
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2018-09-11  

   

 Plats och tid Gislaved-Anderstorps Ridklubb i Gislaved, tisdagen den 11 september 2018, kl 

14.00 - 16.30 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Malin Sjöblom (M) 

Gunilla Westerholm (S) 

Jörg Neumann (M) 

Urban Nilsson (C) 

Emanuel Larsson (KD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Therése Lakatos, utvecklingsledare, sekreterare 

Sara Wingren, ekonom 

 

 

 

 

 Utses att justera Urban Nilsson (C) 

 Justeringens 

 plats och tid 
Fritidskontoret, den 14 september 2018 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       38 - 46  

Therése Lakatos 

 

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

 

Tommy Stensson (S) 

 

 

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

Urban Nilsson (C) 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Fritidsnämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-09-11   Paragrafer 38 - 46  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-09-17 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-10-09 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Fritidskontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     2(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §38 Dnr: FN.2018.14  2.4 

 

Uppföljning 2 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattningsvis är bedömningen i uppföljning 2 att fritidsnämnden följer 

budget och planering för 2018 i stora delar. Vad gäller investeringsprojekt kom 

förvaltningen sent in i projekten och redovisar därför ett överskott i 

prognosen. Verksamhetsmässigt redovisar fritidsförvaltningen en stabilitet. Det 

visar sig också i synpunkter från nämndens målgrupp. Det ger sammantaget en 

god grund för nämndens antagna kritiska kvalitetsfaktorer. Verksamheten har 

hittills under 2018 genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot 

måluppfyllelse. 

 

Fritidschef samt ekonom redovisar muntligen uppföljning 2. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §33, Uppföljning 2 

Uppföljning 2, daterad 21 augusti 2018 

Delårsrapport 2018 - Fritidsnämnden, daterad den 7 september 2018 

Fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad den 21 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning 2, samt 

 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     3(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §39 Dnr: FN.2018.29  2.4.7 

 

Utblick 2020-2022  

 

Ärendebeskrivning 

Utblick 2020 syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som 

fritidsnämnden möter i framtiden. 

 

Då fritidsnämndens grunduppdrag kommer att utökas under 2019 lyfter Förslag 

till Utblick 2020 bland annat fram nya behov och utmaningar inom de nya 

områdena. Det finns förväntningar på fritidsnämnden om att de nya områdena 

ska vidareutvecklas och förändras. En genomtänkt verksamhet där alla har rätt 

till en god fritid är en framtida utmaning och kommer att innebära 

utvecklingsbehov. 

 

Fritidsnämndens ansvar kring området anläggningar kommer att förflyttas under 

2019. Behov av ändamålsenliga anläggningar kommer att kvarstå som en 

förutsättning för fritidsnämndens grunduppdrag och kommer att kompletteras 

med nya mötesplatser och lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §34, Utblick 2020-2022 

Utblick 2020 till fnau, daterad den 7 september 2018 

Fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad den 15 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna utblick 2020 - 2022, samt 

 

att översända utblicken till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     4(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §40 Dnr: FN.2018.32  1.4.1 

 

Taxor 2019 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetarbetet inför 2019 ska nämndernas taxor gås genom. 

Fritidskontoret har gjort en översyn av befintliga taxor. Det finns ett behov av 

komplettering av taxan för bokning av konstgräset samt taxor inom ramen för 

bowlingverksamheten. I övrigt har översynen inte funnit behov av ändringar av 

de taxor som antogs av fritidsnämnden den 29 augusti 2017 (§ 44). 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden antar förslag till 

taxor för 2019, daterad 2018-08-27 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §35, Taxor 2019 

Förslag Taxor 2019 fritid, daterad den 20 augusti 2018 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 augusti 2018 

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta förslag till taxor 2019 för fritidsnämnden, 

 

att taxorna börjar att gälla fr.o.m. den 1 januari 2019, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxesammanställning 2019. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     5(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §41 Dnr: FN.2018.9  10.10.5 

 

Ungdomsledarstipendium 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har under många år delat ut ungdomsledarestipendium till 

ungdomsledare i föreningslivet. 

 

Nomineringarna har de senaste åren blivit allt färre. Under 2018 har en 

nominering inkommit. Fritidsförvaltningens förslag är att nomineringen hanteras 

i samband med fritidsnämndens firande av SM-guldmedaljörer i slutet av året. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §36, Ungdomsledarstipendium 2018 

Burseryds Gymnastikförening, ansökan om ungdomsledarstipendium 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Förnamn Efternamn, Burseryds Gymnastikförening till årets 

guldledare, samt 

 

att uppvaktning sker i samband med fritidsnämndens firande av SM-

guldmedaljörer den 18 december 2018. 

 

Expedieras till: 

Burseryds Gmynastikförening 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     6(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §42 Dnr: FN.2017.39  2.4.7 

 

Uppföljning Fritidsbanken 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet Fritidsbanken beviljades Integrations- och folkhälsobidrag 2017/2018. 

Delredovisning av faktiska kostnader, aktiviteter och måluppfyllelse ska göras 

per 31 mars, 31 augusti, 31 oktober och 31 december. 

 

Fritidsförvaltningen har upprättat en delredovisning per 2018-08-31 för 

beviljade integrations- och/eller folkhälsobidrag avseende projekt inrätta en 

fritidsbank. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §37, Uppföljning Fritidsbanken 

Delredovisning Fritidsbanken per augusti 2018, daterad 7 september 2018 

Fritidsbankens fakturor 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delredovisningen, samt 

 

att översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     7(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §43 Dnr: FN.2018.33  10.10.2 

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb och Isabergs Ridklubb, ansökan om 

bidrag  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb (Gark) och Isabergs Ridklubb har tillsammans 

inkommit med en skrivelse till fritidsnämnden som beskriver konsekvenserna 

av sommarens varma väder för de båda föreningarna. Konsekvenserna är 

foderbrist och skyhöga priser på foder som innebär ökade kostnader för 

föreningarna. Föreningarna menar att de är ideella föreningar som vanligtvis 

inte lever med stora marginaler och att mat till djuren är A och O. 

Föreningarna ser en påtaglig risk att de måste höja avgifterna för 

ridskoleleverna för att klara de ökade kostnaderna. 

 

Föreningarna ansöker om bidrag för den exceptionella fodersituationen. Gark 

ansöker om 95 000 kronor och Isabergs Ridklubb ansöker om 100 000 kronor. 

 

Fritidsnämnden har ingen bidragsart som hanterar denna typ och storlek av 

bidrag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §38, Gislaved-Anderstorps Ridklubb och Isabergs 

Ridklubb, ansökan om bidrag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb och Isabergs Ridklubb, ansökan om bidrag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 augusti 2018 

Kopia av hyreskontrakt Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Mailkonversation mellan fritidsförvaltningen och Gislaved-Anderstorps 

Ridklubb, daterad den 14 och 19 augusti 2018 

Mailkonversation mellan fritidsförvaltningen och Isabergs Ridklubb, daterad den 

14 och 19 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för hantering, 

 

att förorda att Gislaved-Anderstorps Ridklubb beviljas ett bidrag med 95 

000 kronor, samt 

 

att förorda att Isabergs Ridklubb beviljas ett bidrag med 100 000 kronor. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 

Isabergs Ridklubb



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     8(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §44 Dnr: FN.2018.34  10.10.2 

 

Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till Ungdomsfestivalen 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Torghuset har inkommit med en ansökan om bidrag till 

Ungdomsfestivalen 2018. Festivalen äger rum den 6 oktober 2018 på Stiftelsen 

Torghuset. 

 

Ungdomsfestivalen är en aktivitetsdag för barn och ungdomar mot droger och 

våld. 

 

2017 beviljade fritidsnämnden Stiftelsen fri lokalhyra i Torghuset med 10 000 

kronor för det specifika arrangemanget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-27 - Fnau §39, Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till 

Ungdomsfestivalen 2018 

Stiftelsen Torghuset, ansökan om bidrag till Ungdomsfestivalen 2018 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 augusti 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Stiftelsen Torghuset fri lokalhyra i Torghuset med upp till 10 000 

kronor för att genomföra arrangemanget Ungdomsfestivalen 2018, samt 

 

att kostnaden belastar kontot samlingssalar. 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Torghuset 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     9(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §45 Dnr: FN.2018.2  1.2.3 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

2 delegationsbeslut om att bevilja lotteritillstånd. 

1 delegationsbeslut om att godkänna förening som bidragsberättigad förening 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-11     10(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Fn §46 Dnr: FN.2018.5  1.7.3 

 

Informationer 

 

Ärendebeskrivning 

 

Rapport från planeringssamråd 

Fritidschefen rapporterar från planeringssamråd den 3 september 2018. Temat 

för mötet var resultat från undersökningar såsom LUPP, Folkhälsa Ung och 

Invandrarindex. Resultat från undersökningarna pekar på att många är aktiva på 

sin fritid. 

 

Inbjudan Volleybollens dag 

Fritidsnämnden har bjudits in till Volleybollens dag och fira Gislaveds 

volleybollklubb 50 år den 22 september 2018. Fritidsnämndens ordförande 

kommer att närvara. 

 

Kommunstyrelsens nämndgenomgångar  

Fritidsnämnden har fått tid för kommunstyrelsens nämndgenomgångar av 

Planeringsdirektiv och Utblick den 22 oktober kl.10.10-11.00 Fritidsnämndens 

ordförande, 2:e vice ordförande samt fritidschef ska närvara. 

 

Redovisning Sommarliv 

Sommarliv har genomförts under sommaren 2018. Aktiviteter har samordnats 

från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. Det har erbjudits 80 olika aktiviteter i hela kommunen 

och 3 000 barn och ungdomar har deltagit. Därtill kan vi komplettera med 

10 000 fria bad. 

 

Information tillsättande av tjänst fritidsförvaltningen 

Fritidschefen informerar att en tjänst kommer att tillsättas i 

ledningsorganisationen för fritidsförvaltningen för att komplettera det behov av 

kompetens som förvaltningen står inför med anledning av 

organisationsförändringen per 1 januari 2019. 

 

Besök av revisionen 

Fritidsnämndens ordförande meddelar att revisionen kommer att besöka 

fritidsnämnden den 20 september 2018. Besöket är det årliga besök som 

revision gör. Fritidsnämndens arbetsutskott kommer att närvara.  

 

Tack till Gislaved-Anderstorps ridklubb 

Fritidsnämndens ordförande framför ett Tack! till Gislaved-Anderstorps 

ridklubb för nämndens möjlighet att förlägga sammanträdet på föreningens 

anläggning samt för gott fika och bra presentation av föreningens verksamhet.  

 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationerna till handlingarna. 

 

 

 


