)  

 

Ärendebeskrivning 

Burseryds Idrottsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för 

investering av ny beslysning inne i klubbstugan, Granbacken.  

 

Fritidschefen besökte föreningen i maj månad 2016. Föreningen redogjorde då 

för generella planer för renovering, underhåll och uppfräschning av sin 

klubbstuga på Granbacken. I samband med detta arbete vill föreningen få till 

stånd en så energisnål belysning som möjligt. I dagsläget är beslysningen i många 

fall trasig och inte miljövänlig. Därav ansöker föreningen om investeringsbidrag 

för inköp av armaturer. 

  

Föreningen ansöker genom två bidragsansökningar om ett belopp på totalt 30 

000 kr. Enligt föreningen kommer arbetet att göras ideellt. I sammanhanget har 

föreningen blivit beviljade 25 000 kr från EON´s energifond avseende belysning.    

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Burseryds Idrottsförening, 

ansökan om investeringsbidrag (belysning) daterad 2016-08-10 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag (belysning) 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag på 7 000 kr för investering i 

nya armarturer till klubbstugan på Granbacken samt  

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Burseryds Idrottsförening 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §65    Dnr: FN.2016.54   805  

 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag 

(rörelsedetektorer)  

 

Ärendebeskrivning 

Burseryds Idrottsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för 

investering av rörelsedetektorer.  

 

Fritidschefen besökte föreningen i maj månad 2016. Föreningen redogjorde då 

för generella planer för renovering, underhåll och uppfräschning av sin 

klubbstuga på Granbacken. I samband med detta arbete vill föreningen få till 

stånd en så energisnål belysning som möjligt. Därav ansöker föreningen om 

investering av 24 röresledetektorer så att lyse inte står på i onödan i deras 

lokaler. 

 

Föreningen ansöker om ett belopp på 43 200 kr. Enligt föreningen handlar det 

om inköp av 24 st rörelsedetektorer a´ 1 800 kr. Arbetet kommer att göras 

ideellt. I sammanhanget har föreningen blivit beviljade 25 000 kr från EON´s 

energifond avseende belysning.    

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Burseryds IF ansökan om 

investeringsbidrag (rörelsedetektorer) daterad 2016-08-10 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag (rörelsedetektorer) 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag på 17 000 kr för investering 

av röresledetektorer till klubbstugan på Granbacken, samt  

 

att kostanden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Burseryds Idrottsförening 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §66    Dnr: FN.2016.59   805  

 

Westbo Atletklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(benpress/hachlift)  

 

Ärendebeskrivning 

Westbo Atletklubb inkom den 15 juli med en ansökan om bidrag för inköp av 

benpress/hachlift. Föreningens nuvarande benpress var 40 år innan den gick 

sönder. 

 

Föreningen ansöker om ett bidrag på totalt 30 000 kronor. Investeringen 

planeras omgående efter besked om bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Westbo Atletklubb, ansökan om investeringsbidrag (benpress/hachlift) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Westbo Atletklubbs ansökan om 

bidrag, daterad den 9 augusti 2016 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Westbo Atletklubb ett bidrag med 15 000 kronor för inköp av 

benpress/hachlift. 

 

att kostanden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Westbo Atletklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §67    Dnr: FN.2016.49   805  

 

Bosniska Islamska Föreningen Gislaved, ansökan om investersbidrag 

(dränering)  

 

Ärendebeskrivning 

Bosniska Islamska föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för 

renovering av föreningens byggnad (objekt Gulsippan 2, Gislaved) gällande akut 

dränering runt byggnaden. Föreningen kontaktade fritidschefen och meddelade 

start av renoveringen innan ansökan har haft möjlighet att behandlas av 

fritidsnämnden. Fritidschefen och fritidsnämndens ordförande besökte därefter 

föreningen i maj månad 2016. 

 

Föreningen menar att fuktskadorna var koncentrerade runt entré och 

källarplan. Källarplanet utgör i huvudsak utrymme och samlingslokal för 

föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten 

utgör en betydelsefull del av föreningen, uppskattningsvis en tredjedel av 

föreningens totala verksamhet. 

 

Föreningen ansöker om drygt 120 000 kr. Offert har bifogats ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Bosniska Islamska föreningen 

ansökan om bidrag till dränering daterad 2016-08-10 

Bosniska Islamska Föreningen Gislaved, ansökan om investersbidrag (dränering) 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Bosniska Islamska föreningen ett bidrag på 20 000 kr för dränering 

av föreningens byggnad (objekt Gulsippan 2), samt  

 

att kostanden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Bosniska Islamska Föreningen Gislaved    
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §68    Dnr: FN.2016.3   002  

 

Delegationsbeslut  

 

Ärendebeskrivning 

 

1.5 Ett rutinmässigt yttrande 

 

6.1 Två lotteritillstånd 

 

9.1 En organisationsfråga 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning beslutar Moderaterna i Gislaveds kommun 

lotteritillstånd enligt § 17 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angåden om godkännande av drog- och 

mobbingpolicyföreningar 2016, daterad 30 juni 2016 

Delegationsförteckning FEMIF ansökan om lotteritillstånd enligt § 15-16 

Delegationsförteckning utnämnande av stf fritidschef under fritidschefen 

semester 2016 

Delegationsförteckning angående godkännande av drog- och mobbingpolicy 

föreningar 2016  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §69    Dnr: FN.2016.2   009  

 

Övrigt  

 

Ärendebeskrivning 

 

Flytta sammanträde 

Fritidsnämndens planerade sammanträde den 1/11 flyttas till torsdag 10/11. 

 

Erfarenheter från sommaren i fritidsförvaltningen 

Fritidschefen rapporterar om en lugn sommar inom förvaltningen med få 

klagomål och synpunkter från allmänheten. Däremot har badmästare aviserat 

om turbulents vid baden. Fritidschefen menar att arbetsmiljön och säkerheten 

måste beaktas. Fritidsnämnden för en allmän diskussion om badens regler.  

 

Reftele GoIF 90 år 

Fritidschefen informerar om sitt besök vid föreningens jubileumsfest den 20 

augusti 2016. 

 

Samtal från Westbo Atletklubb 

Fritidschefen rapporterar om ett samtal med Westbo Atletklubb. Föreningens 

verksamhet är styrkelyft och de håller till i privathyrda lokaler i Anderstorp. 

Föreningen märker nu av en minskning av medlemsantalet. Föreningen menar 

att minskningen delvis handlar om Träningsverkets satsningar av fria vikter (fd 

Hälsolyftet i Anderstorp). Föreningen är kritiska till skillnaden i driftbidragen 

som kommunen ger Föreningen Anderstorp simhall och Westbo Atletklubb. 

Föreningen kommer att göra en skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet. 

 

Swim of hope 

Jörg Neumann (M) informerar om en gemensam föreningsaktivitet för 

Smålandsstenars och Gislaveds simsällskap under parollen Swim of hope. 

Aktiviteten ska äga rum den 30 oktober i Gislebadet. Under dagen kommer en 

partiutmaning att äga rum ”Vilket parti simmar längst?”. Aktiviteten innebär att 

hälften av insamlade pengar går till Barncancerfonden.  

 

Rapport från verksamheter i Smålandsstenar 

Stefan Nylén (SD) framför att skateparken i Smålandsstenar har varit välbesökt 

i sommar och att personal inom Hörsjöbadet och arrendatorerna på Hörsjöns 

camping har gjort ett bra jobb i sommar. 

 

Sommarliv 

Urban Nilsson (C) menar att ”Sommarliv” har varit ett positivt inslag i 

Gislaveds kommun i sommar och framför ett tack till medverkande föreningar. 

Fritidschefen meddelar att Gislaveds kommun har möjlighet att söka statliga 

medel för aktiviteter inom ramen för sommarliv under 2017 och 2018 också.  

 

Beslutsunderlag 

KF §92 - svar på motion om föreningssamordnare  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 


