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 Sammanträdesdatum 2012-02-01 
  
 Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 – 17.00 

 
 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordf. 

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

 Övriga deltagande Maria Hägg, ekonom, §§ 11-12  
Christian Lövquist, områdeschef  
Tommy Nilsson, områdeschef  
Kent Kruuse, sekr  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Tommy Stensson (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, 2012-02-03 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. Paragrafer 1 - 15 

Kent Kruuse, sekr 
  

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

Maria Gullberg Lorentsson (M)  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Tommy Stensson (S)  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kent Kruuse, sekr 
   Utdragsbestyrkande 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §1   Dnr:  FN.2011.37   823 
  
 Burseryds Idrottsförening, begäran om diverse åtgärder på motionsspåret  
  
Fn §1  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Föreningen har tidigare tillskrivit fritidsnämnden och då påtalat att man ville 
diskutera några förslag till förändringar på Burseryds motionsspår. 
Fritidskontoret fick i uppdrag att träffa föreningen för att diskutera ärendet. 
Föreningen påtalade vid denna träff att dräneringen skulle förbättras samt spåret 
främst behövde breddas på några ställen. Fritidskontoret påtalade för föreningen 
att de fick ansöka hos fritidsnämnden om de önskade att större åtgärder skulle 
vidtas. 
 
Föreningen har nu inkommit med skrivelse. Till skrivelsen har bifogats en 
kalkyl på sådana åtgärder som föreningen anser rimliga. Totalkostnaden för 
åtgärderna anges till 253 000 kr exkl. moms. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens skrivelse se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 1 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §2   Dnr:  FN.2012.1   805 
  
 Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag   
  
Fn §2  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Föreningens damsektion avser att kommande vår anordna två föreläsningar för 
allmänheten. Föreningens beräknade kostnader anges till 20 000 kr och 
föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag. Eventuellt överskott kommer att 
tillfalla föreningens ungdomssektion. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens skrivelse se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 2 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Hestra Skid- och Sportklubb 
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Fn §3   Dnr:  FN.2012.2   806 
  
 Gislaveds Pensionärsförening, ansökan om pensionärsrabatter i 
 kommunens bad   
  
Fn §3  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Föreningen framför i skrivelse att det vore på sin plats att kommunen tillämpar 
någon form av pensionärsrabatt i simhallarna. Enligt föreningen har många 
pensionärer svårt att få pengarna att räcka till när man går i pension eftersom det 
innebär en kraftig inkomstreducering. En pensionärsrabatt i simhallarna skulle 
dessutom vara ett bra incitament till friskvård enligt föreningen. 
 
Ledamöterna diskuterar vilka möjligheter och problem som kan bli en 
konsekvens av förändringar. Vidare diskuteras det uppdrag som fritidsnämnden 
kommer få från kommunfullmäktige att utreda ungdomsbaden. 
 
Ordföranden finner att ärendet bör återremitteras för att kompletteras med mer 
underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningen skrivelse se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 3 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till fritidskontoret för att komplettera med mer 

underlag. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Pensionärsförening PRO 
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Fn §4   Dnr:  FN.2012.3   805 
  
 Fotbollsföreningen Westbo United, ansökan om bidragsberättigande   
  
Fn §4  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fotbollsföreningen Westbo United är en nybildad damfotbollsklubb som bildats 
12 december 2011. Föreningen är en sammanslagning av damspelare från 
Anderstorps Idrottsförening och Gislaveds Idrottssällskap och syftet är att stärka 
damfotbollen i kommunen. 
 
Föreningen har antagit stadgar och har också ansökt om medlemskap hos 
Svenska Fotbollsförbundet. Föreningen ansöker nu hos fritidsnämnden om att 
bli godkänd som bidragsberättigad förening. De önskar också att karenstiden på 
tre månader slopas för föreningen eftersom den verksamhet som föreningen 
kommer att bedriva redan bedrivs idag i två olika föreningar. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningen skrivelse se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 4 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna Westbo United som bidragsberättigad förening med omedelbar 

verkan, 
 
att kriteriet om en karenstid på tre månader inte skall gälla denna ansökan 

samt 
 
att ställa sig positiva till föreningens initiativ för att främja damfotbollen i 

kommunen. 
 
 
Expedieras till: 
Fotbollsföreningen Westbo United 
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Fn §5   Dnr:  FN.2012.4   829 
  
 Etablering av Spontan/Näridrottsplatser 2012   
  
Fn §5  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret kommer under 2012 att etablera två Spontan/Näridrottsplaser i 
kommunen. Under år 2011 var planerat att anlägga en näridrottsplats i Burseryd 
men detta fick bero i avvaktan på beslut om Tyngelviprojektet. Fritidskontoret 
har haft diskussioner med företrädare för tekniska kontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen om lämpliga platser att 
etablera en näridrottsplats på. Det har också inkommit önskemål och förslag 
från elevrådet på Villstadsskolan i Smålandsstenar. Vid samtal med företrädare 
för Isabergsskolan så har de också ställt sig positiva till att en näridrottsplats 
etableras vid skolan. 
 
Utifrån dessa diskussioner föreslår fritidskontoret att det under år 2012 etableras 
en näridrottsplats vid Villstadsskolan i Smålandsstenar och en näridrottsplats 
vid Isabergsskolan i Hestra. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från elevrådet på Villstadsskolan Smålandsstenar, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 5 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att etablera en näridrottsplats på Isabergsskolan i Hestra samt 
 
att etablera en näridrottsplats på Villstadsskolan i Smålandsstenar förutsatt 

att fastighetsägaren inte har något att erinra mot detta. 
 
 
Expedieras till: 
Villstadsskolan Smålandsstenar 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §6   Dnr:  FN.2012.5   822 
  
 Barnvänligare Gislebad, skrivelse från Peter Dallmann, m.fl.   
  
Fn §6  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till fritidsnämnden frågar Peter Dallmann om fritidsnämnden har 
några planer på att utveckla Gislebadet främst med tanke på de yngre 
besökarna. En sådan satsning skulle leda till att man besökte badet oftare än vad 
fallet är idag. 
 
Fritidsnämnden var beviljade 1 mkr för några år sedan för att utveckla 
Gislebadet och bli mer barnvänligt. Det visade sig tidigt att de tekniska 
problemen var mycket större än planerat och därför begärdes ytterligare 1 mkr 
för att klara projektet. Denna utökning erhöll inte fritidsnämnden. Som en 
konsekvens av detta lämnade fritidsnämnden tillbaka det beviljade anslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Peter Dallmann, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 jan 2012, § 6 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att beakta ärendet i kommande budgetarbete samt 
 
att uppdra åt fritidschefen att besvara skrivelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Dallmann Peter 
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Fn §7   Dnr:  FN.2012.6   805 
  
 Västra Bolmens Båtklubb, ansökan om bidrag till nya bryggor   
  
Fn §7  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker om bidrag för tio nya bryggor vid en badplats i Kårehamn, 
Sunnaryd. Bryggorna är gamla och uttjänta. Enligt föreningens kostnadskalkyl 
kostar det 87 000 kr exkl. moms för tio nya bryggsektioner. 
 
Kommunen ingick 2009 ett avtal med föreningen som innebar att föreningen 
skall sköta badplatsen med tillhörande faciliteter helt utan kommunal 
inblandning. Föreningen erhåller enligt överenskommelsen ett årligt bidrag med 
10 000 kr. 
 
Fritidskontoret har gjort en kalkyl på vad det kostar att tillverka tio 
bryggsektioner som slutar på 7 500 kr per sektion. Fritidsförvaltningen har dock 
inga resurser budgeterade för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Gällande överenskommelse mellan föreningen och kommunen, se akten. 
Fritidschefen skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 7 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Västra Bolmens Båtklubb 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
9 

 2012-02-01  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §8   Dnr:  FN.2008.45   810 
  
 Fritidsnämndens mål- och handlingsplan för 2001-12, uppföljning 
  
Fn §8  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har nu utrett de två målen som gällde campingnätter på 
Hörsjöbadet och simkunnighet. Beträffande campingmålet så har målet varit 
gästnätter medan campingnätterna har redovisats. 
 
Även när det gäller målet om simkunnighet har vi mätt olika saker över tid och 
därmed också fått skiftande resultat. 
 
Fritidskontoret har lämnat ett förslag på vilka mått som bör ingå i mål- och 
handlingsplanen samt reviderat siffran för gästnätter. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidskontorets utredning, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 8 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att mäta simkunnighet med 25 m bröstsim och 10 m ryggsim i enlighet med 

SLS metodstege, 
 
att anta 5 000 gästnätter som mått för Hörsjöns camping samt 
 
att måtten införs i gällande mål- och handlingsplan. 
 
 
 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
10 

 2012-02-01  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §9   Dnr:  FN.2010.31   805 
  
 Burseryds Idrottsförening, förskottering av beviljat bidrag 
  
Fn §9  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Föreningen har av kommunfullmäktige beviljats ett investeringsbidrag med 3 
mkr för att anläggen en allaktivitetshall. Föreningen avser också att ansökan om 
investeringsbidrag från andra externa möjligheter. För att ha en möjlighet att bli 
beviljad sådana bidrag måste det finnas ett bygglov i ansökan. 
 
Enligt bygg- och miljöförvaltningen kostar bygglovet totalt 154 380 kr. 
Avsikten är att dela upp avgiften så att föreningen i första steget betalar 72 748 
kr för bygglovet. Senare kommer föreningen att få betala 81 632 kr för 
startbesked, utstakning och tillsyn. 
 
Föreningen har frågat kommunen om de kunde få en reducerad bygglovsavgift. 
Den reducering de får är att bygglovsavgiften delar upp avgiften i två delar. 
Normalt tas hela bygglovsavgiften ut i sin helhet. 
 
För att komma vidare i processen föreslås att fritidsnämnden förskotterar den 
första bygglovsavgiften på 72 748 kr och att föreningen då står i skuld till 
fritidsnämnden för denna summa. Detta har accepterats av föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens svar på förslaget om förskottering, se akten. 
Skrivelse från bygg- och miljöförvaltningen, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 9 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att förskottera 72 748 kr av beviljat bidrag för att betala del av 

bygglovsansökan samt 
 
att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
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Fn §10   Dnr:  FN.2012.7   812 
  
 XXXX, förfrågan angående träning på Hälsolyftet   
  
Fn §10  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

XXXXXX har framfört en begäran om att hans dotter XXXX skall tillåtas träna 
på Hälsolyftet i Anderstorp. Dottern har drabbats av en hjärnblödning och är i 
behov av fysisk träning för att förbättra sina kroppsfunktioner. Initialt var det en 
speciell träningscykel man frågade om. 
 
Åldersgränsen i Hälsolyftet är från 16 år och uppåt. XXXXX är 12 år och går i 
klass 6 A i Anderstorp. Fritidskontoret har fått flera olika önskemål som innebär 
att man ska göra undantag åldergränsen. Inga sådana har beviljats utan lösningar 
har skett på andra sätt. Beviljas undantag kommer det att bli mycket svårt att 
förklara för andra att de inte medges undantag. 
 
Fritidskontoret har låtit XXXXXX testa att träna på Hälsolyftet en tid för att se 
hur det fungerar med själva träningen. Fritidskontoret har inte medgett att 
XXXXXX får träna i Hälsolyftet i fortsättningen utan har i stället föreslagit en 
annan plats i anläggningen där hon kan träna ostört på den efterfrågade cykeln. 
Pappan tyckte inte detta var ett bra förslag utan ville att XXXXX skulle få träna 
i Hälsolyftet. 
 
Ledamöterna diskuterar ärendet ingående. Ett problem är att alla ledamöter inte 
tagit del av XXXXXX skrivelse då den lämnades strax före sammanträdet. 
 
Fritidsnämnden ajournerar sammanträdet för att gruppvis diskutera ärendet. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Yrkanden 
Linus Håkansson (KD): Efter individuell prövning i fritidsnämnden, bevilja 
dispens från åldergränsen i kommunens Hälsolyft för personer med 
funktionsnedsättning och behov av rehabträning i samverkan. Denna träning 
skall ske i samverkan med personlig tränare eller sjukgymnast. I och med detta 
yrkas på att låta Matilda Johansson träna på Hälsolyftet i Anderstorp. 
 
Tommy Stensson (S): Ärendet skall återremitteras till fritidskontoret för vidare 
utredning för att ledamöterna skall ges tid att sätta sig in i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Linus Håkanssons (KD) yrkande mot 
Tommy Stenssons (S) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar att anta 
Linus Håkanssons (KD) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till Linus Håkanssons (KD) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande. 
 
Med 5 JA-röster för bifall till Linus Håkanssons (KD) yrkande mot 4 NEJ-
röster för bifall till Tommy Stenssons (S) yrkande antar fritidsnämnden Linus 
Håkanssons (KD) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från XXXXXXX, Smålands Handikappidrottsförbund, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 18 januari 2012, § 10 
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forts. § 10 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att efter individuell prövning i fritidsnämnden, bevilja dispens från 

åldergränsen i kommunens Hälsolyft för personer med 
funktionsnedsättning och behov av rehabträning i samverkan. Denna 
träning skall ske i samverkan med personlig tränare eller sjukgymnast, 
samt 

 
att i och med detta beviljas XXXXXXXXXX träna på Hälsolyftet i 

Anderstorp. 
 
Omröstningsbilaga, se akten. 
 
 
Expedieras till: 
XXXXXXXX 
Smålands Handikappidrottsförbund, XXXXXXX 
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Fn §11   Dnr:  FN.2012.8   042 
  
 Bokslut 2011   
  
Fn §11  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens resultat för år 2011 visar på ett överskott med 76 tkr. I 
bokslutet inryms ett antal större poster som påverkat resultatet i båda 
riktningarna. Några poster som gett överskott är att upprustningen av 
Gislavedsleden ej kommit igång ännu, förvaltningen har haft ett antal vakanta 
tjänster under året, det återstår en del marknadsföringsinsatser av Kanotled 
Nissan samt att driftbidraget ej nyttjades fullt ut beroende på att några 
föreningar ej redovisat tillräckligt med aktiviteter. 
 
Några negativa poster som påverkar resultatet är att fritidsnämnden ej fått någon 
kapitaltjänstkostnad för konstgräsplanen ännu, förvaltningen har fått en del 
hyresökningar för lokalåtgärder som ej beställts och energiprisökningar som 
ligger högre än inflationsuppskrivningen. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens bokslut 2011, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 1 februari 2012, § 12 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna bokslut 2011 samt 
 
att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §12   Dnr:  FN.2012.9   042 
  
 Ombudgetering av 2011-års investeringsanslag 
  
Fn §12  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har inte använt hela investeringsutrymmet under 2011. Den 
enskilt största investeringen har varit konstgräsplanen på Gisle idrottsplats. 
Utöver själva planen har det också investerats i maskiner för att sköta planen. 
Eftersom planen inte är betald i sin helhet ännu föreslås en ombudgetering på 
totalt 1 000 tkr av investeringsbudgeten samt 132 tkr för åtgärder för två 
spontanidrottsplatser i Hestra och Smålandsstenar. 
 
I investeringsbudgeten finns 1 000 tkr som avser anskaffande av ny ismaskin. 
Enligt experter är det mer lönsamt att rusta upp befintlig maskin för 165 tkr i 
stället för att köpa en ny ismaskin. Därför föreslås att investeringsanslaget för 
ismaskinen på 1 000 tkr återlämnas och att i stället erhåller fritidsnämnden 165 
tkr i årets driftbudget för upprustningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ombudgetering av 2011-års investeringsanslag, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 1 februari 2012, § 13 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till ombudgetering av 2011-års investeringsanslag samt 
 
att överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §13   Dnr:  FN.2007.5   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fn §13  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Beslutas bevilja Hestra Skid- och Sportklubb lotteritillstånd enligt Lotterilagen 
§ 15-16 i för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31. 
 
Beslutas bevilja Burseryds Biodlarförening lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 
17 för tiden 2012-01-01 – 2014-12-30. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga besluten till handlingarna. 
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Fn §14   Dnr:  FN.2007.53   822 
  
 Hörsjöbadets camping, skrivelse från arrendatorn 
  
Fn §14  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Nuvarande arrendatorn XXXXXXX har tidigare framfört en fråga om att köpa 
campingplatsen. Motiveringen är att han vill investera i campingen föra att 
kunna utveckla den. Kommunen ställt sig negativa till att sälja campingen men 
däremot uttryckt sig positiva till att campingplatsen utvecklas. 
 
Fritidskontoret, fastighetschefen och arrendatorn har träffats för att diskutera 
olika utvecklingsförslag. Enligt arrendatorn är en viktig åtgärd att förändra 
receptionsbygganden för att ge både camping- och badgäster bättre service. En 
annan viktig åtgärd är att bygga ut campingen med tio nya elplatser till totalt 
femtio. Arrendatorn efterfrågar nu om kommunen är intresserade av att hjälpa 
till med dessa investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från arrendatorn, se akten. 
Skiss på förändring av campingreception, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 1 februari 2012, § 14 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att ställa upp positiva till att kommunen investerar i campingreceptionen i 

enlighet med bifogat förslag och installerar tio nya elplatser samt 
 
att begära 400 tkr i investeringsmedel från kommunfullmäktige. 
 
 
Expedieras till: 
XXXXXXXX 
Kommunfullmäktige 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §15   Dnr:  FN.2007.4   009 
  
 Övrigt   
  
Fn §15  2012-02-01  Ärendebeskrivning 

Fritidschefen informerar om kommunfullmäktiges beslut i ärendet om nya taxor 
i fritidsnämnden anläggningar. 
 
Fritidschefen informerar om att en föreningsinformation kommer att 
genomföras den 8 februari 2012 med medverkan från bl.a. Sveriges Olympiska 
kommitté. 
 
Gislaved är enligt Smålandsidrotten en kandidat till årets idrottskommun år 
2011. 
 
Digitaliseringen av föreningsadministrationen har inletts. Målet är att kunna 
testköra någon förening under året. Kommunens IT-enhet är inkopplad i 
projektet. 
 
Ordföranden informerar om att ledamöter i kommunfullmäktige och 
nämndsordförande kommer få Ipads före sommaren. Därefter kan det bli 
aktuellt för nämnder om man har de rätta förutsättningarna att klara 
ärendehanteringen. 
 
 

 
 


