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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-10-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Gisle Sportcenter, tisdagen den 16 oktober 2018, kl 14.00 - 15.45 

Tommy Stensson (S), ordf. 
Malin Sjöblom (M) 
Urban Nilsson (C) 
Gunilla Westerholm (S) 
Jörg Neumann (M) 
Emanuel Larsson (KD) 
Stefan Nylen (SD) 
Lotten Flodström (S) 

Anna Gamlen, fritidschef 
Therese Lakatos, utvecklingsledare 
Sara Wingren, ekonom 
Johanna Bondeus, ekonom 
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Urban Nilsson 

Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 18 oktober 2018 

Paragrafer 47 - 52 

Niklas Arvidsson 

Tommy Stensson 

Urban Nilsson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Fritidsnämnden 

Paragrafer 47 - 522018-10-16 
Datum för 

2018-10-18 anslags nedtagande 2018-11-09 

Fritidsförvaltningen 

Anna Sam 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-10-16 I (I) 

Fn §47 Dnr: FN.2018.37 2.6.1 

Upphandling elljusstolpar 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden ansvarar för nio elljusspår i Gislaveds kommun. Ansvaret 
kommer per I/ I 2019 att flyttas till fastighet- och servicenämnden. 

Under ett antal år har fritidsnämnden investerat i nya armaturer till 
elljusspåren. I samband med bytena har en okulär besiktning gjorts av stolparna 
som belysningen sitter på. Fem av spåren har trästolpar. Dessa stolpar är 
överlag gamla. 

Trästolparna på elljusspåret i Gislaved har konstaterats vara i dåligt skick. En 
särskild besiktning gjordes i september 2018 efter att en stolpe föll utan 
nämnvärd vindstyrka. Besiktningen påvisar behov av utbyte av flertalet stolpar. 

Fritidsförvaltningen har tagit fram en ungefärlig kostnad för byte av stolparna. 
Det handlar om utbyte av samtliga stolpar samt nedgrävning av kabel. 
Kostnaden uppskattas till 600 tkr. Projektet behöver upphandlas. Investeringen 
beräknas till 2019. 

Fritidsförvaltningen har gjort beställning av besiktning på samtliga elljuspår och 
på övriga verksamhetsanläggningar där belysningsstolparna är av trä. 

Beslutsunderlag 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2018 

Fritidsnämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt 

att bejaka att fritidsförvaltningen påbörjar upphandling av elljusstolpar 

Expedieras till: 
Fritidsförvaltn ingen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.37
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-10-16 I (I) 

Fn §48 Dnr: FN.2018.35 10.10.4 

Gislaveds Tennisklubb, ansökan om bidrag 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds Tennisklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande litet 
investeringsbidrag. 
Föreningen är i behov av en ny bult, en sorts maskin som plattar till underlaget 
och underlättar arbetet vid uppstarten av föreningens utomhusbanor. 

Nypriset för en bult är ca 70 000 kr, men föreningen har fört disskussion med 
Alvesta Tennisklubb som inte längre behöver sin bult. Gislaveds Tennisklubb 
kan köpa denna för 40 000kr. 

Investeringen handlar om totalt 40 000kr. Föreningen har varit i kontakt med 
fritidskontoret och aviserat att de behöver införskaffa bulten så fort som 
möjligt. 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja 
Gislaveds Tennisklubb ett bidrag om 20 tkr för inköp av bult. 

Beslutsunderlag 
Gislaveds Tennisklubb, ansökan om bidrag 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018 

Yrkande 
Stefan Nylen (SD): bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Gislaveds Tennisklubb ett bidrag om 20 tkr för inköp av bult, samt 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

Expedieras till: 
Gislaveds Tennisklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.35
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-10-16 I (I) 

Fn §49 Dnr: FN.2018.36 1.3.1 

Sammanträdesdatum 2019 

Ärendebeskrivning 
Fritidsförvaltningen föreslår följande sammanträdesdatum för fritidsnämnden 
under 2019: 

12 februari 
2 april 
14 maj 
18 juni 
I 0 september 
29 oktober 
17 december 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2019 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2018 
Ks beslut § 282 Sammanträdesplan 2019 

Fritidsnämnden beslutar 

att fastställa fritidsnämndens sammanträden 2019 till 12 februari, 2 april, 14 
maj, 18 juni, I 0 september, 29 oktober och 17 december. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.36


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2018-10-16 I (I) 

Fn §50 Dnr: FN.2018.5 1.7.3 

Informationer 

Ärendebeskrivning 

Rapport från GVK 50 år 
Gislaveds volleybollklubb firar 50 år som förening och arrangerade 
Volleybollens dag den 22 september. Fritidschefen och fritidsnämndens 
ordförande rapporterar från arrangemanget. 

Inbjudan öppet hus till Bosniska mosken 
Fritidsnämnden har fått en inbjudan att närvara vid Öppet hus Bosniska mosken 
den 20 oktober. I samband med detta firar föreningen att de fyller 25 år i år. 
Ledamot Emanuel Larsson meddelar att han går på arrangemanget. 

ASK 50 år 
Fritidschefen informerar om att Anderstorps sportklubb fyller 50 år och 
kommer att fira detta den 20 oktober. Fritidsförvaltningen har inte fått del av 
arrangemanget, men hela sporthallen i Anderstorp är bokad. 

Besök av Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket har varit på besök i Gislebadet. Besöket ägde rum den 4 
oktober och skedde inom ramen för kemikalieanvändning. Fritidsförvaltningen 
kommer att få en rapport från besöket och ev krav på åtgärder. 

Rapport från möte med revisionen 
Fritidsnämndens ordförande rapporterar från möte med revisionen den 20 
september. 

Inbjudan till julsamkväm & firande av SM-guld medaljörer 
Fritidsnämndens ledamöter inbjudas till julsamkväm i samband med firande av 
SM- guld medaljörer med koppling till Gislaveds kommun den 18 december. 
Firandet sker i direkt anslutning till fritidsnämndens sammanträde. Tid och plats 
meddelas separat. Anmälan ska göras. 

Avtackning 
Vid dagens sammanträde deltog förvaltningens ekonom och förvaltningens 
nämndsekreterare för sista gången. Fritidsnämndens ordförande tackade båda 
två för gott samarbete och önskade lycka till med nya utmaningar. 

Presentation ny ekonom 
Fritidsförvaltningen nya ekonom presenterade sig. 

Tack till Smålandsstenars simsällskap 
Fritidsnämndens ordförande framför ett Tack! till Smålandsstenars simsällskap 
för nämndens möjlighet att få träffa dem och få del av en bra presentation av 
föreningens verksamhet. 

Fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2018-10-16 I (I) 

Fn §51 Dnr: FN.2018.2 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

I delegationsbeslut om att bevilja lotteritillstånd. 

Fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
2018-10-16 

Sida 
I (I) 

Fn §52 Dnr: FN.2018.1 2.1 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan till öppet hus på Bosniska mosken 
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare inbjuds till öppet hus på Bosniska 
mosken, den 20 oktober 2018. 

Fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


