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 Plats och tid Domarvallen Smålandsstenar, tisdagen den 19 juni 2018, kl 14.00 - 16.15 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Malin Sjöblom (M), ej §§ 36-37 

Jörg Neumann (M) 

Dejan Stamenkovic (S), tjänstgörande ersättare för Ros-Marie Modén (S) 

Urban Nilsson (C) 

Emanuel Larsson (KD) 

Gunilla Westerholm (S) 

Stefan Nylén (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Therése Lakatos, utvecklingsledare 

Sara Wingren, ekonom 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 Utses att justera Urban Nilsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 25 juni 2018 

 Under- 

 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       29 - 37  

Niklas Arvidsson 

 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Tommy Stensson 

 

 

  
Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Urban Nilsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-06-19   Paragrafer 29 - 37  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-06-26 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-07-19 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Fritidsförvaltningen 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-19     2(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §29    Dnr: FN.2018.29   2.4.7  

 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden ska ta fram planeringsdirektiv för 2019. I planeringsdirektivet 

finns flera olika delar. En generell del om kommunens värdegrund, vision och 

målområden. En nämndsspecifik del om grunduppdrag, kristiska 

kvalitetsfaktorer och eventuella mål och uppdrag för 2019. En framåtblickande 

del samt en budgetdel. 

 

Inför 2019 kommer fritidsnämnden ta emot och lämna verksamheter. Beslutet 

togs i Kommunfullmäktige den 22 februari 2018 §18. Förändringen ökar 

möjligheten att fokusera på uppdraget att skapa meningsfull fritid för alla med 

fokus på andra saker än var fritidsnämnden traditionellt har gjort. Fokus 

kommer fortsättningsvis handla om alla ungdomar, om att stödja och utveckla 

föreningar samt att öka den social hållbarheten genom förebyggande och 

främjande arbete.  

 

Då fritidsnämndens uppdrag kommer att ändras och kunskapen kring de nya 

verksamheterna inte är tillräckliga i dagsläget kommer planeringsdirektivets 

nämndsspecifika del samt framåtblickande del tas fram och formuleras under 

hösten 2018. Budgetdelen kommer också att behöva justeras senare. 

 

Parellellt kommer nämndens reglemente också behöva ses över. Detta görs i 

samband med ny mandatperiod.   

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §24 Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 Gislaveds kommun 

Kf beslut § 81 Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022 

Planeringsdirektiv 2019 - Fritidsnämnden - 2018-06-19  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022, samt 

 

att översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §30    Dnr: FN.2018.28   6.2  

 

Intern kontroll 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden fattade beslut (Fn 2017.13) om två områden som interna 

kontrollområden för 2017: 

 Förebyggande av stölder i förvaltningens anläggningar 

 Rätt underlag vid utbetalningsorder 

 

Redovisning av den interna kontrollen genomfördes i samband med bokslut 

2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutade (2000 §97) om intern kontroll för Gislaveds 

kommun. Enligt §5 "Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun" har 

respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. 

 

Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till nytt kontrollområde för 2018. Det 

handlar om fritidsförvaltningens implementering av GDPR. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §25 Intern kontroll 2018 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta fritidsförvaltningens förslag till internt kontrollområde 2018. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-19     4(11) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §31    Dnr: FN.2018.30   1.8.1  

 

Granskning av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag  

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC 

genomfört en granskning av intern kontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag. Granskningen syftade till att besvara följande frågor: "Bedriver 

fritidsnämnden arbetet med föreningsbidrag på ett ändamålsenligt sätt?" "Är 

fritidsnämndens interna kontroll av föreningsbidragen tillräcklig?"  

 

PwC gör bedömningen att fritidsnämndens arbete med föreningsbidrag i 

huvudsak sker på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen gällande 

föreningsbidragen bedöms i huvudsak som tillräcklig.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag 

Missiv Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag 

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §26 Granskning av internkontroll och 

ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

Expedieras till: 

Revisionen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §32    Dnr: FN.2018.24   10.10.2  

 

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om bidrag från Fritidsnämndens 

förfogande (MTB-bana)  

 

Ärendebeskrivning 

Orienteringsklubben ViVill har inkommit med ansökan om bidrag för drift av 

MTB bana från fritidsnämndens förfogande. 

 

I ansökan skriver föreningen att de anlagt MTB banan i anslutning till 

elljusspåret i Smålandsstenar samt haft driftkostnader för grävarbete, 

fyllnadsarbete och nyttjande av 4-hjuling. 

 

Den lilla övningsbanan och MTB slingan används 4-5 gånger/vecka av 

föreningens egen verksamhet. En dag i veckan hålls också ungdomstävlingar på 

banan. Därutöver används banorna flitigt av allmänhet. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår ett engångbelopp för 

Orienteringsklubben ViVill avseende drift av MTB banan likt det bidrag som 

Anderstorps Orienterings klubb fick tidigare i år. 

 

Föreningen ansökar om 5 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Orienteringsklubben ViVill, ansökan om bidrag från Fritidsnämndens förfogande 

(MTB-bana) 

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §28 Orienteringsklubben ViVill, ansökan om bidrag 

från Fritidsnämndens förfogande (MTB-bana) 

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Gunilla Westerholm (S), Urban Nilsson 

(C) och Emanuel Larsson (KD): bifall till fritidsnämndens arbetsutskotts 

beslutsförslag. 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja ett engångsbelopp på 5 000 kronor till Orienteringsklubben ViVill 

avseende drift för MTB-banor under 2018, samt 

 

att kostnaden belastar Fritidsnämndens förfogande. 

 

  

Expedieras till: 

Orienteringsklubben ViVill 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §33    Dnr: FN.2018.26   10.10.2  

 

Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om bidrag (volleybollens dag 22 

september 2018)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds volleybollklubb har inkommit med ansökan om bidrag från 

fritidsnämndens förfogande angående arrangemang. 

 

Föreningen kommer anordna "Volleybollens dag" med aktiviteter i och runt 

Gisle sportcenter lördagen den 22 september. I samband med firandet ska 

föreningen också fira att de fyller 50 år i år. 

 

Volleybollens dag är ett nytt arrangemang för föreningen som man planerar ska 

återkomma varje år. Föreningen skriver att syftet är en rolig och trivsam 

volleybolldag för samtliga närvarande, såväl unga som äldre, som ska bidra till 

en förhöjd klubbkänsla och ett ökat intresse för sporten. Föreningen anger 

målsättning samt redovisar kostnader med arrangemanget i sin ansökan. 

 

Föreningen ansöker om totalt 25 000 kronor. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaveds 

Volleybollklubb ett bidrag om 10 000 kronor för arrangemanget Volleybollens 

dag den 22 september 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om bidrag  

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §29 Gislaveds Volleybollklubb, ansökan om bidrag  

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Stefan Nylén (SD): bifall till 

fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaveds Volleybollklubb ett bidrag om 10 000 kronor för 

arrangemanget Volleybollens dag den 22 september 2018, samt 

 

att bidraget belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

  

Expedieras till: 

Gislaveds Volleybollklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §34    Dnr: FN.2018.27   10.10.2  

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag (LED 

belysning)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb har inkommit med en ansökan angående litet 

investeringsbidrag för byte av belysning i lilla ridhuset. 

 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med föreningen för förtydliganden av 

bakgrunden till ansökan. Föreningen bytte belysning i stora ridhuset vid generell 

upprustning av stora ridhuset för ett par år sedan. Föreningens beräkningar 

visar att de har gjort energibesparing som motsvarar nästan 10 tkr mindre i 

elkostnader för utbytet av belysningen. Behovet av ny belysning i lilla ridhuset 

finns och föreningen ser positiva vinster med bytet inför vintersäsongen 

2017/2018. 

 

Föreningens beräknade investering handlar om totalt 61 675 kronor. 

Föreningen ansöker om bidrag för materialet och visst monteringsarbete som 

enligt offert uppgår till 49 340 kronor. Övrigt arbete har föreningen sponsorer 

till. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaved-

Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 25 000 kronor för investering av ny 

belysning till lilla ridhuset. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringsbidrag  

Protokoll 2018-06-05 - Fnau §27 Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om 

investeringsbidrag (LED-belysning)  

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Stefan Nylén (SD): bifall till 

fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 25 000 kronor för 

investering av ny belysning till lilla ridhuset, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §35    Dnr: FN.2018.2   1.2.3  

 

Delegationsbeslut  

 

Ärendebeskrivning 

 

1 beslut om att bevilja lotteritillstånd 

1 beslut om att utse dataskyddsombud 

1 beslut om bidragsansökan från förening 

1 beslut om att godkänna drog- och mobbingpolicyföreningar 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §36    Dnr: FN.2018.1   2.1  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott 

Fnau § 30 - Isabergs Ridklubb, ansökan om stort investeringsbidrag 

Fnau § 31 - Revidering av projektbudget Fritidsbank 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult 

utställningsversion 

Följebrev - Granskning av fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och 

Skeppshult i Gislaveds kommun  

 

Region Jönköpings län 

Folkhälsoenkät 2017 - Kommunrapport Gislaveds kommun 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §37    Dnr: FN.2018.5   1.7.3  

 

Informationer  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsguiden 

Fritidsguiden 2018-2019 har skickats ut till alla hushåll i kommunen. Guiden är 

en annonsfinansierad publikation som ges ut av fritidsnämnden och som 

produceras av Guidemakarna. Publikationen har getts ut i många år.  

 

Resultat Folkhälsoenkät Ung 2017 

Folkhälsoenkät ung 2017 är en undersökning om ungas hälsa och som 

genomförs i årskurs 9 samt gymnasiet år 2 i länets kommuner. Undersökningen 

har genomförts ett antal år och innehåller frågor som tangerar fritidsnämndens 

ansvarsområden. Resultatet från 2017 visar bland annat att ungdomar i 

Gislaveds kommun i högre utsträckning än länet anger att de håller på med 

idrottsaktiviteter eller träning minst 1-2 kvällar i veckan.   

 

Resultat Medarbetarenkät 2018 

Gislaveds kommun gör kontinuerligt undersökningar kring medarbetarnas 

uppfattning om olika arbetsområden såsom ledarskap, stämning på 

arbetsplatsen, kompetens och arbetsbelastning. Fritidsförvaltningen har höjt 

sina resultat inom alla områden jämfört med resultat från tidigare år. Åtgärder 

har gett effekt.  

 

Avstämning Smålandsidrotten 

Fritidsförvaltningen har ett gott samarbete med Smålandsidrotten och har 

kontinuerliga avstämningar för att vi ska ha en gemensam bild av läget i 

föreningslivet. Vid senaste träffen diskuterades också det nya bidrags- och 

bokningssystemet, Strategi 2025, Fritidsbank och kommande fokusarbete med 

jämställdhet. Smålandsidrotten lämnade en sammanställning kring ”Idrotten i 

Gislaved 2017” som påvisar viss statistik kring föreningslivet. 

 

Reviderad budget för projekt Inrättande av en fritidsbank 

Sedan ansökan av bidrag till projekt ”Inrätta en fritidsbank” beviljades har 

viktiga saker för projektets utformning hänt. Det innebär att budgeten för 

projektet har konkretiserats ytterligare. Fritidsnämndens arbetsutskott fattade 

beslut om revideringen den 5 juni 2018 och beslutet har därefter skickats 

vidare till ekonomienheten.  

 

Återkoppling från Studieresa med fritidscheferens regionala nätverk och 

ansvariga presidier 

Fritidschefen berättar från studieresan den 24-25 maj 2018 till Malmö. Vi tog 

bland annat del av FC Rosengårds verksamhet, Malmös nya kultur- och 

sporthall ”Kampen” samt Hylliebadet.  

 

Information Sommarliv 

Fritidschefen informerar om programmet för Sommarliv. Aktiviteterna har en 

stor bredd och är utspridda i hela kommunen. Flera föreningar är engagerade. 

 

Tack till Smålandsstenars GoIf 

Fritidsnämndens ordförande framför ett Tack! till Smålandsstenars Gif för 

nämndens möjlighet att förlägga sammanträdet på föreningens anläggning samt 

för gott fika och bra presentation av föreningens verksamhet. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn § 37 (forts.) 

 

Glad sommar! 

Fritidsnämndens ordförande avslutar mötet med att önska alla ledamöter i 

fritidsnämnden och all personal inom fritidsförvaltningen en glad sommar.      

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 

 


