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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §40   Dnr:  FN.2009.11   809 
  
 Bidragsnormer för ungdomsföreningar och handikappföreningar, översyn 
  
Fn §40  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har genomfört en översyn av gällande bidragsnormer för 
ungdomsföreningar och handikappföreningar. Normbeloppen har med några 
undantag när samtidigt justerats för att förstärka värdena realt. Normerna har 
också kompletterats med ett krav om att föreningar skall ha en gällande e-
postadress som ett krav för att kunna bli bidragsberättigad. 
 
Yrkande 
Lars Park (FP): Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt 
drog- och mobbingarbete. 
 
Ordföranden ställer proposition på Parks yttrande och finner att fritidsnämnden 
antar det. 
 
Yrkande 
Tommy Stensson (S): Ersättningen i normerna A2 och A3 ska höjas till 15 tkr. 
 
Ordföranden ställer proposition på Stenssons yrkande och finner att 
fritidsnämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsnormer för idrottsföreningar, se akten. 
Bidragsnormer för ungdomsföreningar (ej idrottsföreningar), se akten. 
Bidragsnormer för handikappföreningar, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 23 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta de korrigerade bidragsnormerna att gälla 

från 2012-01-01. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2011-05-31  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §41   Dnr:  FN.2008.27   805 
  
 Ungdomsledarstipendium 2011 
  
Fn §41  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Föreningarna i Gislaveds kommun har uppmanats att föreslå lämpliga 
kandidater till ungdomsledarstipendiater. Förslag har inkommit på både 
Guldledare och Rookieledare. Priset till Guldledaren är på 5 000 kr och till 
Rookieledaren på 2 500 kr. 
 
Utdelningen av stipendierna kommer att ske på kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 augusti 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av kandidaterna, se akten. 
Inlämnade motiveringar, se akten. 
Sammanställning över tidigare ungdomsledarstipendiater, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 24 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att för år 2011 utse Anders Rehn Burseryds Idrottsföreningen, Tomas 

Haraldsson HK Gislaved och Peter Boquist Gisalveds Sportklubb till 
Guldledare samt 

 
att utse Charlotte Manfredsson Pingstförsamlingen Smålandsstenar och 

Cecilia Paulsen Smålandsstenars Simsällskap till Rookieledare. 
 
 
Expedieras till: 
Anders Rehn 
Peter Boquist 
Cecilia Paulsen 
Tomas Haraldsson 
Charlotte Manfredsson 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §42   Dnr:  FN.2011.27   041 
  
 Budget 2012   
  
Fn §42  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har inlett arbetet med att diskutera olika delar i budgeten. Det 
har gällt budgetramen, verksamhetsförändringar, investeringar, 
spar/effektiviseringar, taxor/avgifter och övrigt. Budgetförutsättningen kommer 
fastställas i mitten av juni, Ett sätt att vinna lite tid i budgetarbetet är att stämma 
av beslutade mål. 
 
Fritidskontoret redovisar arbetet direkt på nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 25 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen och uppdra åt fritidskontoret att ta fram ett 

förslag till budget i enlighet med redovisningen och som behandlas av 
fritidsnämnden i augusti. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §43   Dnr:  FN.2007.47   807 
  
 Gislaveds Sportklubb, ansökan om en sänkning av matchhyran 
  
Fn §43  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Föreningen har framfört en begäran om att gällande matchhyra ska sänkas till 
kommande säsong. Matchhyran är fastställd till 100 tkr per säsong och ersätter 
kommunfullmäktiges 30 %-regel. 
 
Föreningen har framfört två förslag, en direkt sänkning av matchhyran 
alternativt en återgång till procentregeln. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 26 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att matchhyran skall vara oförändrad 100 tkr för föreningens entrébelagda 

matcher till säsongen 2011-12 och att föreningen medges rätt att 
arrangera en extern match inom ordinarie issäsong utan extra 
hyreskostnad. 

 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Sportklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §44   Dnr:  FN.2009.42   040 
  
 Anderstorps simhall, öppettider 
  
Fn §44  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till nya öppettider i Anderstorps 
simhall. Förslaget innebär att man kommer ha öppet mer på vinterhalvåret och 
mindre på sommarhalvåret jämfört med idag. Förslaget bygger på ett berörd 
personal kommer att arbeta med ett årsarbetstidsschema där man jobbar med 
under högsäsong och mindre under lågsäsong. 
 
MBL-förhandlingar gällande personalens arbetstidsschema är inte klara ännu. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya öppettider, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 27 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till nya öppettider i Anderstorps simhall förutsatt 

erforderliga beslut i personalutskottet. 
 
 
Expedieras till: 
Personalutskottet 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §45   Dnr:  FN.2011.28   805 
  
 Anderstorps Jaktvårdsförening, ansökan om investeringsbidrag   
  
Fn §45  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för en investering i markeringssystem 
på sin älgbana. Totalt pris exklusive moms och frakt för investeringen är 
angivet till 91 279 kr. 
 
Föreningen uppger att banan används av ca tvåhundra medlemmar. Flera jaktlag 
använder sig också av banan för övningsskjutning innan jaktsäsongen startar. 
 
Föreningen är inte registrerad som en godkänd bidragsberättigad förening i 
kommunen och har ej någon redovisad ungdomsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Mail från föreningen, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 28 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan då föreningen ej är en godkänd bidragsberättigad 

förening. 
 
 
Expedieras till: 
Anderstorps Jaktvårdsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §46   Dnr:  FN.2011.29   805 
  
 Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om utökat ledarutbildningsbidrag   
  
Fn §46  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om utökat ledarutbildningsbidrag. De avser att 
genomföra en satsning på funktionärer i innebandysektionen för att svara upp 
mot de krav förbundet ställer. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 29 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ledarutbildningsbidrag enligt 

gällande norm utan begränsning av normens tak under åren 2011 och 
2012. 

 
 
Expedieras till: 
Hestra Skid- och Sportklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §47   Dnr:  FN.2011.30   828 
  
 Gisleparken 2.0   
  
Fn §47  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Kommunen genom kulturnämnden har satt igång en utredning som syftar till att 
ta fram ett underlag för Gisleparkens framtida utformning och användning. För 
att nå dit så har en konsult engagerats med uppgift att ta fram en verksamhets- 
och behovsanalys av berörda verksamheter. 
 
Ett steg i denna process är att konsulten kommer att genomföra ett antal 
intervjuer med utvalda politiker och tjänstemän i de berörda förvaltningarna. 
Fritidsnämndens ordförande, 2 v ordförande och fritidschefen har representerat 
fritidsnämnden vid intervjuerna. En muntlig redovisning lämnas som klargör 
vilka frågor som berörts under intervjuerna. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 2011-04-20, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 30 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om vilka frågor som berörts under intervjuerna 

samt 
 
att lägga den till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §48   Dnr:  FN.2011.31   048 
  
 Motion om stöd till föreningslivet   
  
Fn §48  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade i januari 2007 in en 
motion om stöd till föreningslivet. I motionen yrkas att kommunen utreder 
förutsättningarna för stöd i föreningslivet och lägger ett förslag till utökat 
ekonomiskt stöd till föreningslivet samt att kostnaderna tas med i budgetarbetet. 
 
Motionen remitterades till kulturnämnden och fritidsnämnden för beredning. 
Bägge nämnderna har lämnat yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 6 november 2007 
fritidsnämndens och kulturnämndens yttranden. Arbetsutskottet beslutade att 
återremittera motionen till kommunstyrelsekontoret för att invänta hand-
läggningen av kulturnämndens utredning ”Bidrag till kulturverksamhet i 
Gislaveds kommun”. 
 
Båda nämnderna har gjort en översyn av sina fördelningsregler och 
kulturnämnden tog beslut om ”Bidrag till kulturverksamheten i Gislaveds 
kommun”, den 8 juni 2009, som man arbetar efter. På sikt kommer 
tillämpningsregler att utformas. Fritidsnämnden gjorde en bidragsutredning 
redan 2004, där man bland annat indexsäkrar bidragsnivåerna och premierar 
föreningar som gör exempelvis samhällsnytta. 
 
Man kan konstatera att resurserna till stöd för föreningarna behandlas i samband 
med budget. 
 
I 2011 års budget har det anslagits 8 046 000 kt till fritidsnämnden och 1 562 
000 kr till kulturnämnden. I bilaga redovisas budget och utfall för 
föreningsbidragen 2007 – 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen om stöd till föreningslivet, se akten. 
Fritidschefens förslag till yttrande 2007-09-17, se akten. 
Fritidschefens förslag till yttrande 2011-05-17, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 31 
 
Yrkanden 
Marie Johansson (S): Motionen ska återremitteras till fritidsnämnden och 
kulturnämnden för en uppdatering av nämndernas yttranden utifrån de 
förändringar som införts sedan motionen lämnades in 2007. 
Kommunstyrelsekontoret bör också komplettera den ekonomiska 
sammanställningen av föreningsbidragen med socialnämndens bidrag till 
pensionärsföreningar. 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska 
återremitteras. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 48 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att motionen ska återremitteras till fritidsnämnden och kulturnämnden för en 

uppdatering av nämndernas yttranden utifrån de förändringar som kan ha 
införts sedan motionen lämnades in 2007 och eventuella förändrade 
förutsättningar i samhället. Kommunstyrelsekontoret ska också 
komplettera den ekonomiska sammanställningen av föreningsbidragen 
med socialnämndens bidrag till pensionärsföreningar. Kompletteringarna 
ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2011. 

 
Fritidsnämnden diskuterar de förändringar som skett beträffande föreningarnas 
verksamhet och det kommunala stödet till den. Fritidskontoret har gjort en 
förnyad enkät och frågat vilka som är föreningarnas viktigaste frågor. Även 
denna gång hamnar bristen på ledare och funktionärer högt. Det är också ett 
faktum att invandrarungdomar generellt och invandrartjejer i synnerhet har 
mycket lägre representation i föreningslivet. 
 
Fritidschefen har utarbetat ett förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidschefens skrivelse, daterad 2011-05-17, som sitt svar på 

motionen och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §49   Dnr:  FN.2011.32   805 
  
 Smålandsstenars Tennisklubb, ansökan om bidrag   
  
Fn §49  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för anskaffande av en kombivält med 
vältpaket. Enligt föreningens uppgifter kostar investeringen 66 200 kr. 
Föreningen har stora problem att klara underhållet på sina utomhusbanor och 
var förra året tvungna att anlita hjälp utifrån. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 25 maj 2011, § 32 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen ett bidrag med 30 tkr för anskaffande av kombivält 

samt 
 
att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 
 
 
Expedieras till: 
Smålandsstenars Tennisklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §50   Dnr:  FN.2011.33   214 
  
 Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40  
 m.fl., Isabergstopp, remiss   
  
Fn §50  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden har utarbetat ett förslag till detaljplan för fastigheterna 
Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. Förslaget syftar till att möjliggöra en 
nybyggnad av en ski dome, en skidtunnel samt tillhörande servicebyggnad och 
parkeringsplatser. Utbyggnaden möjliggör att skidsäsongen kan pågå året runt. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan, se akten. 
Hela förslaget finns på kommunens hemsida. 
www.gislaved.se/byggabo/detaljplaner/aktuelladetaljplaner.222.html 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att framföra att nämnden ställer sig mycket positiv till förslaget att utveckla 

Isabergstoppen sett ur hela kommunens perspektiv. 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §51   Dnr:  FN.2007.5   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fn §51  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Beslutas utse områdeschef Tommy Nilsson som stf chef på fritidsförvaltningen 
under fritidschefens semester veckorna 23 – 26. 
 
Beslutas makulera badbiljetter, badkort och kanotkartor enligt bilagd 
förteckning. 
 
Beslutas bevilja Elin Hansdotter förkortad uppsägningstid med sista 
anställningsdag 2011-05-25. 
 
Beslutas utse Camilla Karlsson som gruppledare/badmästare från 2011-08-01. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga besluten till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §52   Dnr:  FN.2007.4   809 
  
 Övrigt   
  
Fn §52  2011-05-31  Ärendebeskrivning 

Camilla Tibratt på PNN Ingenjörer AB informerar om det aktuella läget 
gällande konstgräsplanen. Arbetet fortskrider enligt planeringen och 
anbudsförfarande har inletts. Sista anbudsdag har satt till 9 juni 2011. 
 
Ekonom Maria Hägg informerar om det aktuella ekonomiska situationen. 
Riktpunkten för redovisningen är 33 % och utfallet är 31 %, dock är flera poster 
ej periodiserade. Jämfört med föregående år ser den ekonomiska situationen 
betryggande ut. Ledamöterna erhåller en dokumentation på redovisningen. 
 
 

 
 


