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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-06-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under Sekreterare 
skrifter 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 18 juni 2019 kl. 14.00 - IS.SO 

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

Anna Gamlen, fritidschef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
Johanna Bondeus, ekonom, §§ 28-30 

Moa Wallentin (S) 

Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 20 juni 2019 

Paragrafer 28- 36 

Sebastian Stenman 

Malin Sjöblom (M) 

Moa Wallentin (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Fritidsnämnden 

Paragrafer 28 - 362019-06-18 
Datum för 

2019-06-20 anslags nedtagande 2019-07-12 

Fritidsförvaltningen 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 I (I) 

Fn §28 Dnr: FN.2019.24 10.10.4 

Skeppshults Bollklubb, ansökan om bidrag 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Skeppshults Bollklubb ett bidrag på 24 000 
kronor för investering av nytt avlopp vid föreningens anläggning samt att 
bidraget belastar konto investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Skeppshults Bollklubb har inkommit med en bidragsansökan avseende 
förändring av gammalt avlopp till ett nytt avlopp i anslutning till 
verksamhetslokaler på föreningens anläggning i Skeppshult. Bakgrunden är ett 
föreläggande av bygg- och miljönämnden vad gäller avloppet och dess status. 

Investeringen är nödvändig för att upprätthålla föreningens verksamhet i bland 
annat klubblokal och omklädningsrum. Investeringen är dessutom kravställd. 

Föreningen äger själva sina verksamhetslokaler och marken som anläggningen 
ligger på. 

Investeringen handlar om totalt 48 125 kronor. Föreningen har bifogat offert. 

Beslutsunderlag 
Skeppshults Bollklubb ansökan om bidrag, daterad den 8 maj 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 9, daterad den 3 juni 2019 

Beslutet skickas till: 
Skeppshults Bollklubb 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.24


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 

3(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Sida 
1(2) 

Fn §29 Dnr: FN.2019.26 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna första utkast till planeringsdirektiv 2020 
med plan för 2021-2023 med möjlighet till komplettering och justering under 
hösten 2019. 

Reservationer 
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) och Moa Wallentin (S) reserverar sig till 
förmån för Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) samtliga yrkanden. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden ska ta fram planeringsdirektiv för 2020. I planeringsdirektivet 
finns flera olika delar. En generell del om kommunens befolkningsutveckling och 
prognos. En nämndspecifik del om grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer och 
eventuella mål och uppdrag för 2020. En framåtblickande del samt budgetdel. 

Under 2019 har fritidsnämnden tagit emot och lämnat verksamheter. 
Förändringen ökar möjligheten att fokusera på uppdraget att skapa meningsfull 
fritid för alla med fokus på ökad social hållbarhet. Implementering av 
fritidsnämndens nya grunduppdrag pågår och i dagsläget är kunskapen inte 
tillräcklig för planeringsdirektivets samtliga delar. Planeringsdirektivets 
nämndspecifika del samt framåtblickande del kommer arbetas med under 
hösten 2019. Budgetdelen kommer också behöva justeras. 

Första steget för fritidsnämnden i denna process är att ge förvaltningen en 
inriktning att arbeta vidare med. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2020 daterad den 4 juni 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 20, daterad den 3 juni 2019 

Yrkanden 
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) med instämmande av Moa Wallentin (S): 
Avslag till liggande förslag. 

Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S): 
I. Att utreda hur förvaltningen, i samarbete med andra förvaltningar, kan 
bedriva verksamhet i syfte att åtgärda problemet med ungas psykiska ohälsa. 

2. Att utreda hur nämnden/förvaltningen kan arbeta med att öka transparensen 
kring beslut som fattas i nämnden. 

Malin Sjöblom (M): Avslag till Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) samtliga 
yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) första 
yrkande mot avslag och finner att fritidsnämnden beslutar att avslå Sara-Lena 
Bengtsdotter-Bogrens (S) yrkande. 
Fn § 29 (forts.) 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 2(2) 

Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) andra 
yrkande mot avslag och finner att fritidsnämnden beslutar att avslå Sara-Lena 
Bengtsdotter-Bogrens (S) yrkande. 

Ordförande ställer därefter proposition på fritidsnämndens liggande förslag mot 
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) avslagsyrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Sida 
I (I) 

Fn §30 Dnr: FN.2019.27 1.4.1 

Taxor 2020 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att jobba vidare 
med förslag till taxor 2020 för fritidsnämnden samt att redovisning ska ske till 
fritidsnämnden den IOseptember 2019 med tillägget att bibehålla taxa för 
hälsolyftet för 65+. 

Ärendebeskrivning 
I samband med budgetarbetet inför 2020 ska nämndernas taxor gås genom. 
Fritidsförvaltningen har gjort en översyn av befintliga taxor. Det finns behov av 
justering och komplettering av taxor som antogs av fritidsnämnden den I I 
september 2018 (§ 32). Förändringarna är kopplade till badverksamheten, 
Hälsolyftet och bowlingverksamheten. Även förslag till ny taxa föreslås inom 
ramen för idrottshallar. 

Fritidsförvaltningen ser också ett behov av justering av taxa för föreningslokaler 
som hyrs på årsbasis, men menar att förändringen kräver mer 
utredningsarbete. 

Fritidsförvaltningen baserar sitt förslag till taxesammanställningen på en 
omvärldsbevakning och redogör vid sammanträdet möjliga konsekvenser och 
effekter av förslag till taxor 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Taxor 2020 daterad den 28 maj 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 21, daterad den 3 juni 2019 

Yrkanden 
Emanuel Larsson (KD): Att bibehålla taxa för hälsolyftet för 65+. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Emanuel Larssons (KD) tilläggsyrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 I (I) 

Fn §31 Dnr: FN.2019.21 6.2 

Intern kontroll 2019 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna fritidsförvaltningens förslag till internt 
kontrollområde 2019. 

Ärendebeskrivning 
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 på ett internt kontrollområde för 
2019. Det handlar om rutiner för kvalitetssäkring av köpta varor och tjänster. 

Beslutsunderlag 
Internt kontrollområden 2019 daterad den 31 maj 2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskotts § 22, daterad den 3 juni 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.21
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 I (I) 

Fn §32 Dnr: FN.2019.25 1.12.3 

Konsekvensbedömning vid behandling av personuppgifter på sociala 
medier 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbedömning för 
behandling av personuppgifter på sociala medier samt en åtgärdsplan vid 
eventuella personuppgiftsincidenter. 

att konsekvensbedömningen och åtgärdsplanen redovisas i september 
2019. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens 
ansvarsområde. Eftersom en stor del av sociala medier har servrar i tredje land 
måste det finnas en laglig grund för behandling av personuppgifter och en 
konsekvensbedömning av att använda personuppgifter, t.ex. foto, samt 
åtgärdsplan vid eventuella personuppgiftsincidenter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskott § 23, daterad den 3 juni 2019 

Beslutet skickas till: 
Dataskyddsombud 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://FN.2019.25


GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Sida 
I (I) 

Fn §33 Dnr: FN.2019.28 1.9 

Motion om vandrings- och kanotleden längst Nissan 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att anta fritidsförvaltningens yttrande över motion från 
Socialdemokraterna om vandrings-och kanotleden längs Nissan daterad den 28 
maj 2019 som sitt samt att översända det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, daterad 2 maj 2019, gällande 
vandrings- och kanotleden längs Nissan. Motionen är remitterad till tekniska 
nämnden och fritidsnämnden för beredning med svar senast den 30 augusti 
2019. 

Fritidsnämnden har till och med 2018 haft ansvar över drift av 
friluftsanläggningar i Gislaveds kommun. Ansvaret har därefter flyttats över till 
fastighet- och servicenämnden. Just nu pågår arbete för överenskommelse 
mellan fritidsförvaltningen och fastighet- och serviceförvaltningen kring skötsel
och driftsplan för samtliga objekt. Objekten som nämns i motionen är exempel 
på objekt som ses över. 

Fritidsförvaltningen har gjort ett yttrande över motionen. I yttrandet beskrivs 
hur driften såg ut när fritidsnämnden ägde ansvaret för drift av 
friluftsanläggningar samt fastslår att fritidsnämndens nya grunduppdrag tangerar 
friluftsliv. 

Beslutsunderlag 
Motion om vandrings- och kanotled längst Nissan daterad den 2 maj 2019 
Delegationsbeslut motion vandrings- och kanotled längst Nissan daterad den 22 
maj 2019 
Svar på motion om vandrings- och kanotled längst Nissan daterad den 28 maj 
2019 
Protokoll från fritidsnämndens arbetsutskotts § 25, daterad den 3 juni 2019 

Beslutet skickas till: 
Kanslichefen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 I (I) 

Fn §34 Dnr: FN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
1.6 Yttranden som ankommer på nämnden och som inte är av principiell 
betydelse 
Beslut om yttrande till sam rådsremissen av detaljplan för Uvekull 5: I m.fl. inom 
västra industriområdet i Smålandsstenar. Delegat: Fritidsnämndens 
arbetsutskott. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fritidsnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Sida 
1(2) 

Fn §35 Dnr: FN.2019.4 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapport från RIM 
Ordförande rapporterar från kommun- och regionkonferens i anslutning till 
Riksidrottsmötet som fritidsnämndens arbetsutskott deltog på. Konferensen 
bestod av en rad seminarier som var mycket lärorika och intressanta. 
Fritidsnämndens ledamöter får del av ldrottspolitiskt program från Linköpings 
kommun. 

Rapport från kommunbesök av Smålandsidrotten 
Fritidschefen rapporter från kommunbesöket med Smålandsidrotten den 3 juni. 
Vid besöket deltog fritidsnämndens arbetsutskott. Besöken är kontinuerliga och 
syftet är att föra dialog kring idrotten i kommunen och diskutera ytterligare 
samverkan och utveckling av verksamheten. Fritidsnämndens ledamöter får del 
av kommunfakta kring föreningslivet som Smålandsidrotten har sammanställt. 

Information om Sommarliv 
Fritidschefen informerar om programmet för årets Sommarliv. Kommunen har 
fått statliga medel kring Sommarliv även 2019, men årligt stöd för dessa 
aktiviteter är inga garantier. Arbetet med Sommarliv handlar därför mycket om 
att rusta för en ordinarie verksamhet. Sommarliv innebär mycket samverkan. I 
programmet deltar fritidsförvaltningen med fritidsgårdsverksamhet, bowling 
och bad. Även föreningar är aktiva. 

Information från möten angående halltidsfördelning 
Fritidsförvaltningen har haft möten för halltidsfördelning för inomhusidrotterna 
säsongen HT -19NT -20. Halltider har fördelats i Rönneljung, Anderstorps 
sporthall, Töråshallen, Gisle Sportcenter och Nordin Sportcenter. Det är ett 
fortsatt högt tryck på halltiderna. Vigör önskade tid i stor hall för utveckling av 
sin gymnastik och inom Westbo Innebandy finns ett nytt damlag. Det ställer 
krav på föreningarna att samarbeta och samsas om halltiderna. 

Sommarsemestrar på förvaltningen 
Fritidschefen informerar att medarbetarna på förvaltningen i stort har fått 
semester i sommar enligt sina önskemål. Ett antal sommarvikarier är intagna, 
men verksamheterna säkras med ordinarie personal. Fritidskontoret kommer 
vara bemannat alla veckor i sommar. 

Redovisning av medarbetarenkät 2019 
Under mars genomfördes kommunens medarbetarenkät. Enkäten innefattar ett 
antal områden. Resultatet pekar på en hög arbetsbelastning, god stämning och 
att medarbetare ser fram emot att gå till jobbet. Förvaltningen kommer att 
arbeta vidare med förebyggande insatser. 

Fn § 35 (forts.) 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 2(2) 

Medverkan vid Gisledagarna 
Fritidschefen informerar om förvaltningens medverkan vid Gisledagarna. 
Avdelningen Öppen fritid medverkade med både fritidsledare och 
fåltverksamhet. Medarbetare var synliga i arbetskläder och fanns till hands för 
ungdomar. Även nattvandrare från föreningsliv medverkade. Aktiviteten 
fungerade väl. 

Haveri i Gislebadet 
Fritidschefen informerar att Gislebadet tvingades stänga lördag 15 juni pga 
haveri i reningsverket. Felsökning pågår och det finns ingen klar prognos när 
badet kan öppna upp igen. Badgäster hänvisas till Hörsjöbadet och friluftsbad. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-18 I (I) 

Fn §36 Dnr: FN.2019.2 2.1 

Meddelanden 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsförvaltn ingen 

Handlingsplan för informationssäkerhet 

Kommunfullmäktige 
Kf beslut § 48, Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet 
Uppföljning av intern kontroll, kommunen som helhet 
Kf beslut § 59, Kommunplan 2019-2022 
Kommunplan 2019-2022 
Kf beslut § 60, Uppföljning I 2019, kommunen som helhet 
Uppföljning I 2019, kommunen som helhet 
Kf beslut § 66, Planeringsdirektiv 
Planeringsdirektiv med plan för 2021-2023 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


