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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-02-12 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, klockan 14.00 - 16.40 

Malin Sjöblom (M), ordförande 
Sven Andersson (C), tjänstgörande ersättare för Malin Hermansson (C) 
Anders lngemarsson (C) 
Emanuel Larsson (KD) 
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 
Tomas Töreland (S) 
Simon Sowa (SD) 

Anna Gamlen, fritidschef 
Magnus Westlund, avdelningschef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
Therese Lakatos, utvecklingsledare, § 4 
Johanna Bondeus, ekonom, § 4-5 
lng-Marie Rundwall, konsult, § 6 

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 

Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 15 februari 2019 

Paragrafer 4-9 

Sebastian Stenman 

Malin Sjöblom (M) 

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Fritidsnämnden 

Paragrafer 4-92019-02-12 
Datum för 

2019-02-15 anslags nedtagande 2019-03-11 

Fritidskontoret 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-12 I (I) 

Fn §4 Dnr: FN.2019.6 10.10.2 

Gislaveds Motorklubb, ansökan om bidrag till verksamhet 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att anta fritidsförvaltningens yttrande över 
bidragsansökan Gislaveds Motorklubb daterat den 28 januari 2019 och 
översända detta till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fått en bidragsansökan från Gislaveds Motorklubb 
angående stöd till verksamhet för 2019. Kommunstyrelsen har berett möjlighet 
för fritidsnämnden att bereda ansökan och lämna över till kommunstyrelsen för 
beslut. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 februari. 

Fritidsförvaltningen har utrett ärendet och beaktat flera aspekter under 
rubrikerna Anläggning och arrende, Driftbidrag samt Marknadsstöd. Med dessa 
aspekter som grund är fritidsförvaltningens uppfattning att fritidsnämnden inte 
kan vägleda kommunstyrelsen till ett beslut angående Gislaveds Motorklubbs 
ansökan om bidrag för verksamhet 2019. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över bidragsansökan Gislaveds Motorklubb, daterad den 28 januari 
2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 3, daterad den 29 januari 2019 
Ansökan om bidrag till verksamhet Gislaveds Motorklubb 

Expedieras till: 
Gislaveds Motorklubb 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-12 I (I) 

Fn §5 Dnr: FN.2018.14 2.4 

Bokslut 2018 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna bokslutsrapport 2018 daterad 
2019-02-07 samt översända den till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattningsvis är bedömningen i bokslutet för 2018 att fritidsnämnden 
följer budget och planering för 2018 i stora delar. Nämnden redovisar ett 
överskott. Orsakerna är av sådan karaktär att fritidsnämnden inte har kunnat 
styra över dem själv. 

Verksamhetsmässigt redovisar fritidsnämnden en stabilitet med god kontroll 
och en verksamhet med hög kvalitet. Det visar sig också i synpunkter från 
nämndens målgrupper. Det ger sammantaget en god kvalitetssäkring av 
nämndens antagna kritiska kvalitetsfaktorer. Verksamheten under 2018 har 
också genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot uppfyllelse av 
mål, uppdrag och nyckeltal. 

Bokslutsrapport 2018 avslutas med beskrivning av kommande utmaningar och 
utvecklingsbehov. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 2018 
Tjänsteskrivelse angående bokslut 2018 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2018.14


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-12 

Sida 
I (I) 

Fn §6 Dnr: FN.2019.4 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Webbplats för anmälan av SM-guldmedaljörer 
Fritidsnämnden uppvaktar årligen SM-guldmedaljörer som har koppling till 
Gislaveds kommun. Fritidschefen berättar att fritidsförvaltningen tidigare har 
bevakat SM-guldmedaljörer och att det har funnits risk för att alla inte kommer 
med. Nu har en webbplats skapats på kommunens hemsida så att allmänhet och 
föreningar kan anmäla SM-guldmedaljörer där. 

Fritidsguiden 2019 
Fritidsguiden är en publikation som guidar till fritidsaktiviteter i Gislaveds 
kommun. Den distribueras till alla hushåll. Fritidschefen informerar att 2019 års 
upplaga av Fritidsguiden kommer att bli den sista. 

Generell information verksamhetsförändringarna 
Fritidschefen ger generell information om verksamhetsförändringarna och en 
lägesbild över avdelningen Öppen fritid. Den 12-13 mars 2019 kommer hela 
förvaltningen att åka på en studieresa i syfte att ta del av verksamheter inom 
vårt område samt skapa en "vi-känsla" bland kollegorna. 

Sportlovsprogram 
Sportlovet rullar på denna vecka och fritidsförvaltningen är delaktiga i 
lovaktiviteter både med egna verksamheter samt genom föreningslivet. 

Inspiration kring fritidsnämndens grunduppdrag 
lng-Marie Rundwall från Rundwall konsult ger en inspirationsföreläsning kring 
viktiga begrepp i fritidsnämndens grunduppdrag. lng-Marie för dialog med 
ledamöterna kring tre delar; vilka är gislavedsborna?, fritid-vad är det? och 
folkhälsa-vad är det? 

Information om mötesteknik och reglementet 
Fritidsförvaltningens nämndsekreterare ger information om mötesteknik samt 
gällande de föreslagna förändringarna i nämndens reglemente. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-12 I (I) 

Fn §7 Dnr: FN.2019.5 1.3.1 

Fritidsnämndens reglemente 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till Reglemente för fritid- och 
folkhälsonämnden och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndsorganisationen. 
Vid eventuella förändringar ska nämndernas reglementen revideras. Den 
översyn som kommunstyrelsen genomfört och kommunfullmäktige har beslutat 
om innebär stora förändringar för fritidsnämnden under mandatperioden 20 I 9-
2022. 

En arbetsgrupp från kommunstyrelseförvaltningen har gjort en första revidering 
av reglementet för fritidsnämnden. Fritidschefen har därefter fått möjlighet att 
gå igenom förslaget. 

Förslaget innebär att fritidsnämnden byter namn till fritid- och 
folkhälsonämnden. Namnet kommer därmed spegla nämndens uppdrag. 
Nämndens grunduppdrag och dess innehåll har också förändrats. Skillnaden 
handlar i huvudsak om en förändring från ett anläggningsfokus till ett 
verksamhetsfokus. 

I förslaget har också generella och formella justeringar kring nämndens 
arbetsformer och sammanträden gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förslag på Reglemente för fritid- och folkhälsonämnden 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § I, daterad den 29 januari 2019 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-12 I (I) 

Fn §8 Dnr: FN.2019.2 2.1 

Meddelanden 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 9 Utblick 2020 och framåt, kommunen som helhet 
Utblick 2020, kommunen som helhet 

Kommunstyrelsen 
Ks beslut§ 6 Integrations- och/eller folkhälsobidrag 2017-2018, slutrapport 
interna ansökningar 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-02-12 I (I) 

Fn §9 Dnr: FN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om bidragsberättigad förening 
Beslut om att godkänna Nordinskolan IF som en bidragsberättigad förening att 
gälla från 2019-05-03. Delegat: Fritidschefen. 

Beslut om att befrias från hyra 
Beslut om att bevilja Lions Reftele Bredaryd kostnadsfri på 400 kronor den 13 
april 2019. Delegat: Fritidschefen. 

6.1 Lotteritillstånd 
Beslut om att bevilja Hestra Skid- och Sportklubb lotteritillstånd enligt 6 kap. § 
9 i Spellagen för tiden 2018-01-30--2019-12-31. Delegat: Fritidschefen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


