
1(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-05-14 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00 - 15.30 

Malin Sjöblom (M), ordförande 
Malin Hermansson (C) 
Anders lngemarsson (C) 
Emanuel Larsson (KD) 
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 
Tomas Töreland (S) 
Lisa Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Simon Sowa (SD) 

Anna Gamlen, fritidschef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
Eva Gunnarsson, utvecklingsledare, Kommunal utveckling Region Jönköpings län, § 
21 

Tomas Töreland (S) 

Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 14 maj 2019 

Paragrafer 21 - 27 

Sebastian Stenman 

Malin Sjöblom (M) 

Tomas Töreland (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Fritidsnämnden 

Paragrafer 21 - 272019-05-14 
Datum för 

2019-05-15 anslags nedtagande 2019-06-06 

Fritidsförvaltningen 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §21 Dnr: FN.2019.4 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Besök och rapport från Kommunal utveckling/fritid 
Eva Gunnarsson, utvecklingsledare FoUrum fritid besöker fritidsnämnden inom 
ramen för Kommunal utvecklings kommunbesök i alla länets kommuner. Eva 
redovisar sitt arbete inom området fritid. 

Invigning Nordin Sportcenter 
Fritidsförvaltningen samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen kring 
invigning av Nordin Sportcenter. Arbetsdatum för invigningen är lördag 7 
september 2019. Samma dag arrangeras Smålandsstenars marknad. 

Information om länsomfattande tillsynsprojekt av idrottsanläggningar 
Bygg- och miljöförvaltningen deltar i ett länsomfattande tillsynsprojekt av 
idrottsanläggningar under 2019. Inom ramen för projektet kommer föreningar 
med egna lokaler få tillsynsbesök av bygg- och miljöförvaltningen. 
Tillsynsbesöken kommer att titta på bla egenkontroll och rutiner, hygien och 
risk för smitta, ventilation och ljudnivåer. 

Gislebadet presenteras i branschtidning 
Fritidschefen informerar att Gislebadet presenteras i senaste numret av 
branschtidningen "Badmästaren". 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 

3(8)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

Sida 
I (I) 

Fn §22 Dnr: FN.2019.18 10.10.4 

Gymnastikföreningen Spänst, ansökan om bidrag (airtrack) 

Beslut 
Fritidsnämnden beviljar Gymnastikföreningen Spänst ett bidrag på 15 000 
kronor för inköp av airtrack samt att bidraget belastar kontot 
investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Gymnastikföreningen Spänst ansöker om bidrag för investering av en airtrack 
(airtrack är en uppblåst matta). Föreningen skriver att airtracken möjliggör 
många nya användningsområden. Föreningen tappar många barn i ca I 0-
årsåldern som går till andra föreningar som har ett större utbud av t.ex. 
airtrack. 

Målet med investeringen är att föreningens ska kunna utveckla sitt 
gymnastikutbud och därmed få fler unga att stanna i föreningen. Föreningen ser 
även andra användningsområden då de hyr lsabergsskolans gymnastiksal och 
därmed kan eleverna få tillgång till airtracken på idrottslektioner och fritids. 
Föreningen har pratat med berörd personal på skolan som är jättepositiva till 
investeringen. De har även garanterat att det finns plats för förvaring av 
airtracken. Föreningen har engagerade ledare som har gått utbildning och varit 
på inspirationsdagar med airtrack och de ser stor utvecklingspotential av 
gymnastikverksamheten med hjälp av en airtrack. 

Gymnastikföreningen Spänst ansöker om totalt 31 000 kronor. Föreningen har 
ansökt om bidrag hos svenska gymnastikförbundet men ej fått något beviljat 
ännu. 

Beslutsunderlag 
Gymnastikföreningen Spänst, ansökan om bidrag daterad den 25 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 14, daterad den 29 april 2019 

Beslutet skickas till: 
Gymnastikföreningen Spänst 

Utdragsbestyrkande 



4(8)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §23 Dnr: FN.2019.19 10.10.4 

Gymnastikföreningen Spänst, ansökan om bidrag (trampett) 

Beslut 
Fritidsnämnden beviljar Gymnastikföreningen Spänst ett bidrag på 6 400 kronor 
för inköp av trampett samt att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Gymnastikföreningen Spänst ansöker om bidrag för investering av en ny 
trampett för föreningens barn- och ungdomsverksamhet i ålder 8-12 år. 
Föreningen hyr lsabergsskolans gymnastiksal och skolan är positiva till att 
föreningen investerar i en trampett som kan nyttjas av både föreningen och 
skolan. Föreningen skriver att utan en ny trampett är det svårt att fortsätta 
bedriva gymnastikverksamhet då den gamla har gjort sitt och inte längre går att 
använda. 

Föreningen ansöker om 12 812 kronor. Föreningen har också ansökt om bidrag 
hos Svenska Gymnastikförbundet, men inte fått något beviljat ännu. 

Beslutsunderlag 
Gymnastikföreningen Spänst, ansökan om bidrag daterad den 25 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § I5, daterad den 29 april 2019 

Beslutet skickas till: 
Gymnastikföreningen Spänst 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.19
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §24 Dnr: FN.2019.16 10.10.4 

Gislaveds ldrottssällskap, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beviljar Gislaveds ldrottssällskap ett bidrag om 15 000 kronor 
för inköp av två stycken 9-manna mål samt att bidraget belastar kontot 
investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds idrottssällskap har inkommit med ansökan om investeringsbidrag för 
inköp av två stycken 9-manna mål. Föreningen skriver att fotbollen utvecklas 
och nya spelformer medför att föreningen behöver ny utrustning. 

Föreningen ansöker om 3 I 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds ldrottssällskap, ansökan om bidrag daterad den 21 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 16, daterad den 29 april 2019 

Beslutet skickas till: 
Gislaveds ldrottssällskap 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.16
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §25 Dnr: FN.2019.20 10.10.4 

Smålandsstenars Brukshundklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beviljar Smålandsstenars Brukshundklubb ett bidrag på 28 000 
kronor för investering av nytt avlopp vid klubbstugan på Vikabo området, 
Smålandsstenar, samt att investeringen belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Smålandsstenars Brukshundklubb har inkommit med en ansökan om stort 
investeringsbidrag angående förändring av avlopp i anslutning till klubbstugan. 
Bakgrunden är ett föreläggande av bygg- och miljönämnden vad gäller avloppet 
och dess status. 

Investeringen är nödvändig för att upprätta föreningens klubblokal och 
verksamhet och dessutom kravställd. 

Föreningens verksamhet ligger på kommunal mark och föreningen har ett 
flerårigt nyttjanderättsavtal av marken. I gränsdragningen mellan kommunen 
och föreningen ska föreningen stå för denna typ av investeringar. 

Föreningen menar att investeringen handlar om totalt 56 000 kr samt ideellt 
arbete. Föreningen har inte sökt andra bidrag för investeringen. Föreningen har 
fått offert för investeringen. 

Beslutsunderlag 
Smålandsstenars Brukshundklubb, ansökan om bidrag daterad den 13 januari 
2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 17, daterad den 29 april 2019 

Beslutet skickas till: 
Smålandsstenars Brukhundklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.20
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §26 Dnr: FN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om bidragsberättigad förening 
Beslut om att inte godkänna Eritreanska Ortodoxa Församlingskyrka som en 
bidragsberättigad förening. Delegat: Fritidschefen. 

6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Gislaveds Motorklubb lotteritillstånd enligt 6 kap. § 9 i 
Spellagen för tiden 2019-05-01--2024-04-30. Delegat: Fritidschefen. 

6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Gislaveds ldrottssällskap lotteritillstånd enligt 6 kap. § 9 i 
Spellagen för tiden 2019-04-15--2024-04-14. Delegat: Fritidschefen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-05-14 I (I) 

Fn §27 Dnr: FN.2019.2 2.1 

Meddelanden 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 45, Årsredovisning 2018 för hela kommunen 
Årsredovisning 2018 
Kf beslut § 46, Revisionsberättelse samt beviljandet av ansvarsfrihet för år 
2018 för kommunens verksamhet 
Kf beslut § 48, Uppföljning av intern kontroll 2018 för hela kommunen 
Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet 
Miljöbokslut 2018 

SISU ldrottsutbildarna Småland 
Redovisning av SISU ldrottsutbildarna Smålands verksamhet 2018 
SISU ldrottsutbildarna Småland, verksamhetsberättelse 2018 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


