
 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden 
 

Sida 
1 (15) 

 Sammanträdesdatum 2011-12-07 
  
 Plats och tid Hotell Nissastigen, Gislaved, klockan 12.30 – 15.30 

 
 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Glenn Gustafsson (M) 
Urban Nilsson (C) 
Linus Håkansson (KD) 
Tommy Stensson (S) 
Susanne Josefsson (S) 
Esad Kasumovic (S) 
Marie-Louise Dinäss (S) 
Anders Ingemarsson (C), ersättare för Lars Park (FP) 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Christian Lövquist, områdeschef, §§ 101-104  
Therése Lakatos, utvecklare  
Kent Kruuse, sekr  
  
  
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Marie-Louise Dinäss (S) 
 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret 2011-12-09 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. Paragrafer 101 - 114 

Kent Kruuse, sekr 
  

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

Maria Gullberg Lorentsson (M)  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 
Marie-Louise Dinäss (S)  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 2011-12-07  Paragrafer 101 - 114 

 Datum för 
 anslags uppsättande 2011-12-12 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2012-01-02 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Kent Kruuse, sekr 
   Utdragsbestyrkande 
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 2011-12-07  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §101   Dnr:  FN.2007.60   040 
  
 Intern kontroll 2011 
  
Fn §101  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningens internkontrollplan 2011 omfattar personsäkerhet och 
bidragshantering. En internkontroll har nu genomförts på dessa områden av en 
områdeschef och kommunens controller. Resultatet av kontrollen visar att både 
personsäkerheten och bidragshanteringen sköts på ett godkänt sätt. 
 
För år 2012 föreslås förvaltningens checklisterutiner och inventariehantering bli 
nya kontrollområden. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport internkontroll personsäkerhet, se akten. 
Rapport internkontroll bidragshantering, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 70 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporterna om personsäkerhet och bidragshantering samt 
 
att checklisterutiner och inventariehantering blir förvaltningens 

kontrollområden år 2012. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §102   Dnr:  FN.2008.32   806 
  
 Taxor vid fritidsnämndens anläggningar i Gislaveds kommun   
  
Fn §102  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till fritidsnämnden för 
att få ett klarläggande på några frågor. Denna redovisning skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2011-11-22. 
 
Fritidschefen har utarbetat ett förslag till svar på frågorna. 
 
Yrkande 
Susanne Josefsson (S): Jag yrkar att det i skrivelsen ska redovisas en förklaring 
på varför man höjer årsavgifterna mer för ungdomar och pensionärer i simhallar 
och hälsolyft. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Susanne Josefssons (S) yrkande och finner 
att fritidsnämnden antar det. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, se akten. 
Förslaget till taxor, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets förslag den 23 november 2011, § 71 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att anta fritidschefens skrivelse med Susanne Josefssons (S) tilläggsyrkande 

som sitt svar till kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §103   Dnr:  FN.2008.45   810 
  
 Fritidsnämndens mål- och handlingsplan för 2011-12, uppföljning 
  
Fn §103  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har gjort en uppföljning av gällande mål- och handlingsplan 
efter halva perioden. Uppföljningen visar att det finns mål som både är 
uppfyllda, delvis uppfyllda och ej uppfyllda. I slutet av 2012 kommer en 
utvärdering att göras. Då kommer också en ny mål- och handlingsplan för 2013-
14 att behandlas. 
 
Fritidsnämnden uppdrar åt fritidskontoret att förtydiga målen som gäller för 
Hörsjöbadets camping och återrapportera detta. Fritidsnämnden vill också att 
fritidskontoret utreder varför simkunnigheten inte når ställda mål. Denna 
utredning bör ske tillsammans med barn- och utbildningskontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Gällande mål- och handlingsplan, se akten. 
Uppföljning av mål- och handlingsplan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 72 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fritidskontoret utreder varför simkunnigheten inte når ställda mål och 

presenterar resultatet på nästkommande sammanträde, 
 
att fritidskontoret utreder Hörsjöbadets campingredovisning och presenterar 

resultatet på nästkommande sammanträde, 
 
att godkänna deluppföljningen av mål- och handlingsplanen för 2011-12 

samt 
 
att lägga den till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §104   Dnr:  FN.2011.55   042 
  
 Kommunfullmäktiges konkretiserade mål för fritidsnämnden   
  
Fn §104  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit ett antal konkretiserade mål. Av dessa berör 
några speciellt fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Fritidskontoret har gjort en sammanställning över målen och vad som har skett 
på de olika målområdena. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidschefens redovisning av kommunfullmäktiges konkretiserade mål för 
fritidsnämndens verksamhetsområde, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 73 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna fritidskontorets redovisning av åtgärder avseende 

kommunfullmäktiges konkretiserade mål för fritidsnämndens 
verksamhetsområde. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §105   Dnr:  FN.2009.11   809 
  
 Bidragsnormer för bidragsberättigade föreningar, diverse justeringar 
  
Fn §105  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till komplettering av normer avseende 
driftbidraget. Anledningen är att förutsättningarna för en del föreningar ändrats 
rejält och detta finns inte med i bidragsnormerna. I förslaget finns också med 
några textjusteringar för att förtydliga innehållet i bidragsnormerna. 
 
Beslutsunderlag 
Fritidskontorets förslag till justeringar av normerna, se akten. 
Antagna bidragsnormer, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 75 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige godkänna genomförda bidragsjusteringar att 

gälla från 1 januari 2012. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §106   Dnr:  FN.2011.54   049 
  
 Islamiska Kulturföreningen, genomförd bidragskontroll   
  
Fn §106  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har genomfört en kontroll av det lokala aktivitetsbidrag 
föreningen erhållit under 2009 och 2010. Vid kontrollen har framkommit en del 
brister av olika slag. Föreningen har givits möjlighet att förklara besvara ett 
antal frågor som fritidskontoret ställt till föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens studieplan 2011, se akten. 
Fritidschefen skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 76 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att omedelbart omkoda Islamska Kulturföreningen till en icke 

bidragsberättigad förening då föreningen inte uppfyller ställda 
bidragskriterier, 

 
att betala ut aktivitetsstöd enligt gällande bidragsnorm fram till 2011-06-30 

samt 
 
att ej kräva återbetalning av utbetalt aktivitetsstöd för åren 2009-10. 
 
 
Expedieras till: 
Islamiska Kulturföreningen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §107   Dnr:  FN.2008.38   006 
  
 Sammanträdesdagar för år 2012 
  
Fn §107  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar år 2012 för 
fritidsnämndens och arbetsutskottet. Förslaget har så lång det är möjligt beaktat 
en del centrala processer. 
 
Beslutsunderlag 
Förslaget till sammanträdesdagar 2012, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 77 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för år 2012 samt 
 
att översända det till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §108   Dnr:  FN.2011.37   823 
  
 Burseryds Idrottsförening, bidragsansökan   
  
Fn §108  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag med 4 000 kr. Ansökan avser utökade 
kostnader föreningen haft de senaste två åren då många skidåkare åkt där i 
stället för på motionsspåret. Enligt föreningen är motionsspåret på vissa ställen 
helt olämpligt för nybörjare och vanliga motionärer och de hänvisas till 
Granbacken i stället. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 78 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Idrottsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §109   Dnr:  FN.2008.43   805 
  
 Burseryds Alliansförsamling, bidragsansökan   
  
Fn §109  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för att anskaffa en mobil 
ljudanläggning. Kostnaden anges totalt till 22 800 kr. Ljudanläggningen är 
avsedd att användas när föreningens barnkör repeterar eller framträder på olika 
platser. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 79 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bidragsansökan. 
 
 
Expedieras till: 
Burseryds Alliansförsamling 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
11 

 2011-12-07  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §110   Dnr:  FN.2011.56   805 
  
 Skeppshults Bollklubb, skrivelse angående driftbidraget   
  
Fn §110  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Föreningen har det senaste året fått sitt driftbidrag reducerat med 25 % från 
124 676 kr till 93 507 kr helt enligt gällande bidragsnorm. Minskningen beror 
på att föreningen redovisat en kraftigt sjunkande ungdomsverksamhet. 
Föreningen påtalar nu att man, trots minskad ungdomsverksamhet, har 
driftkostnaderna kvar och begär att driftbidraget skall vara oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens skrivelse, se akten. 
Fritidschefens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 80 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå föreningens begäran. 
 
 
Expedieras till: 
Skeppshults bollklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §111   Dnr:  FN.2011.57   805 
  
 Anderstorps Sportklubb, ansökan om utökat ledarutbildningsbidrag   
  
Fn §111  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Föreningen ansöker i skrivelse om utökat ledarutbildningsbidrag för åren 2011 
och 2012. De planerar att genomföra en större utbildningssatsning i form av 
basutbildning TS1 och TS2. 
 
Beslutsunderlag 
Föreningens skrivelse, se akten. 
Arbetsutskottets beslut den 23 november 2011, § 81 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen ledarutbildningsbidrag enligt gällande norm utan 

begränsning av normens tak under år 2012. 
 
 
Expedieras till: 
Anderstorps Sportklubb 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §112   Dnr:  FN.2007.5   002 
  
 Delegationsbeslut   
  
Fn §112  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Beslutas bevilja Westbo Innebandyklubb lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 17 
för perioden 2011-11-22 – 2014-11-21. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lägga beslutet till handlingarna. 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §113   Dnr:  FN.2008.2   814 
  
 Smålandsstenars motionsspår, förfrågan om breddat användningsområde 
  
Fn §113  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens arbetsutskott uppdrog åt fritidskontoret att diskutera med 
Smålandsstenars Samhällsförening och Orienteringsklubben Vivill med målet 
att även mountainbikecykling skall kunna utövas på motionsspåret. Peter 
Bergwall meddelar nu i ett mail att skrivelsen tyvärr skrivits på föreningens 
brevpapper men att Samhällsföreningen inte var inblandad i den alls. Han tar 
också tillbaka skrivelsen i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Mail från Peter Bergwall, se akten. 
 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att avskriva ärendet. 
 
 
Expedieras till: 
Bergwall Peter 
Smålandsstenars Samhällsförening 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §114   Dnr:  FN.2007.4   009 
  
 Övrigt   
  
Fn §114  2011-12-07  Ärendebeskrivning 

Fritidschefen informerar att en överenskommelse med Swetecs Hockeyskola 
sommaren 2012 är klar. Villkoren är i stort samma som för 2011. 
 
Smålandsidrotten har meddelat att de avser göra ett besök i Gislaveds kommun 
hösten 2012. 
 
Fritidskontoret fortsätter utreda en övergång till ett digitalt redovisningssystem 
för aktivitetsbidraget, Idrott On Line. Fritidskontoret kommer att genomföra ett 
studiebesök i Växjö den 19 december 2011. 
 
Synskadades Förening i Gislaved har tagit initiativ till att arrangera en 
Handikappföreningarnas Dag den 18 augusti 2012. Fritidskontoret har ställt sig 
positiva till idén och kommer att upplåta lokaler om projektet genomförs. 
 
Utbildningsresan för fritidsnämndernas presidier i Jönköpings län går nästa år 
till Växjö den 12 – 13 april 2012. Temat blir samhällets ansvar för arenaidrotten 
kontra breddidrotten. 
 
Smålandsidrotten kommer att utse årets idrottskommun i Småland. Det är fritt 
för var och en att föreslå en kandidat. Fritidschefen delar ut material till 
fritidsnämndens ledamöter. 
 
Arbetsutskottet efterfrågade hur BUNs synpunktshanteringssystem fungerar. 
Therése Lakatos meddelar att hon kollat systemet. Enligt direktiv skall vi dock 
avvakta eventuella åtgärder eftersom det är på gång centralt med att införa 
sådant system. 
 
Tommy Stensson (S) tar upp ämnet om digitaliserad ärendehantering. 
Ordföranden informerar att mycket talar för att kommunfullmäktiges ledamöter 
står i tur att anslutas i systemet. Därefter kan fritidsnämnden bli aktuell. 
 
Ordföranden tackar fritidsnämnd och fritidsförvaltning för det gångna året och 
önskar en God jul och ett Gott Nytt År. 

 
 


