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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-04-02 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under Sekreterare 
skrifter 

Ordförande 

Justerande 

Hos Hestra Skid- och Sportklubb i Hestra, kl. 14.55 - 15.55 

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

Anna Gamlen, fritidschef 
Therese Lakatos, utvecklingsledare 
Johanna Bondeus, ekonom 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Tomas Töreland (S) 

Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 5 april 2019 

Paragrafer 10- 20 

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 10- 202019-04-02 
Datum för 

2019-04-05 anslags nedtagande 2019-04-29 

Fritidsförvaltningen 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §10 Dnr: FN.2019.13 2.4 

Uppföljning I 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning I samt att översända 
uppföljningen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsförvaltningen har gjort en första uppföljning för 2019. Uppföljningen 
består av uppföljning- och utvecklingsbeskrivning utifrån risk och väsentlighet, 
utifrån olika perspektiv samt redovisning av aktuell ekonomi. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att fritidsnämnden följer budget och 
planering för 2019 i stora delar. Verksamhetsmässigt redovisar 
fritidsförvaltningen en stabilitet. Det syns också i bedömning av de kritiska 
kval itetsfaktorerna. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I daterad den 22 mars 2019 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 4, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.13
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §11 Dnr: FN.2019.11 10.10.2 

NitroXy, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja NitroXy I 0 000 kr för lokalsubvention. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen NitroXy har inkommit med en ansökan om bidrag från 
fritidsnämndens förfogande för lokalsubvention i samband med LAN 13-16 april 
i Tyngelvi i Burseryd. 

Arrangemanget vänder sig till ungdomar med spelintresse. Föreningen räknar 
med ett hundratal besökare. Samarbete kommer att ske med fritidsgårdarna. 
Arrangemanget förväntas engagera 20-tal funktionärer. 

Föreningen har tidigare arrangerat LAN. Arrangemangen har hållit till i 
Glashuset, området Gisle eller Tyngelvi, Burseryd. Vid dessa tillfällen har 
föreningen beviljats viss lokalsubvention. 

Föreningen skriver i sin ansökan att hyran för Tyngelvi kostar 15 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
NitroXy, ansökan om bidrag daterad den 21 februari 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 5, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
NitroXy 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.11


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §12 Dnr: FN.2019.12 10.10.2 

Gislaveds ldrottssällskap, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att avslå Gislaveds ldrottssällskaps ansökan om bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds ldrottssällskap ansöker om bidrag från fritidsnämndens förfogande för 
integrationslaget GIS/Kabul. 

GIS/Kabul uppkom som en integrationsinsats inom föreningen för ett par år 
sedan. Ensamkommande barn samlades då och spelade fotboll hos föreningen. 
Ungdomarna skulle successivt ta plats i föreningens ordinarie verksamhet. 
Föreningen erhöll då integrationsbidrag för GIS/Kabul från kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har inte kvar integrationsbidraget. Det innebär att 
föreningen i dagsläget diskuterar fortsättningen för GIS/Kabul. 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med föreningen angående deras ansökan 
och begärt kompletteringar. De aktiva i GIS/Kabul är ca 35 spelare i åldern 18-
25 år. Dessa genererar aktivitetsbidrag idag. Initialt saknade spelarna fullständigt 
personnummer och de kunde inte ingå i aktivitetsansökan. 

Gislaveds ldrottssällskap ansöker om I 14 000 kronor. Föreningen har 
specificerat lagets kostnader i den kompletterande ansökan. Fritidsförvaltningen 
konstaterar att vissa kostnader är förenliga med föreningens generella 
kostnader såsom hyra av planer, domarkostnader och transportkostnader. 
Föreningen får visst bidrag för dessa kostnader inom ramen för drift- och 
lokalbidrag. Föreningen har specificerat kostnader för bland annat kläder. 
Fritidsnämnden ger av princip inte bidrag för kläder och träningsmaterial. 

Fritidsförvaltningen konstaterar att kostnader för licensavgifter är den kostnad 
som är berättigad för eventuellt bidrag från fritidsnämndens förfogande. 
Fritidsförvaltningen menar att licensavgifter kan vara avgörande för den enskilde 
att delta. Bidrag för den kostnaden skulle medföra integration. Motsvarande 
bidrag har fritidsnämnden tidigare gett andra föreningar. 

Föreningen har även sökt bidrag hos Länsstyrelsen kring insatsen. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds ldrottssällskap, ansökan om bidrag, daterad den 15 februari 2019 
Gislaveds ldrottssällskap, ansökan om bidrag, daterad den 15 februari 2019, 
komplettering 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 6, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Gislaveds ldrottssällskap 

Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.12
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §13 Dnr: FN.2019.9 10.10.4 

Orienteringsklubben Gisle, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Orienteringsklubben Gisle ett bidrag på I 0 
000 kronor för investering av ny varmvattenberedare, blandare och installation 
samt att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Orienteringsklubben Gisle har inkommit med en bidragsansökan om 
investeringsbidrag för byte av varmvattenberedare. Nuvarande 
varmvattenberedare har gått sönder och föreningen beräknar att påbörja 
investeringen snarast. 

Varmvattenberedaren är i första hand för uppvärmning av varmvatten till 
duscharna i omklädningsrummen, men även för varmvatten till köket i 
föreningens anläggning, Gislegården. Samtidigt som bytet sker kommer även 
vattenfilter att bytas ut. Detta är inkluderat i bidragsansökan. 

Föreningen ansöker om totalt 20 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Orienteringsklubben Gisle, ansökan om bidrag, daterad den 25 februari 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 7, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Orienteringsklubben Gisle 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §14 Dnr: FN.2019.7 10.10.4 

Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Smålandsstenars Simsällskap ett bidrag på 20 
000 kronor för investering av två träningsmaskiner samt att bidraget belastar 
kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Smålandsstenars Simsällskap har inkommit med ansökan om investeringsbidrag 
för inköp av två träningsmaskiner. 

Syftet med träningsmaskinerna är att erbjuda framförallt tävlingssimmarna 
utökade möjligheter för teknik- och styrketräning på ett så träningslikt sätt som 
möjligt. Maskinerna kommer också att användas vid rehab. Maskinerna leder till 
att användaren övar teknik på ett naturligt sätt och ger möjlighet för tränaren 
att enkelt korrigera övningen. 

Träningsmaskinerna är hopfällbara och föreningen tänker förvara dem i deras 
förråd i Gislebadet när de inte används. Föreningen har också framfört att 
maskinerna kan användas vid simläger. 

Föreningen skriver i sin ansökan att investeringen totalt handlar om 41 950 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om bidrag, daterad den 14 februari 2019 
Smålandsstenars Simsällskap, bilaga, daterad den 14 februari 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 8, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Smålandsstenars Simsällskap 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §15 Dnr: FN.2019.8 10.10.4 

Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Skeppshults Bollklubb ett bidrag på 7 000 
kronor för inköp av energibesparande belysning samt att bidraget belastar 
kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Skeppshults Bollklubb ansöker om bidrag för investering av ny 
energibesparande belysning i form av rörelsevakt i omklädningsrum och 
klubbstuga. Föreningen beräknar investeringsstart till mars 2019. 

Föreningen ansöker om totalt 14 129 kronor. Föreningen skriver i sin ansökan 
att material kostar 12 879 kronor och värderar frivilligt arbete till I 250 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag, daterad den 27 februari 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 9, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Skeppshults Bollklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §16 Dnr: FN.2019.14 10.10.4 

Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ett bidrag om 
18 600 kronor för inköp av matchur samt att bidraget belastar kontot 
investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Hestra Skid- och Sportklubb har inkommit med ansökan om investeringsbidrag 
för inköp av nytt matchur till lsamon sporthall i Hestra. Befintligt matchur är 
gammalt och krånglar vid upprepade tillfällen, det finns inte reservdelar att få 
tag på. 

Hestra Skid- och Sportklubb har ett hyreskontrakt med fastighet- och 
serviceförvaltningen angående sporthallen. I gränsdragningen mellan kommunen 
och föreningen står att föreningen ska stå för investering avseende inventarier. 

Föreningen skriver i ansökan att de har ett akut behov av nytt matchur med 
tanke på inplanerade matcher i hallen. Matchuret beräknas köpas under mars 
månad. 

Föreningen ansöker om totalt 37 375 kronor. 

Beslutsunderlag 
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag, daterad den 6 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § I 0, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Hestra Skid- och Sportklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.14
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §17 Dnr: FN.2019.15 10.10.4 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag om 
7 000 kronor för 5-mannamål inklusive nät samt att bidraget belastar kontot 
investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Burseryds Idrottsförening har inkommit med ansökan om investeringsbidrag för 
inköp av 5-mannamål inklusive nät. 5-manna mål är en mindre variant av 
fotbollsmål och används främst av ungdomslag. Föreningen skriver att de har 
fler ungdomar som spelar fotboll och därför behöver utöka med fler 
fotbollsmål. 

Föreningen ansöker om totalt 14 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Burseryds Idrottsförening, ansökan om bidrag, daterad den I 0 mars 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 13, daterad den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Burseryds Idrottsförening 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.15
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §18 Dnr: FN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
1.6 Yttranden som ankommer på nämnden och som inte är av principiell 
betydelse 
Beslut om yttrande till granskningsremissen av detaljplan för fastigheten Åtterås 
19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Delegat: Fritidsnämndens 
arbetsutskott. 

1.7 Ärenden av brådskande karaktär 
Beslut om att godkänna tillfälliga öppettider för fritidsförvaltningens studieresa 
12-13 mars 2019. Delegat: Fritidsnämndens ordförande. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §19 Dnr: FN.2019.2 2.1 

Meddelanden 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Berghems vänner 

Inbjudan till 20 års jubileum för Berghems lajvby 

Kommunstyrelsen 
Ks beslut § 54 Namnsättning Nordin sportcenter, Smålandsstenar 
Ks beslut § 67 Ansökan om bidrag till verksamhet, Gislaveds Motorklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-02 I (I) 

Fn §20 Dnr: FN.2019.4 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Riksidrottsmötet i Jönköping 23-24 maj 2019 
Fritidsnämndens arbetsutskott kommer att delta på Riksidrottsmötet i 
Jönköping 23-24 maj 2019. 

Interkommunalt bordtennisprojekt 
Fritidsnämnden har fått in en skrivelse om ett bordtennisprojekt. 

Rapport från Planeringssamråd 25 februari 2019 
Planeringssamråd äger rum fyra gånger per år. Fritidschefen rapporterar från 
mötet den 25 februari. Tema för mötet var lokalresursplanering. Man gav också 
information kring de lokalsamtal som planeras. Start i Hällabäck i april. Det 
informerades också om en översyn som är på gång vad gäller samtliga råd inom 
kommunen. 

Rapport från studieresa med fritidsförvaltningen 12-13 mars 2019 
Fritidschefen rapporterar från studieresan som hela fritidsförvaltningen var på 
den 12-1 3 mars i Danmark. Temat för resan var att tänka annorlunda och syftet 
var att ge medarbetarna ideer och inspiration hur vi kan utveckla våra 
verksamheter. Resan innehöll studiebesök vid StreetMekka, Vandkulturhuset 
och Ungdomskolen. Dagarna syftade också till att umgås, lära känna varandra 
samt stärka gemenskapen mellan medarbetarna. Resan var sammanfattningsvis 
mycket lyckad. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 




