
GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKOMMUN
Fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 20 1 5- 1 0-28

Plats och tid Spaden i Kommunhuset, Gislaved, klockan 1 6.00 - 17.00

Beslutande Tommy Stensson (S), ordf.
Susanne Josefsson (S)
Rune Johansson (S)
Lotten Flodström (S)
Caroline Andersson (M)
Urban Nilsson (C)
Emanuel Larsson (KD)
Stefan Nilsson Nylén (SD)
Glenn Gustafsson (M) tjänstgörande ersättare för Malm Sjöblom (M)

Övriga deltagande Ann-Louis Edén, controller
Anna Sam, fritidssekreterare
Anna Gamlén, fritidschef, sekreterare

Frit7Jskontoret den 28 oktober 20 1 5, klockan 17.00
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Taxor 2016

Ärendebeskrivning
Ann-Louis Edén, controller Gislaveds kommun, föredrar ärendet.
Ekonom ienheten anordnade den 22 oktober 2015 en momskurs med en
skatteexpert från SKL som också är representant i skatterättsnämnden.
Momskursen genomförs kontinuerligt i kommunen. Vid kursen var det bland
annat genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1 994:200) samt
vad som ska beskattas och vad som gäller vid bidrag och utbildning med mera.

Efter den genomförda momskursen har ekonomienheten uppmärksammat att
vissa taxor inom fritidsnämndens verksamhetsområde ska beskattas.
Bakgrunden handlar i huvudsak om verksamhet räknas som idrott eller inte.
Taxor såsom kursavgift vid babysim, plask och lek och simskola för barn under
sex år samt bastubad ska beskattas. Förslaget gällande taxor 20 16 måste nu
hanteras och beslutas på nytt av fritidsnämnden innan ärendet går vidare för
fortsatt hantering av kommunstyrelsen.

Fritidsförvaltningens förslag bygger på att de momsbelagda taxorna höjs med
motsvarande momssats.

Beslutsunderlag
Förslag 20 1 6- taxor, daterad den 26 oktober 201 5
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående justerade taxor 20 1 6 efter moms,
daterad den 26 oktober 1 5

Yrkande
Tommy Stensson (5): Att med en redaktionell förändring bifalla
fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämndens taxor 2016 inkluderande moms
på de taxor som ska beskattas.

P ropositionsord n ing
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att fritidsnämnden
beslutar enligt detta.

Fritidsnämnden beslutar

att med en redaktionell förändring godkänna fritidsnämndens taxor 2016
inkluderande moms på de taxor som ska beskattas.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets ekonomienheten
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