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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-04-20     2(11) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §16 Dnr: FN.2022.13  1.9.1 
 
Remiss - Samråd "Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och 
Anderstorp" 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att anta fritid- och 
folkhälsoförvaltningens yttrande daterat 2022-04-14 som sitt och sända det 
vidare till kommunstyrelsen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till "Fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp" 
(FÖP) har till syfte att uppfylla översiktsplanens (ÖP16) ställningstagande 
om att Anderstorp och Gislaved ska samplaneras. Orterna ligger nära 
varandra, servicenäring i de båda orterna kompletterar varandra och 
orterna har gemensam arbets- och bostadsmarknad samt teknisk 
försörjning.  
 
Förslag till FÖP är nu ute på samråd och fritid- och folkhälsonämnden har 
möjlighet att lämna synpunkt. Ev synpunkter ska inkomma senast 7 maj till 
kommunstyrelsen.  
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit del av materialet. Nämndens 
verksamhetsområden berörs under flera rubriker, men främst när det gäller 
friluftsliv och besöksmål. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Följebrev - Samråd Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och 
Anderstorp 
FÖP Gislaved och Anderstorp_samrådshandling 2022-02-25 
Sammanställning av resultat från tidiga dialoger april 2021 
MKB Gislaved och Anderstorp - samrådshandling 2022-02-28 
Karta Mark o vattenanvändning 
Karta Utvecklingsinriktining 
Barnkonsekvensanalys FÖP Gislaved och Anderstorp 2021-11-04 
Karta Riksintressen och andra värden 
Protokoll 2022-04-06 - Fnau §1 Remiss - Samråd "Fördjupning av 
översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp" 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 
Yttrande FÖP FFN daterad 2022-04-14.docx 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §17 Dnr: FN.2022.18  1.9.1 
 
Remiss - detaljplan för del av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom 
Hörsjöområdet i Smålandsstenar 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att man inte har något att erinra till 
förslag om detaljplan för del av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom 
Hörsjöområdet, Smålandsstenar. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan över delar av Hörsjöområdet har inkommit till fritid- och 
folkhälsonämnden för möjlighet till yttrande. Syftet med detaljplanen är att 
säkerställa markanvändning för idrottsändamål samt möjliggöra ytterligare 
byggrätter för Smålandsstenars tennisklubb då föreningen har utvecklingsplaner 
med en ny padelhall. 
 
Ev yttrande ska inkomma senast den 20 maj. Ärendet inkom efter att 
arbetsutskottet hade sitt senaste sammanträde, varav ärendet nu läggs fram 
direkt till fritid- och folkhälsonämnden. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit del av förslaget. Förvaltningen har 
också medverkat i den projektgrupp som har arbetat fram förslag till 
detlajplanen. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden är i allra högsta grad verksamma i området både 
utifrån hörsjöbadet, campingen och andra föreningars anläggningar. Hela 
området är en pärla i Smålandsstenar med flera sociala värden. Förslag till 
detaljplan har tagit hänsyn till flera aspekter utifrån det, såsom bevarande av 
lummighet och möjlighet till spontana aktriviteter, gångstråk och säkerhet för 
besökare i området. 
 
I övrigt pågår arbete just nu med åtgärder för att skapa ett lämpligt trafikflöde 
till och från Hörsjöområdet samt parkering i området. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens förslag är att nämnden inte har något att 
erinra till förslag för ny detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss följebrev Samrådsremiss detaljplan för del av Uvekull 1_5 och 1_8 inom 
Hörsjöområdet i Smålandsstenar 
Remiss - nämndsbeslut Planbeskrivning Samråd 
Nämndsbeslut Plankarta Samråd 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2022 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-04-20     4(11) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §18 Dnr: FN.2022.12  10.10.4 
 
Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag (renovering av 
toaletter) 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att avslå ansökan och hänvisa föreningen 
till fastighetsägaren för renovering. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Bosniska föreningen i Gislaved har inkommit med bidragsansökan för 
renovering av toaletter i lokalen som föreningen hyr. 
 
Föreningen skriver att nuvarande toaletter är gamla och slitna och behöver 
renoveras. Det handlar om 2 toaletter, en dam- och en herrtoalett. 
 
Föreningen skriver att medlemmar i föreningen är fackmän och kan genomföra 
renoveringen själva. Föreningen behöver köpa in nya toalettstolar, handfat, 
klinker och kakel. Investeringen handlar om 49 000 kronor. 
 
Förvaltningens förslag är att avslå ansökan och hänvisa föreningen till 
fastighetsägaren för renovering, då toaletter i en lokal man hyr bör vara i gott 
skick. 
 
Beslutsunderlag 
Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om bidrag (renovering av toaletter) 
Protokoll 2022-04-06 - Fnau §2 Bosniska Föreningen i Gislaved, ansökan om 
bidrag (renovering av toaletter) 

 
Beslutet skickas till: 
Bosniska Föreningen i Gislaved 
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Fn §19 Dnr: FN.2022.11  10.10.4 
 
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (bevattningspump) 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att fritid- och folkhälsonämnden beslutar 
att bevilja Gislaveds idrottssällskap 24 000 kronor för ny bevattningspump. 
Bidraget belastar kontot investeringsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds idrottssällskap har inkommit med bidragsansökan för inköp av ny 
bevattningspump med hydrofor. Föreningens gamla pump behöver bytas ut då 
kapaciteten inte räcker för att bevattna fotbollsplanerna på föreningens 
anläggning. 
 
Föreningen har aviserat till förvaltningen att de planerar att göra investeringen 
innan beslut, pga att fotbollssäsongen snart är igång och de vill försäkra sig om 
att de har en fungerande bevattningspump då. 
 
Föreningen skriver att investeringen handlar om 40 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Gislaveds Idrottssällskap, offert vattenpump 
Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag (bevattningspump) 
Protokoll 2022-04-06 - Fnau §3 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag 
(bevattningspump) 
 
Beslutet skickas till: 
Gislaveds Idrottssällskap 
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Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §20 Dnr: FN.2022.17  10.10.4 
 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag 
(byte av värmepanna) 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar bevilja Smålandsstenars Gymnastik- och 
idrottsförening 60 000 kronor. Bidrag belastar konto investeringsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Smålandsstenars Gymnastik- och idrottsförening har inkommit med en 
bidragsansökan för byte av värmepanna till föreningens anläggning Domarvallen, 
Smålandsstenar. Föreningen skriver att deras värmepanna som installerades 
2015 har gått sönder och att leverantören som installerade inte finns längre 
samt att reservdelar inte finns att få tag på. 
 
Investeringen handlar om totalt 201 700 kronor vilket medför möjlighet att 
göra en bidragsansökan inom stort investeringsbidrag. Förvaltningen har varit i 
kontakt med föreningen. Föreningen menar att investeringen är akut och att de  
därför ansöker om litet investeringsbidrag. Förvaltningen har rekommenderat 
föreningen att invänta stort investeringsbidrag och gett godkännande till att 
påbörja investering innan beslut. 
 
Föreningen vill ansöka om litet investeringsbidrag, därför ansöker föreningen 
om 100 000 kronor. I detta sammanhang föreslår förvaltningen att fritid- och 
folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen ett bidrag på 60 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, ansökan om bidrag (byte av 
värmepanna) 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening, offert värmepanna Rörbolaget 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsföreing, offert värmepanna Calles 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsföreing, 
Budget_värmepanna_Domarvallen 2022 
Fritid- och folhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 
 
Beslutet skickas till: 
Smålandsstenars Gymnastik- och Idrottsförening 
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Fn §21 Dnr: FN.2022.5  2.4 
 
Bokslut 2022, Uppföljning 1 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning 1, daterad 
2022-04-13 och översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har gjort en första uppföljning för 2022. 
Uppföljningen består av uppföljning- och utvecklingsbeskrivning utifrån risk och 
väsentlighet, utifrån olika perspektiv samt redovisning av aktuell ekonomi. 
 
Sammanfattningsvis är bedömningen att fritid- och folkhälsonämnden har  
levererat goda förutsättningar för en meningsfull fritid. Sedan restriktionerna, 
med anledning av coronapandemin, togs bort har verksamheterna kommit 
tillbaka till en normal vardag. Kvalitetsfaktorer för årets första månader är 
goda, med en viss skugga angående stök och störningar som förekommer på 
mötesplatser och i anläggningar. Kostnader och intäkter ligger i fas med budget. 
Nämnden redovisar en progons med ett överskott inom området 
föreningsstöd. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen föreslår att fritid- och folkhälsonämnden 
beslutar att godkänna Uppföljning 1, daterad 2022-04-13, samt att översända 
uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Uppfoljning 1 Fritid- och folkhälsonämnden, daterad den 13 april 2022 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022 
Protokoll 2022-04-06 - Fnau §5 Bokslut 2022, U1 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-04-20     8(11) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §22 Dnr: FN.2019.1  1.1.1 
 
Val till Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-2022 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att välja Henrik Sjödell (M) som ersättare 
i fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2022 att godkänna Magdalena 
Holms (M) avsägelse som ersättare i fritid- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott. 
 
Moderaterna har nominerat Henrik Sjödell (M) som ersättare i fritid- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Kf beslut § 38 Valärenden, fyllnadsval ersättare i fritid- och folkhälsonämnden 
Moderata nominering Sjödell Henrik till ersättare i Fritid- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Henrik Sjödell
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Fn §23 Dnr: FN.2022.3  1.2.3 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
 
Ärendebeskrivning 
1.13 Beslut om att godkänna förening som bidragsberättigad 
Beslutar godkänna FC Peking som en bidragsberättigad förening att gälla från 
2022-02-22. Delegat: Fritid- och folkhälsochefen 
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Fn §24 Dnr: FN.2022.2  1.7.3 
 
Informationer 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport från Planeringssamråd 
Fritid- och folkhälsochefen rapporterar från senaste mötet med 
Planeringssamrådet. Mötet ägde rum den 28 mars 2022. Mötet ägnades åt 
information och genomgång av Nära vård. Det handlar om hur vi tillsammans 
möter framtidens behov inom områden främjande, hälsa, stöd, omsorg och 
vård.  
 
Skeppshults bollklubb 90 år 
Fritid- och folkhälsochefen berättar att hon och ordförande deltog vid jubileum 
med Skeppshults bollklubb den 19 mars då föreningen firade 90 år.  
 
Rapport från spadtag av multianläggning, Hestra SSK 
Utvecklingsledare föreningsliv samt ordförande rapporterar från besök hos 
Hestra SSK när första spadtag togs av multianläggning som nämnden har gett 
bidrag till. Föreningen berättade också om visioner kring utbyggnad av 
sporthallen Isamon.  
 
Information angående planerade studiebesök simhallar 
Fritid- och folkhälsochef informerar om planer för studiebesök i nybyggda 
simhallar den 24 maj 2022. Studiebesöken ska genomföras tillsammans med 
representanter från fastighet- och servicenämnden som tjänstepersoner inom 
förvaltningarna.  
 
Besök av Basket Stars Gislaved IF 
Fritid- och folkhälsonämnden får besök av föreningen Basket Stars Gislaved IF. 
Föreningen berättar om sin växande verksamhet och om utmaningar.  
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Fn §25 Dnr: FN.2022.1  1.7.3 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att läggar meddelandena till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunal samverksanorgan 

Protokoll 20220210 
Presentation område Fritid 20220210 
Presentation Funktionshinderområdet 20220210 

 
Kommunstyrelsen 

Ks beslut §86 Riktlinjer för att motverka mutor, korruption, oegentligheter 
eller jäv i verksamheter och bolag. 
Riktlinjer för att motverka mutor, korruption, oegentligheter eller jäv i 
verksamheter och bolag. 

 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 35 Valärenden, entledigande som ersättare i fritid- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott 
Kf beslut § 41 Avfallstaxa 2022 redigering 
Bilaga 7 SÅM Avfallstaxa 2022 redigering 

 
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott 

Faau beslut § 21 Internservicepriser och hyror 2021, fastighetsavdelningen 
Faau beslut § 18 Internservicepriser 2023, serviceavdelningen 
Prisindex kommunal verksamhet (PVK), daterad 2022-02-17 
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