
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-11-07  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 7 november 2017, kl 14.00 -  16.30 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Ros-Marie Modén (S), tjänstgörande ersättare för Malin Sjöblom (M) 

Jörg Neumann (M) 

Susanne Josefsson (S) 

Lotten Flodström (S) 

Rune Johansson (S) 

Urban Nilsson (C) 

Emanuel Larsson (KD) 

Mohamud Hersi (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Nylén (SD) 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Sara Wingren, ekonom 

Therése Lakatos, fritidsutvecklare  

Knut Venholen, avdelningschef fastighet- och serviceförvaltningen, § 61 

 

 

 

 Utses att justera Emanuel Larsson 

 Justeringens 

 plats och tid 
Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 10 november 2017 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       56 - 63  

Niklas Arvidsson 

 

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

 

Tommy Stensson 

 

 

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

Emanuel Larsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-11-07   Paragrafer 56 - 63  

 Datum för 

 anslags uppsättande 2017-11-13 
 Datum för  

 anslags nedtagande 2017-12-07 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     2(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §56    Dnr: FN.2017.24   042  

 

Uppföljning 3  

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning 3 visar inga väsentliga avvikelser jämfört med delårsbokslutet 31 

augusti. Verksamheten följer uppställda mål, riktlinjer och 

verksamhetsplanering. Samtliga verksamheter arbetar med ständiga 

förbättringar och prövat nya aktiviteter eller arbetsformer i sin verksamhet. 

 

Överskottet som prognosen pekar mot, ca 2 000 tkr, till följd av lägre hyres- 

och personalkostnader. 

 

Uppföljningen föredras muntligt för fritidsnämnden av ekonom Sara Wingren. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-10-24 - Fnau § 48 Uppföljning 3 

Uppföljning 3 - Fritidsnämnden 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning 3 och lägga den till handlingarna. 

  

  

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     3(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §57    Dnr: FN.2017.45   214  

 

Remiss - Detaljplan för området Gisle, kvarteret Boken och del av 

fastigheten Gislaved 1:27 m.fl.  

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden har givit fritidsnämnden möjlighet att yttra sig över 

förslag till detaljplan för området Gisle, kvarteret Boken och del av fastigheten 

Gislaved 1:27 m.fl. Syftet med detaljplanen är att skapa en helhet av området 

Gisle. Det handlar dels om att knyta ihop aktiviteterna skola, Glashuset, 

Gisleparken, biblioteket och de olika idrottsanläggningarna. Stråken i området 

ska förtydligas och såväl trafik- som parkeringssituation ska ses över. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017 

Fritidsförvaltningens yttrande över remiss för området Gisle kvarteret Boken 

och del av fastighet Gislaved 1:27 m.fl. i Gislaved, daterad den 17 oktober 2017 

Planbeskrivning området Gisle kvarteret Boken 

Plankarta området Gisle kvarteret Boken 

Protokoll 2017-10-24 - Fnau §49 Remiss   

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta fritidsförvaltningens yttrande över remiss för området Gisle 

kvarteret Boken och del av fastighet Gislaved 1:27 m.fl. i Gislaved, 

daterad den 17 oktober 2017, som sitt eget yttrande, samt 

 

att översända yttrandet till bygg- och miljönämnden. 

 

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     4(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §58    Dnr: FN.2017.44   809  

 

Gislaveds Skridskoklubb, ansökan om utökade istider  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen har tillskrivit fritidsnämnden med ansökan om ändrade istider. Det 

handlar om måndagar och tisdagar fram till kl. 21.50. Anledningen till 

föreningens ansökan är, enligt föreningens skrivelse, ett ökat behov av tider för 

att tillgodose de olika årskullarnas träningstider. 

 

Gislerinkens öppettider är: 

Måndag till torsdag kl. 15.00-22.00 

Fredag kl. 15.00-21.00 

Lördag kl. 9.00-20.00 

Söndag kl. 9.00-18.00 

 

Det är Gislaveds Skridskoklubb (GSK) och Korpen (Hestra SSK) som i 

huvudsak har verksamhet i hallen. Korpens inbokade träningstider för denna 

säsong är den sista tiden på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. 

Tidigare säsong har Korpen även haft tillgång till den sista tiden på onsdagar, 

men den tiden har de lämnat över till Gislaveds Skridskoklubb. Emellanåt 

förekommer dessutom matcher för Gislaveds Skridskoklubb på dagar som 

innebär att Korpen får stå tillbaka för sina säsongsbokade tider. 

 

Att skjuta Korpens träningstider på måndag och tisdag till förmån för Gislaveds 

Skridskoklubb skulle innebära en förändring av öppettiderna i Gislerinken till kl. 

23.00. Det skulle innebära ekonomiska konsekvenser för fritidsförvaltningen i 

form av ett behov av utöka förvaltningens personalresurser. 

 

Fritidsförvaltningen ser även att vissa schematekniska svårigheter skulle uppstå 

om man skulle försöka tillmötesgå Gisalveds Skridskoklubbs ansökan med 

befintliga personalresurser. Med hänvisning till de medföljande ekonomiska 

konsekvenserna, som skulle upptså till följd av förlängda öppettider, föreslår 

fritidsförvaltningen fritidsnämnden att avslå föreningens ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Skridskosklubb, ansökan om utöka träningstider 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Skridskoklubb ansökan 

om utökade träningstider daterad den 18 oktober 2017 

Protokoll 2017-10-24 - Fnau §50 Gisalveds Skridskoklubb, ansökan om ändrade 

istider  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Gislaveds Skridskoklubbs ansökan om utökade träningstider i 

Giselrinken. 

  

 

Expedieras till: 

Gislaveds Skridskoklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     5(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §59    Dnr: FN.2017.48      

 

Smålandsstenars tennisklubb, ansökan om investeringsbidrag  

 

Ärendebeskrivning 

Smålandsstenars tennisklubb har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag för nybyggnation av två padelbanor, en aktivitetsyta, samt en 

mindre yta för gym. Investeringens totala omfattning är ca 10 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

170228 - Smålandsstenar Tennishall 

Smålandsstenars Tennisklubb - Avtal nummer 1177 S 

Smålandsstenars Tennisklubb - Budget motionshall, daterad 17 juli 2017 

Smålandsstenars Tennisklubb - Förord angående utveckling av tennishallen 

Smålandsstenars Tennisklubb - Produktspecifikation 

Smålandsstenars Tennisklubb - Projektbeskrivning  

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S) med instämmande av Ros-Marie Modén (S): bevilja 

Smålandsstenars Tennisklubb ett bidrag om 200 tkr. 

 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Emanuel Larsson (KD): att avslå 

Smålandsstenars Tennisklubbs ansökan om bidrag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Urban Nilssons (C) 

avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt Tommy 

Stenssons (S) beslutsförslag. 

 

Omröstning begärs.  Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Tommy Stenssons (S) yrkande 

Nej-röst för Urban Nilssons (C) yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Tommy Stenssons yrkande och 2 nej-röster för Urban 

Nilssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Tommy Stenssons (S) yrkande. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Smålandsstenars Tennisklubb ett bidrag om 200 tkr för 

nybyggnation av padelbanor och aktivitetsyta, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

Reservation 

Urban Nilsson (C) och Emanuel Larsson (KD) reserverar sig till förmån för 

Urban Nilssons (C) yrkande med motivering: "Vi anser att få ärende direkt på 

nämnden funkar inte när det är ett så stort projekt. Förvaltningen och 

nämndens ordförande hade träffat föreningen i augusti, oppositionen var inte 

med." 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Smålandsstenars Tennisklubb



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     6(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §60    Dnr: FN.2017.47   2.6.1  

 

Nytt boknings- och bidragssystem  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen är i det läget att nuvarande boknings- och bidragssystem 

kommer försvinna/stängas ner maj 2018. Anledningen är att nuvarande 

leverantör har skapat ett nytt system som de vill marknadsföra.  

 

Förvaltningen är med i den upphandling som SKL driver nationellt där tanken är 

att ett kommande system kommer att införas för alla involverade kommuner 

först hösten 2020.  

 

Fritidsförvaltningen kan inte invänta SKL upphandling och måste undersöker 

marknaden för tillgodose det behov som finns inom vår verksamhet. 

Kulturförvaltningen har också visat intresse för att införa ett bokningssystem i 

sin verksamhet.  

 

Inom ramen för den nya beredningsgruppen för digitalisering behöver 

förvaltningen ett politiskt stöd för att gå vidare med upphandling av boknings- 

och bidragssystem.  

 
Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 20 oktober 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av ett nytt 

boknings- och bidragssystem. 

  

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     7(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §61    Dnr: FN.2015.56   822  

 

Ny sporthall i Smålandsstenar  

 

Ärendebeskrivning 

En förstudie har genomförts av fastighet- och serviceförvaltningen utifrån ett 

lokalprogram för sporthall Smålandsstenar. Resultatet innebär att gamla 

simhallen rivs, en ny sporthall byggs och renovering av gamla sporthallen görs. 

 

Projektet kommer att genomföras som ett samverkansprojekt, s.k. partnering 

och en upphandling kommer utföras under hösten 2017. Projektering startar 

efter avslutad upphandling och byggstart är planerad under våren 2018. 

Projektets investeringsbudget är kalkylerad till 48 mnkr med kostnadsläge 2017. 

 

Kommunstyrelsen har den 26 september 2017 §251 beslutat att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta in förslaget om sporthall 

Smålandsstenar i planeringsdirektivet för 2018. 

 

Knut Venholen, avdelningschef vid fastighet- och serviceförvaltningen, 

informerar om samverkansprojekt. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Sporthall - powerpointpresentation  

Protokoll 2017-10-24 - Fnau § 51 Ny sporthall i Smålandsstenar 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, daterad den 18 oktober 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     8(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §62    Dnr: FN.2017.2   002  

 

Delegationsbeslut  

 

Ärendebeskrivning 

3 delegationsbeslut om nyanställningar. 

2 delegationsbeslut om att beviljande av bidragsberättigad förening. 

1 delegationsbeslut om att anta leverantör. 

1 delegationsbeslut om lotteritillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning beslutar anställa förnamn efternamn som badmästare i 

Gislaved 

Delegationsförteckning beslutar anställa förnamn efternamn som vikarierande 

badmästare i Gislaved 

Delegationsförteckning beslutar anställa förnamn efternamn som vikarierande 

maskinist i Servicegruppen 

Delegationsförteckning beslutar godkänna Syriska Kultur-, Humanitär- och 

Idrottsförening som bidragsberättigad förening 

Delegationsförteckning bevilja Gislaved Bowlingsklubb lotteritillstånd enligt § 

15-16 i lotterilagen 

Beslutsunderlag antagande av leverantör, Ismaskin, daterad den 19 juni 2017 

Delegationsförteckning beslutar godkänna Ragedii Kulturförening som 

bidragsberättigad förening  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 

  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-07     9(9) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §63    Dnr: FN.2017.1   009  

 

Meddelande  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen 

Ks beslut § 107 Tema - EU och internationellt arbete 

Ks beslut § 260 Sammanträdesplan 2018 

Sammanträdesplan 2018 

 

Smålandsstenars Simsällskap 

Skrivelse angående stängning/nedläggning av lilla bassängen i Smålandsstenar.  

 

Rapport från planeringssamråd 

Vid planeringssamråd den 6/11 hade kommunen föredragning om säkerhet och 

beredskap nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet går i linje med det 

utvecklingsarbete som kommunen planerar kring säkerhetsfrågorna. Vid 

samrådet rapporterades det också från de olika kommunala råden. 

 

Konferens Tankesmedja friluftsliv 

Länsstyrelsens årliga konferens Tankesmedja friluftsliv kommer att gå av stapeln 

den 16 november på Isaberg. Årets tema är naturturism och 

landsbygdsutveckling. Fritidsnämndens ordförande medverkar vid konferensen. 

 

Ny ledningsorganisation fritidsförvaltningen 

Fritidschefen informerar om rekryteringar kring utvecklingsledare, anläggning 

samt avdelningschef inom förvaltningen. Målbilden är att den nya organisationen 

ska sjösättas vid årsskiftet. 

 

Invigning utegym 

Fritidsnämndens senaste investering av spontanidrottsplats är utegym i 

anslutning till Burseryds elljusspår. Utegymmet invigs den 11/11 i samband med 

Burseryds marknad. Fritidsförvaltningen medverkar. 

 

Granskning föreningsbidrag 

Revisionen i kommunen har i uppdrag att granska kommunens föreningsbidrag. 

Medarbetare inom fritidsförvaltningen kommer att intervjuas och 

stickprovskontroller kommer att göras. 

 

Ny bassängfolie Hörsjöbadet 

Fritidschefen informerar om investeringen i ny bassängfolie i Hörsjöbadet.  

 

Revisionens årliga träff 

Ordförande informerar att revisionen kommer att träffa nämndens presidie för 

en årlig träff den 14/12 kl. 10-12. 

 

Julsamkväm och firande av idrottsprestaioner 

Ordförande bjuder in nämnden till julsamkväm i direkt anslutning till 

kommande sammanträde med fritidsnämnden. Inbjudan kommer också att 

skickas till de personer i kommunen som har gjort idrottsliga prestationer inom 

ramen för SM. Julsamkvämet går av stapeln den 12/12 kl. 17. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 


