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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §57 Dnr: FN.2019.26 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa planeringsdirektiv 2020 och 
översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Tomas Töreland (S) och Osamaa Sharaffi (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden fattade beslut om att godkänna ett första utkast 
av planeringsdirektiv 2020, med möjlighet till kompletteringar och justeringar 
under hösten 2019. vid sammanträde den 18 juni 2019. I planeringsdirektivet 
finns flera olika delar. En generell del om kommunens befolkningsutveckling och 
prognos. En nämndspecifik del om grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer och 
eventuella mål och uppdrag för 2020. En framåtblickande del samt budgetdel. 

Under hösten har förvaltningen arbetat med de olika delarna i 
planeringsdirektivet. Kommunfullmäktige fastställde också planeringsdirektiv för 
kommunen som helhet vid sammanträde den 21 november. 

Fritid- och folkhälsonämndens planeringsdirektiv 2020 ska nu fastställas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige § 145, daterad den 21 november 2019 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott § 29, daterad den 16 
oktober 20 19 
Planeringsdirektiv 2020, för hela kommunen, daterad den 21 november 2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 44, daterad den 3 
december 2019 
Fritid- och folkhälsonämndens planeringsdirektiv daterad den 25 november 
2019, version 2 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.26
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §58 Dnr: FN.2019.46 10.10.4 

Västboås Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Västboås Gymnastik- och 
Idrottsföreningen ett bidrag om 6 500 kronor för inköp av redskapsbärare och 
stickluftare, samt att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Västboås Gymnastik- och Idrottsförening har inkommit med en ansökan om 
litet investeringsbidrag angående inköp av redskapsbärare och stickluftare. 

Redskapsbärare och stickluftare används på fotbollsplan och hängs på befintlig 
traktor. Investeringen kommer hjälpa föreningen i det tunga arbetet som annars 
krävs när inte hjälpmedlen finns. 

Föreningen ansöker om 13 737 kronor. 

Beslutsunderlag 
Västboås Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag daterad den 27 
oktober 2019. 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 45, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Västboås Gymnastik- och Idrottsförening 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.46
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §59 Dnr: FN.2019.49 10.10.2 

Syriska Kultur-, Humanitär- och Idrottsförening, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att avslå Syriska Kultur-, Humanitär- och 
Idrottsföreningens ansökan om bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Syriska kultur-, humanitär- och idrottsföreningen har inkommit med en 
bidragsansökan om fritid- och folkhälsonämndens förfogande för lokalbidrag. 

Enligt normer för kommunala bidrag ska föreningar inkomma med ansökan om 
drift- och lokalbidrag senast 15 mars varje år. Beviljat bidrag betalas ut 
nästkommande år. 

Den aktuella föreningen ansökte inte om lokal- och driftbidrag för sin 
föreningslokal i mars 2018. Det innebar att föreningen inte fick något bidrag för 
föreningslokalen 2019. 

I år inkom föreningen med lokal- och driftbidrag i rätt tid, men enligt normerna 
så betalas bidrag ut först nästkommande år. 

Föreningen har därför inkommit med en ansökan om fritid- och 
folkhälsonämndens förfogande för att få ersättning för sin lokal i år. 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen föreslår att fritid- och folkhälsonämnden 
avslår föreningens ansökan. 

Beslutsunderlag 
Syriska Kultur-, Humanitär- och Idrottsföreningen, ansökan om bidrag daterad 
den 21 mars 20 19 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 46, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Syriska Kultur-, Humanitär- och Idrottsförening 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.49
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §60 Dnr: FN.2019.48 10.10.2 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Gislaved-Anderstorps 
Ridklubb ett bidrag på 45 000 kr samt att bidraget belastar kontot fritid- och 
folkhälsonämndens förfogande. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved-Anderstorps ridklubb är en ridklubb som har drygt 150 ridande elever 
i veckan samt ca 40 tävlingsryttare. Ridskolan erbjuder grupplektioner för alla 
nivåer, både barn och vuxna, personer med funktionsvariation och ryttare med 
egen häst. Ett antal hästar och ponnyer finns tillgängliga på föreningens 
anläggning. 

Föreningen har nu inkommit med en skrivelse om föreningens ekonomiska 
situation. Man framför svårigheter att klara planerade utgifter fram till årsskiftet 
på grund av ett flertal oförutsedda kostnader som föreningen har belastats för 
under 2019. Det handlar dels om högre priser på foder, stallströ och hö, dels 
kostnader för hästar som tidigare år har lånats in i verksamheterna samt flera 
genomförda aktiviteter som olyckligt har sammanfallit med närliggande 
ridklubbars evenemang och därför inte har gett planerade intäkter. 

Föreningen ansöker om 60 000 kronor från fritid- och folkhälsonämndens 
förfogande. 

Representanter från föreningen medverkade vid föredragning av ärendet på 
fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskottets sammanträde den 3 december 
2019. 

Beslutsunderlag 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag daterad den I I november 
2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott§ 47, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §61 Dnr: FN.2019.47 10.10.2 

Reumatikerföreningen Västbo, ansökan om dispens 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Reumatikerföreningen Västbo 
dispens om för sent inkommen ansökan om aktivitetsbidrag våren 2019, samt 
att aktivitetsbidrag på 5 754 kronor beviljas och belastar kontot fritid- och 
folkhälsonämndens förfogande. 

Ärendebeskrivning 
Västbo reumatikerförening har inkommit med en bidragsansökan från fritid
och folkhälsonämndens förfogande om dispens för aktivitetsbidrag våren 2019. 

Föreningen kontaktade fritid- och folkhälsoförvaltningen för att höra varför 
föreningen inte fått sitt senaste aktivitetsbidrag utbetalt. Förvaltningen träffade 
föreningen och vid träffen visade det sig att föreningen inte lämnat in ansökan 
om aktivitetsbidrag, något som styrelsen inte kände till. Enligt föreningen ska 
sammanställning av aktiviteterna och underlag för ansökan gjorts. 

Föreningen har därefter inkommit med ansökan om aktivitetsstöd, men flera 
månader för sent. Föreningen ansöker om dispens för att få aktivitetsbidraget 
utbetalt. 

I det aktuella fallet rör det sig om totalt 607 aktiviteter vilket medför ett bidrag 
på 5 754 kronor för våren 2019. 

Beslutsunderlag 
Reumatikerföreningen Västbo, ansökan om dispens daterad den 6 november 
2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 48, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Reumatikerföreningen Västbo 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §62 Dnr: FN.2019.52 10.10.4 

Gislaved-Västbo Brukshundklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Gislaved-Västbo 
Brukshundklubb ett bidrag på 9 800 kronor för inköp av luftvärmepump till 
föreningens klubbstuga, samt att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb har inkommit med en ansökan om litet 
investeringsbidrag angående inköp och installation av luftvärmepump i 
föreningens klubbstuga. 

Föreningen skriver att behovet av installation av luftvärmepump är stort och att 
investeringen kommer medföra minskade energikostnader för föreningen. 

Föreningen hänvisar till en offert och anger en kostnad på 19 600 kronor för 
inköp och installation av luftvärmepumpen. Föreningen har också bedömt eget 
arbete motsvarande 375 kronor. 

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet. Fritid- och folkhälsonämnden får, 
enligt reglementet besluta i ärendet. Fritid- och folkhälsoförvaltningen föreslår 
nämnden att bevilja föreningen ett bidrag på 7 500 kronor för investering av 
luftvärmepump. 

Beslutsunderlag 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb, ansökan om bidrag daterad den 6 december 
2019 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 december 2019 

Yrkanden 
Emanuel Larsson (KD): Att bevilja Gislaved-Västbo Brukshundklubb ett bidrag 
på 9 800 kronor för inköp av luftvärmepump till föreningens klubbstuga, samt 
att bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Emanuel Larssons 
(KD) yrkande och finner att fritid- och folkhälsonämnden beslutar enligt 
Emanuel Larssons (KD) yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Gislaved-Västbo Brukshundklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



8(15)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 1(2) 

Fn §63 Dnr: FN.2019.10 10.10.4 

Stort investeringsbidrag 2019 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar 

att bevilja Burseryds Alliansförsamling ett investeringsbidrag om 30 tkr för 
inköp av ljudsystem. 

att bevilja Anderstorps Orienteringsklubb ett investeringsbidrag om 55 tkr 
för inköp av fyrhjuling ATV. 

att bevilja Burseryds Skytteförening ett investeringsbidrag om I 00 tkr för 
renovering av skjutbanor. 

att bevilja Skeppshults Boll klubb ett investeringsbidrag om 50 tkr för inköp 
av robotgräsklippare. 

att bevilja Västboås Gymnastik- och Idrottsförening ett investeringsbidrag 
om 25 tkr för inköp av robotgräsklippare. 

att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ett investeringsbidrag om 330 tkr för 
renovering av sporthall. 

att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb ett investeringsbidrag om 40 tkr för 
upprustning av anläggning, samt 

att kostnaderna belastar kontot investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit totalt 7 stycken ansökningar om stort investeringsbidrag 
2019. Stort investeringsbidrag är de bidragsansökningar som är på belopp över 
50 000 kronor. 

Det totala ansökta beloppet är I 41 I 806 kr. 

Beslutsunderlag 
Burseryds Alliansförsamling, ansökan om bidrag daterad den 20 mars 2019 
Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om bidrag daterad den 14 augusti 
2019 
Burseryds Skytteförening, ansökan om bidrag daterad 25 oktober2019 
Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag daterad den 25 oktober 2019 
Västboås Gymnastik- och Idrottsförening , ansökan om bidrag daterad den 27 
oktober 20 19 
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag daterad dem 19 november 
2019 (I) 
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag daterad dem 19 november 
2019 (2) 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 49, daterad den 3 
december 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum 
2019-12-17 

Sida 
2(2) 

Fn § 63 (forts.) 

Beslutet skickas till: 
Anderstorps Orienteringsklubb 
Burseryds Alliansförsamling 
Burseryds Skytteförening 
Hestra Skid- och Sportklubb 
Skeppshults Bollklubb 
Västboås Gymnastik- och Idrottsförening 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §64 Dnr: FN.2019.50 1.3.1 

Fritid- och folkhälsonämndens regler och rutiner för intern kontroll 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att anta regler och rutiner för intern 
kontroll. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har tagit fram ett nytt reglemente kring intern kontroll. 
Arbetet är ett led efter revisionens kontroll av området. Det nya reglementet 
medför att respektive nämnd ska ha antagna regler och rutiner för 
internkontroll. Ett förslag till regler och rutiner för fritid- och 
folkhälsonämnden har tagits fram av förvaltningen. 

För att följa strukturen i reglementet ska även en riskanalys göras en gång per 
år. Riskanalysen ska ligga till grund för nämndens årliga interna kontrollplan. 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer ta fram dessa dokument till 
kommande sammanträde den I I februari med nämnden. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för intern kontroll antaget den 17 juni 2019 
Regler och rutiner för intern kontroll, daterad den 25 november 2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 50, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kvalite och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.50
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §65 Dnr: FN.2019.45 1.3.1 

Fritid- och folkhälsonämndens delegationsordning 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att anta ny delegationsordning för fritid
och folkhälsonämnden daterad den 26 november 2019 och att tidigare 
delegationsordning daterad den 8 maj 2018 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämndens delegationsordning ska revideras en gång vart 
fjärde år, första året i mandatperioden eller vid behov. Nuvarande 
delegationsordning fastställdes av fritid- och folkhälsonämnden (då kallad 
fritidsnämnden) den 8 maj 2019. 

De tillägg som ingår i fritid- och folkhälsoförvaltningens förslag berör bland 
annat arbetet med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR), 
samt upphandlingsfrågor. Vidare föreslås fritid- och folkhälsochefen få 
beslutanderätt gällande att fastställa tillfälliga öppettider samt att godkänna nya 
föreningar som bidragsberättigade. För ett antal delegationer har ny 
vidaredelegat utsetts. Utöver detta har förändringar gjorts som är rent 
språkliga och som berör strukturen på dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens delegationsordning, daterad den 8 maj 20 18 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens delegationsordning, daterad den 26 
november 2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 5 I, daterad den 3 
december 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.45
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §66 Dnr: FN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Gislaved Skridskoklubb lotteritillstånd enligt 6 kap. § 9 i 
Spellagen för tiden 2019-12-01--2024-1 1-30. Delegat: Fritid- och 
folkhälsochefen. 

6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb lotteritillstånd enligt 6 kap. § 
9 i Spellagen för tiden 2020-01-01--2024-12-31 respektive 2020-01-01--2020-
12-3 I. Delegat: Fritid- och folkhälsochefen. 

6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Anderstorps Sportklubb lotteritillstånd enligt 6 kap. § 9 i 
Spellagen för tiden 2019-1 1-26--2024-1 1-25. Delegat: Fritid- och 
folkhälsochefen. 

Beslut om bidragsberättigad förening 
Beslut om att godkänna Somaliska Riks Kultur Förening Gislaved som en 
bidragsberättigad förening att gälla från och med 2020-02-27. Delegat: 
Fritidschefen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 I (I) 

Fn §67 Dnr: FN.2019.2 2.1 

Meddelanden 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

BmGT beslut§ 177 Skyltning av rökfria miljöer i Gislaveds kommun - Fritid
och folkhälsonämnden 

Fastighet- och servicenämnden 
Tjänstekatalog IT, prishöjning 2020 
Fa beslut§ 98, lnternservicepriser 2020, IT-avdelninge 

Kommunfullmäktige 
Kf beslut § 143 Sammanträdesplan 2020 
Kf beslut§ 144 Taxor 
Plan- och bygglovstaxa 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag, bilaga 2 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag, bilaga 3 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Taxa och avgifter enligt miljöenhetens uppdrag, grund 
Taxesammanställning 2020 

Kommunstyrelsen 
Ks beslut § 259 Sammanträdesplan 
Ks beslut§ 330 Arvoden till förtroendevalda 2020 
Arvoden för förtroendevalda 2020 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-17 1(2) 

Fn §68 Dnr: FN.2019.4 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Avslutande ärende Nissavallen 
Fritid- och folkhälsochefen informerar om ett gammalt ärende angående 
nyttjanderättsavtal för Nissavallens idrottsplats från 2012. Den verksamma 
föreningen har ingen verksamhet på idrottsplatsen längre och avtal är inte 
längre aktuellt. Ärendet kommer att avslutas. 

Information om planerad simtävling 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har fått förfrågan från Smålandsstenars 
simsällskap om att hyra Gislebadet den 28-29 mars 2020 för en ungdomstävling. 
Det är Smålandsstenars simsällskap som tillsammans med Anderstorps 
simsällskap och Värnamo simsällskap planerar tävlingen. Gislebadet behöver 
hållas stängt för allmänhet under pågående tävling. 

Rapport från lokalsamtal Broaryd 
Demokratiberedningen, Gislaveds kommun har genomfört lokalsamtal i 
Broaryd under november. Tjänsteperson från fritid- och folkhälsoförvaltningen 
deltog vid första mötet och ledamot från fritid- och folkhälsonämnden deltog 
vid andra mötet. Frågor, främst angående friluftsliv, lyftes och tangerade 
nämndens grunduppdrag. 

Rapport från Planeringssamråd 
Fritid- och folkhälsochefen rapporterar från Planeringssamråd den 4 november 
2019. Tema vid träffen var Mänskliga rättigheter. Vi fick en föredragning om 
nationella minoriteter och information om Barnkonventionen. 

Deltagande vid gymnasiedialoger 
Fritid- och folkhälsochefen informerar om gymnasiedialoger som har 
genomförts under v. 46 och v.51 av Demokratiberedningen, Gislaveds 
kommun. Inför dialogerna fick nämnderna inkomma med frågeställningar som 
ungdomarna skulle arbete med. I de klasser där fritid- och folkhälsonämndens 
frågor lyftes deltog fritid- och folkhälsochefen. Frågorna tangerade fältarnas 
arbete och nya former för att vara aktiv. Klassernas arbeten har resulterat i 
förslag till debattartiklar. 

Uppvaktning av SM guld medaljörer 
Fritid- och folkhälsochefen samt ordförande berättar om uppvaktning av SM 
guldmedaljörer. Under en kväll i v. 50 överraskades tre av fyra SM 
guldmedaljörer med koppling till Gislaveds kommun i hemmet, vid en 
föreningsträff och på en träning. Aktiviteten fick positiv publicitet. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Information om trygghetsskapande aktiviteter 
Under pågående vecka har fritid- och folkhälsoförvaltningen satt in extra 
vikarier på fritidsgården Z och i Gisle bowling för att skapa trygghet på våra 
mötesplatser och finnas till hands för ungdomar som eventuellt har funderingar 
kring helgens dåd i Gislaved. Fältare har prioriterat sin arbetstid hela veckan till 
platser där ungdomar vistas. Fritid- och folkhälsochef fattade beslut, måndag 16 
december 2019, om att våra mötesplatser ska vara kontantfria. 

Återrapportering om arbetet med fritid- och folkhälsoförvaltningens 
handlingsplan för informationssäkerhet 
Nämndsekreterare rapporterar om hur arbetet går med informationssäkerhet 
inom förvaltningen. Förhoppningen är att en informationshanteringsplan för 
fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer att fastställas under 2020. 

God jul önskas medarbetare i fritid- och folkhälsoförvaltningen 
Ordförande avslutar dagens sammanträde med att önska alla ledamöter i 
nämnden och medarbetare inom förvaltningen en god jul samt riktar ett tack 
för allas insatser och engagemang under året. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


