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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     2(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §76    Dnr: FN.2016.64   042  

 

Revidering av ramar 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2016, § 112 om 

ramjusteringar för 2017. Beslutet innebär att fritidsnämnden tillförs 500 tkr i 

driftsbudgeten från år 2017. 

 

Fritidsnämnden har antagit följande mål inför 2017: "Utredning kring en ny sim- 

och idrottsarena i Gislaveds kommun". Målet ligger i linje med attraktivitet och 

utveckling för Gislaveds kommun och syftar till att skapa förutsättning för en 

meningsfull fritid som på sikt främjar en god folkhälsa i befolkningen. 

Utredningen kommer att kräva vissa processer och insatser såsom 

medborgardialoger och analyser.  

 

Fritidsnämnden har också antagit ett mål som handlar om att medarbetare ska 

må bra och känna sig delaktiga. Målet ligger i linje med "attraktiv arbetsgivare". 

Fritidsnämndens radikala förändring inför 2016 med tanke på beslut om 

simhallsförändring har påverkat hela förvaltningen och gett konsekvenser inom 

alla verksamhetsområden. Det finns idag ett behov av att trimma in 

organisationen. Häri är arbetsmiljön för våra medarbetare central.   

 

Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 20 oktober 2016 att föreslå 

nämnden att den utökade budgetramen för 2017 avsätts till verksamhet 

"administration", 3601, och fördelas enligt följande: 

- 100 tkr till utredningen kring en ny sim- och idrottsarena. 

- 400 tkr till arbetsmiljöbefrämjande insatser för personalen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, § 112 Revidering av ramar 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2016 

Upprops- och voteringslista § 72 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober, §72  

 

Yrkande 

Anders Ingemarsson (C): Att fördela de tillförda 500 tkr till driftsbudgeten 

enligt följande: 

- 300 tkr till investeringsbidrag till föreningar.  

- 200 tkr till arbetsmiljöbefrämjande insatser för personalen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anders Ingemarssons (C) yrkande och 

arbetsutskottets förslag och finner att fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för Anders Ingemarssons (C) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 röster för Anders 

Ingemarssons (C) yrkande beslutar fritidsnämnden enligt arbetsutskottets 

förslag. 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     3(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 76 (forts.) 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att den utökade budgetramen för 2017 avsätts till verksamhet 

"administration", 3601, och fördelas enligt följande: 

- 100 tkr till utredningen kring en ny sim- och idrottsarena. 

- 400 tkr till arbetsmiljöbefrämjande insatser för personalen. 

  

 

Reservation 

Anders Ingemarsson (C), Stefan Nylén (SD) och Emanuel Larsson (KD) 

reserverar sig till förmån för Anders Ingemarssons (C) yrkande. 

 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     4(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §77    Dnr: FN.2016.55   805  

 

Förfrågan om grundersättning till markägare (kanotleden)  

 

Ärendebeskrivning 

Markägare som har avtal på Kanotled Nissan har skickat brev med synpunkter 

till fritidsnämnden. De lyfter frågan om den ersättning de får, genom redovisade 

kanotcheckar. Markägarna önskar en annan form av ersättning som ska fungera 

som en grundersättning om femtusen kronor årligen. Kanotled Nissan startade 

2010, då skrevs avtal mellan Gislaveds kommun, fritidsnämnden och tio 

markägare utmed Nissan. 

 

Nissan är en populär kanotled som nyttjas av många kanotister från både 

Sverige och utlandet. Syftet med avtal mellan markägare och kommun är att få 

en bättre organiserad struktur på kanotismen i Nissan samtidigt som 

kanotiserna betalar för den service som de erbjuds i och kring Nissan.  I 

Kanotled Nissan deltar utvalda markägare, intressenter för kanotnäringen, 

Gislaveds kommun och Gnosjö kommun. 

 

Vid starten av kanotleden erhöll markägare max 27 500 kr för anläggande av 

rastplats. Gislaveds kommun ansvarade för anskaffande av INFO-tavla, sopställ 

och toalett. 

 

Kommunens huvuduppgift är att samordna projektet, utöva viss tillsyn på 

Kanotled Nissan samt ansvara för projektets övergripande administration. 

Kommunen ser till att kanotcheckar säljs på lämpliga platser runtom i regionen, 

följer upp försäljning, handhar redovisning och därtill hörande utbetalningar. 

Kommunen ska också ansvara för att det finns aktuellt informationsmaterial 

samt att Kanotled Nissan marknadsförs på ett positivt sätt. Kommunen 

ansvarar för sop- och latrintömning på rastplatserna. 

 

Markägarnas huvuduppgift är att svara för tillsyn och skötsel av sin rastplats. 

Ersättning för detta utgörs av de kanotcheckar som gästande kanotister ska 

erlägga för att få nyttja rastplatsen. Checkarna redovisas därefter till 

kommunen som utbetalar ersättningen. Markägaren erhåller 70 % av 

kanotcheckens värde som utbetalas efter kanotsäsongens slut. 

 

Fritidsförvaltningen lämnar två förslag till fritidsnämndens arbetsutskott på hur 

ersättningen skulle kunna struktureras framöver: 

1. Markägare erhåller 2 000 kronor i grundersättning årligen plus 70 % av 

redovisad kanotchecks värde. Detta innebär att varje rastplats är garanterad 

2 000 kr. 

2. Markägare erhåller 5 000 kronor i årlig ersättning. 

Vid justering till något av förslagen ovan krävs en budget med nettokostnad för 

verksamheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beslutar att bifalla 

fritidsförvaltningens beslutsförslag, samt att uppdra till fritidskontoret att 

kontakta samtliga markägare för att teckna nya avtal där markägare erhåller  

3 000 kronor i grundersättning årligen plus 70 % av redovisad kanotchecks 

värde. Detta innebär att varje rastplats är garanterad 3 000 kronor. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 77 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016,  §74  

Förfrågan om grundersättning till markägare (kanotleden) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 2016  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att häva tidigare samarbetsavtal mellan Gislaveds kommun, fritidsnämnden 

och markägare, 

 

att fritidskontoret kontaktar samtliga markägare för att teckna nya avtal där 

markägare erhåller 3 000 kronor i grundersättning årligen plus 70 % av 

redovisad kanotchecks värde, 

 

att bryta samarbetsavtalet med Rastplats Holmen, samt 

 

att det nya avtalet börjar gälla från 2017-01-01. 

 

  

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §78    Dnr: FN.2016.67   805  

 

Nitroxy, ansökan om lokalsubvention  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen NitroXy har inkommit med en skrivelse angående önskan om 

reducering av taxor för lokaler och verksamhet i samband med ett LAN- 

evenemang som ska äga rum i Glashuset under höstlovet, den 29/10-1/11 2016. 

 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med föreningen och diskuterat 

evenemanget. Föreningen har bokat lägerlogin i Gisle Sportcenter för att 

arrangörerna under pågående evenemang ska kunna dra sig tillbaka och sova. 

Besökarna kommer att ha ett festivalband och erbjudas flera aktiviteter under 

evenemanget. Föreningen ansöker i sin skrivelse om möjlighet för besökarna 

att bowla, bada samt duscha vid uppvisande av festivalbandet inom ramen för 

ordinarie öppettider. Fritidsförvaltningen kommer att föra statistik på antal 

besök till respektive verksamhet och fakturera föreningen därefter. 

 

Då det är första gången evenemanget arrangeras i Glashuset har föreningen 

ingen statistik över antalet besökare. När evenemanget har arrangerats i 

Burseryd har det varit ett hundratal besökare. Evenemanget i Glashuset har 

förutsättningar att locka flera besökare än i Burseryd. 

 

Beslutsunderlag 

Nitroxy ansökan om lokal subvention under LAN 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående NitroXy ansökan om 

reducerade taxor, daterad den 9 oktober 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, §75  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen NitroXy 50 % reducering av samtliga taxor för lokaler 

och verksamheter som fritidsförvaltningen ansvarar över i området Gisle 

under 29/10-1/11 2016. 

  

 

Expedieras till: 

Föreningen NitroXy 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §79    Dnr: FN.2016.68   805  

 

Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till Ungdomsfestivalen 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Torghuset har inkommit med en ansökan om bidrag till 

Ungdomsfestivalen 2016 för att få täckning för arrangemanget. 

Ungdomsfestivalen ägde rum den 1 oktober 2016 och Stiftelsen Torghuset 

skriver i ett följebrev till fritidsförvaltningen att de "tyvärr har missat att få iväg 

ansökan" före arrangemanget. 

 

Ungdomsfestivalen är en aktivitetsdag för barn och ungdomar mot droger och 

våld. Arrangemanget är genomförbart tack vare bidrag och stöd från frivilliga. 

 

Stiftelsen Torghuset berättar om årets Ungdomsfestival i sin ansökan. 

 

Tidigare år har fritidsnämnden beviljat fri lokalhyra i Torghuset med 10 000 

kronor för detta arrangemang. 

 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Torghuset, ansökan om Ungdomsfestivalen 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, §76  

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2016  

 

Yrkande 

Emanuel Larsson (KD): Att för att markera att ansökan kommit in försent 

endast bevilja halva beloppet, d.v.s. 5000 kr. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Emanuel Larssons (KD) yrkande och 

arbetsutskottets förslag och finner att fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Ungdomsfestivalen fri lokalhyra i Torghuset upp till 10 000 kronor 

för det genomförda arrangemanget, 

 

att kostnaden belastar kontot samlingssalar, samt 

 

att påpeka för Stiftelsen Torghuset att ansökan kommande år måste 

inkomma i tid. 

  

 

 

Jäv 

Rune Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Torghuset 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §80    Dnr: FN.2016.65   805  

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(undersökningsspilta)  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Gislaved-Anderstorps Ridklubb har inkommit med en ansökan om 

bidrag för investering av en undersökningsspilta. Föreningen skriver att 

undersökningsspiltan kommer att förbättra säkerheten för personal och 

veterinär när man behöver göra undersökningar eller behandlingar av hästarna 

på anläggningen. 

 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med föreningen och fått en utförligare 

beskrivning av den planerade investeringen. Undersökningsspiltan är flyttbar. 

Föreningens tanke i dagsläget är att installera undersökningsspiltan i gamla 

stalldelen. Undersökningsspiltan kommer att användas av både privatuppstallade 

hästar, ridskolehästar samt hästar vid tävlingar. 

 

Föreningen beräknar att investeringen totalt handlar om 9 325 kronor. 

Föreningen har bifogat offert till sin ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag 

(undersökningsspilta) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 september 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, §79 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag på 4 500 kronor för 

investering av undersökningsspilta, samt 

 

att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

 

  

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     9(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §81    Dnr: FN.2016.33   805  

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (rulle 

till paddockharv)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb inkom den 27 september med en ansökan om 

investeringsbidrag.  

 

Investeringen syftar till att införskaffa en ny rulle till en paddockharv. 

Investeringsstart är omgående efter fattat beslut om bidrag. 

 

Föreningen ansöker om totalt 21 705 kronor, förutsatt att demoexemplaret 

inte finns kvar. Skulle det finnas kvar blir kostnaden totalt 17 557 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (rulle till 

paddockharv) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, §78  

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om totalt 9 000 kronor 

för inköp av en ny rulle till en paddockharv, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §82    Dnr: FN.2016.66   805  

 

Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om 

investeringsbidrag (resultattavla)  

 

Ärendebeskrivning 

Den 5 oktober inkom Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening med en 

ansökan om investeringsbidrag för inköp av nytt matchur och resultattavla. 

 

Det befintliga matchuret är från 1981 och i dåligt skick. Investeringen beräknas 

till våren 2017. 

 

Föreningen ansöker om ett bidrag på totalt 34 593 kronor. Matchuret som 

föreningen vill investera i har en kostnad på 32 093 kronor. Därutöver 

tillkommer kostnader för frakt på 1 000 kronor, samt montering med 1 500 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Gymnastik och Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag 

(resultattavla) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2016 

Fritidsnämndens arbetsutskott den 20 oktober 2016, §77  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening ett bidrag om 

totalt 15 000 kronor, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Smålandsstenar Goif 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §83    Dnr: FN.2016.69   214  

 

Remiss - Samråd förslag till detaljplan för Weland, kontor, del 

fastigheten Uvekull 2:133  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan för Weland, kontor, del av fastigheten Uvekull 2:133 finns 

ute på samråd och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig. Sista datum 

för yttrande är den 21 november 2016.  

 

Planområdet är beläget inom västra industriområdet i Smålandsstenar. Marken 

ägs av Weland AB. Syftet med planen är att ändra användningen från industri till 

kontor. 

 

Fritidsförvaltningen har gått igenom samrådshandlingarna och anser att 

förslaget inte påverkar fritidsnämndens verksamhetsområde och att vi inte har 

något att erinra till förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss - Samråd förslag till detaljplan för Weland, kontor, del fastigheten 

Uvekull 2:133 

Plankarta Weland kontor september 2016 

Planbeskrivning Weland kontor september 2016 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2016 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att inte ha något att erinra till förslag till detaljplan för Weland, kontor, del 

av fastigheten Uvekull 2:133, Smålandsstenar.   

  

 

Expedieras till: 

Planenheten på Bygg- och miljöförvaltningen  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §84    Dnr: FN.2016.30   828  

 

Övertagande av Bowlinghall  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har vid två tillfällen hanterat ärende angående tilläggsbudet för 

övertagande av bowlinghall och stugverksamhet (Fn §24 samt §59). Vid 

sammanträde den 17 mars 2016 beslutades om en tilläggsbudget för driften 

2016. Det beslutet finns inte medtaget som helårseffekt i ramarna för 2017. 

Således måste fritidsnämnden på nytt begära en tilläggsbudget för ökade 

kostnader på helårseffekt för 2017.  

  

Tilläggsbudgeten för bowlingen avser 1 160 tkr. 

Tilläggsbudgeten för stugverksamheten avser 125 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 20 oktober 2016, § 144 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2016 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att begära tilläggsanslag för 2017 avseende bowling med 1 160 tkr, 

 

att begära tilläggsanslag för 2017 avseende stugverksamhet med 125 tkr, 

samt 

 

att översända begäran om tilläggsanslaget till kommunstyrelsen.    

 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichefen  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §85    Dnr: FN.2016.3   002  

 

Delegationsbeslut  

 

Ärendebeskrivning 

 

Delegationsförteckning Somaliska Kvinnor och Ungdomsförening ansökan om 

godkännande som bidragsberättigad förening 

Delegationsförteckning Hestra Skid- och Sportklubb ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 15-16 

Delegationsförteckning Gislaveds Skridskoklubb ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 15-16 

Delegationsförteckning beslutas anställa vikarierande badmästare 

Delegationsförteckning beslutas anställa projektanställning som badmästare 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §86    Dnr: FN.2016.2   009  

 

Övrigt  

 

Information om beslut i fnau ang. justering av investeringsbudget 

Fritidschefen informerar om justering av investeringsbudget. Kommunstyrelsen 

har behandlat nämndernas förslag till budgetramar och har beslutat om 

minskade investeringsutrymmen. Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade vid 

sammanträdet den 20 oktober 2016 att fritidschefen får i uppdrag att hantera 

kommande kommunikation kring detaljer i investeringarna direkt med 

ekonomienheten. 

 

 

Stipendieutdelning 

Fritidschefen och ordförande berättar om utdelningen av fritidsnämndens 

ungdomsledarstipendium som ägde rum vid Burseryds IF´s årsfest den 15 

oktober 2016. Årets Rookieledare har också skickat ett tack till nämnden för 

utmärkelsen och beskrivet att han blev rörd och glad över priset. 

 

 

Medborgadialog sim-/arena  

Fritidschefen berättar om planerna kring den medborgardialog som ska 

genomföras innan utredning om ny sim- och idrottsarena ska göras av 

fritidsnämnden. Dialoger planeras i form av idéverkstäder vid tre tillfällen i 

orterna Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar den 17, 18 samt 19 januari 

2017. Fritidsnämnden och kommunstyrelsen ska närvara. En processledare är 

anlitad för uppdraget. Det planeras också för dialoger med högstadieelever. 

 

 

Träff Westbo Atletklubb 

Westbo Atletklubb är inbjuden till en träff med kommunstyrelsens och 

fritidsnämndens presidier den 6 december 2016 kl. 16 med anledning av 

skrivelse. 

 

 

Invigning motorcrossbana 

Fritidschefen informerar om en invigning av motorcrossbana hos Gislaveds 

motorklubb lördagen den 12 november 2016 kl. 10-12. Fritidschefen kommer 

att närvara.  

 

 

Ny sporthall Smålandsstenar 

Fritidsnämndens ledamot Stefan Nylén ställer frågan hur arbetet med ny 

sporthall i Smålandsstenar går. Fritidschefen berättar att det fortsatta arbetet 

fortlöper på tjänstemannanivå. Det handlar om framtagande av detaljplan som 

möjliggör byggnation på den tänkta platsen samt förarbete med arkitekt. 

Tidsmässigt uppskattar fastighetskontoret att projektering kan komma i gång 

efter årsskiftet och att byggnation kan starta ca 8 månader därefter. Det skulle 

kunna innebära att en ny sporthall är klar HT 2018. Fritidschefen berättar 

också att en ny sporthall är en förutsättning för att tillgodose alla föreningars 

behov av träningstider.    
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     15(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 86 (forts.) 

 

 

Överläggning IFK Gislaved 

Ordföranden berättar om överläggningar som har ägt rum med IFK Gislaved 

angående föreningens anläggning Nissavallen. Anläggningen ligger på kommunal 

mark och föreningen har i dagsläget inget aktuellt nyttjanderättsavtal. 

Föreningens verksamhet är inte så stor idag som den har varit och föreningen 

har därför inlett diskussioner med kommunen om ev. övertagande till 

kommunal drift på anläggningen. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 


