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 Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 – 17.00 

 
 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf. 

Glenn Gustafsson (M) 
Urban Nilsson (C) 
Linus Håkansson (KD) 
Susanne Josefsson (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Fredrik Sveningsson (FP) ersättare för Lars Park (FP) 
Tony Cederhöjd (S), ersättare för Tommy Stensson (S) 
Patrik Thur (S), ersättare för Esad Kasumovic (S) 
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 2011-03-16  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §15   Dnr:  FN.2011.17   00 
  
 Folkhälsorådets handlingsplan   
  
Fn §15  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Folkhälsorådet har antagit ett handlingsprogram för kommande år. I några av 
programdelarna har fritidsnämnden utsetts att vara ansvarig för programmens 
genomförande. I ett fall avses ett integrationsprojekt som fritidsnämnden 
genomför tillsammans med övriga GGVV-kommuner och detta har inletts. I de 
övriga fallen avses att starta upp verksamhetsgrupper som vi normalt inte har 
och därför inte heller har ekonomiska resurser för. 
 
Fritidschefen har diskuterat handlingsplanen med folkhälsorådets sekreterare 
och då kommit till insikt att tidigare diskussioner varit lite otydliga. 
Fritidsnämnden kommer dock att jobba för att genomföra de åtaganden i 
handlingsplan som åligger nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Folkhälsorådets förslag till handlingsplan 2011-2012, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna folkhälsorådets handlingsplan 2011-2012. 
 
 
Expedieras till: 
Folkhälsorådet 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §16   Dnr:  FN.2011.18   212 
  
 Fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort, remiss   
  
Fn §16  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen presenterar utvecklingstankar för Gislaveds tätort. Förslaget 
består av plandokument och underlagshäften samt utredningar för grönstruktur 
och bebyggelse samt miljökonsekvensbeskrivning och samrådsyttrande och 
finns publicerad i sin helhet på kommunens hemsida. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas till Kommunstyrelsekontoret 
senast 18 mars 2011. 
 
Arbetsutskottet diskuterar fritidskontorets förslag till synpunkter och 
kompletterar detta med några punkter. 
 
Beslutsunderlag 
Utdrag ur fördjupad översiktsplan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att efter kompletteringarna anta fritidskontorets förslag till synpunkter på 

förslaget till fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §17   Dnr:  FN.2011.16   828 
  
 Allmänhetens istider, skrivelse från Mattias Gamlén   
  
Fn §17  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Mattias Gamlén är förälder till en skridskointresserad 5-årig. Gamlén framför i 
skrivelse ett antal synpunkter på tidsfördelningen och efterlevandet av reglerna i 
Gislerinken. I skrivelsen ställs också ett antal frågor med önskemål om 
förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Mattias Gamléns skrivelse, se akten. 
Fritidskontorets skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidskontorets skrivelse som sitt svar till Mattias Gamlén. 
 
 
Expedieras till: 
Gamlén Mattias 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §18   Dnr:  FN.2011.12   003 
  
 Fritidsnämndens reglemente, förslag   
  
Fn §18  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Nuvarande reglementen för kommunernas nämnder är gamla och behöver 
uppdateras och skrivas om. Till detta arbete har kommunstyrelsekontoret tagit 
fram en mall som nämnderna har att följa. 
 
Kommunstyrelsekontoret har därefter aviserat två tillägg till första förslaget och 
fritidskontoret har anpassat förslaget efter tilläggen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för fritidsnämnden, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till reglemente för fritidsnämnden och överlämna det till 

kommunstyrelsen för godkännande. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §19   Dnr:  FN.2009.43   805 
  
 Anderstorps Idrottsförening, bollhall   
  
Fn §19  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för att anskaffa en bollhall 
på 38 x 30 m som ska inredas med konstgräs. Totalkostnaden är kalkylerad till 
2 440 tkr varav konstgräset utgörs av ca 250 tkr. Tommy Andersson och 
Christian Kannenberg redogör för bakgrunden till förslaget om att etablera en 
bollhall med konstgräs i Anderstorp. Föreningen måste vidta åtgärder för att 
kunna utveckla verksamheten. 
 
Föreningen beviljade enligt FN § 100-10 om bidrag för att hyra en bollhall samt 
förse denna med konstgräs. Förutsättningarna har nu ändrats och föreningen har 
fått möjlighet att köpa en större hall som ligger strax invid idrottsplatsen. 
 
Föreningen har också ansökt om diverse andra externa bidragsmöjligheter men 
inte erhållit några definitiva svar ännu. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen ett investeringsbidrag med totalt 500 tkr för 

anskaffning av hall och konstgräs fördelat över två år, 
 
att återta beslutet om beviljande av investeringsbidrag med 65 000 kr för 

anskaffande av konstgräs enligt FN § 100-10 samt 
 
att införa en ny norm under driftbidrag till föreningsägda anläggningar för 

fotbollshallar med konstgräs. 
 
 
Expedieras till: 
Anderstorps Idrottsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §20   Dnr:  FN.2007.33   821 
  
 Anderstorps Sportklubb, angående basketkorgar i Anderstorps sporthall   
  
Fn §20  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen påtalar i skrivelse att de har problem med basketkorgarna på 
läktarsidan i Anderstorps sporthall. I hallen finns fyra basketplaner på tvären i 
hallen. Basket spelas uteslutande av skolan. Korgarna på ena sidan sitter 
monterade direkt på en vägg eftersom det saknas läktare här. På läktarsidan är 
korgarna förankrade i läktargolvet med hjälp av en stång. Trots att korgplankan 
är av plexiglas så skymmer de sikten för en stor del av läktaren. 
 
Varje gång Anderstorps Sportklubb skall spela en match med publik så 
monterar de ned läktarsidans basketkorgar. Om hallen ska förses med 
hissanordning för dessa korgar kostar det ca 160 tkr totalt. För de korgar som 
finns i planens långsida finns hissanordning. 
 
Enligt fritidskontoret skulle en möjlig lösning vara att berörda idrottslärare och 
föreningen kommunicerar med varandra om när basket spelas i skolorna. Vid de 
tillfällen det inte är aktuellt med basket behöver inte korgarna vara uppställda 
alls. En sådan lösning skulle minimera problemet för föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidschefens skrivelse som sitt svar till Anderstorps Sportklubb. 
 
 
Expedieras till: 
Anderstorps Sportklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §21   Dnr:  FN.2011.15   805 
  
 Koloniföreningen Smultronstället, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §21  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för anskaffande av åkgräsklippare. 
Enligt föreningen kostar klipparen 15 tkr och då föreningen disponerar 6 tkr 
anser de om resterande 9 tkr. 
 
Föreningen är ingen godkänd bidragsberättigad förening. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan då föreningen inte är en godkänd bidragsberättigad 

förening. 
 
 
Expedieras till: 
Koloniföreningen Smultronstället 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §22   Dnr:  FN.2011.14   805 
  
 Multi Sport Camp IF, ansökan om bidragsberättigande   
  
Fn §22  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om att bli godkänd som bidragsberättigad 
förening. Föreningen, som har sitt säte i Skövde, anger att de kommer att 
bedriva verksamhet i Gislaveds kommun framöver. 
 
Enligt föreningens hemsida bedrivs verksamhet i elva kommuner i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att inte godkänna Multi Sport Camp IF som bidragsberättigad förening då 

föreningen inte har sitt säte i Gislaveds kommun. 
 
 
Expedieras till: 
Multi Sport Camp IF 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §23   Dnr:  FN.2007.31   805 
  
 Västbo Judo klubb, frågor med anledning av Gyllengårdens gymnastiksal 
  
Fn §23  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen har framfört intresse av att hyra Gyllengårdens gymnastiksal med 
några tillhörande lokaler. Lokalen idag används spontant av en förskola men 
enligt barn- och utbildningsförvaltningen är de beredda på att avträda lokalen. 
 
Vid diskussioner om hyresvillkor har framkommit att förskolan kan få tillträde 
till gymnastiksalen vid några tillfällen då de önskar. Fastighetskontoret har 
aviserat en lokalhyra motsvarande den som barn- och utbildningsnämnden 
betalt. Denna hyresnivå har inte föreningen möjlighet att betala och vänder sig 
nu till fritidsnämnden för att undersöka om det finns några möjliga lösningar på 
problemet. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bidragsberättigade ungdomsföreningar i 

Gislaveds kommun som inte kan erbjudas lämpliga lokaler för att 
utveckla sin verksamhet skall ges möjlighet att hyra överflödiga 
kommunala lokaler till en subventionerad taxa. 

 
 
Expedieras till: 
Västbo Judo Klubb 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §24   Dnr:  FN.2011.19   805 
  
 Orienteringsklubben Gisle, fråga om bidragsberättigande   
  
Fn §24  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Föreningen har i många år haft en livlig ungdomsverksamhet. Den senaste tiden 
har man dock haft en nedåtgående trend både när det gäller att behålla 
ungdomar och att rekrytera nya ungdomar. Detta har gett konsekvensen att 
föreningen inte uppfyller aktivitetsmålet och därmed inte längre är 
bidragsberättigade. Föreningen framför i skrivelse att man ämnar göra nya 
satsningar för att attrahera ungdomar till verksamheten och begär därför att 
Orienteringsklubben Gisle blir godkänd som bidragsberättigad förening även 
för 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna Orienteringsklubben Gisle som bidragsberättigad förening 

under 2011 samt 
 
att fritidskontoret kontinuerligt följer upp föreningens utveckling av 

ungdomsverksamheten. 
 
 
Expedieras till: 
Orienteringsklubben Gisle 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §25   Dnr:  FN.2007.4   809 
  
 Övrigt   
  
Fn §25  2011-03-16  Ärendebeskrivning 

Stanley Guldmyr, VD på Gislavedshus, informerar om bostadsföretagets planer 
på Trasten. Förutom omfattande renoveringar planeras också att förbättra 
utemiljön på olika sätt. Gislavedshus har samtalat med många olika intressenter, 
såväl interna som externa, och fritidsnämnden kan ha en viktig funktion i detta 
projekt. 
 
Maria Gullberg Lorentsson (M) frågar om hur golven ser ut i Gisle Sportcenter 
med anledning av tidningsskriverierna. Fritidschefen informerar att golven 
lagats provisoriskt och att diskussioner förs med fastighetskontoret om hur man 
på längre sikt skall åtgärda golven. 
 
Fritidschefen och Bo Hansson från räddningstjänsten har träffat polisledningen i 
Värnamo och diskuterat polisens bristfälliga hantering av några ärenden. 
 
Fritidskontoret har gjort ett studiebesök i Kungsbacka för att ta del av deras 
satsning på att digitalisera föreningsinformation och bidragshantering. 
 
Fritidschefen informerar om det aktuella läget gällande konstgräsplanen. 
Nyligen har ett antal markborrningar gjorts och proverna är på analys. 
 

 
 


