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 2022-02-22     2(10) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §7 Dnr: FN.2022.8  2.7.1 
 
Förslag till ny tjänst, förebyggande arbete barn och unga 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig bakom fritid- och 
folkhälsoförvaltningens och kulturförvaltningens förslag på upplägg och 
beskrivning av en ny tjänst i syfte att förebygga ojämlikhet samt främja aktivt 
deltagande hos barn och unga. Fritid- och folkhälsonämnden beslutar också att 
gemensamt med kulturnämnden ansöka om anslaget 0,5 mnkr avseende 
"förebyggande arbete barn och unga" hos kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i budget för 2022 0,5 mnkr som ska fördelas till 
kulturnämnden samt fritid- och folkhälsonämnden avseende ”förebyggande 
arbete barn och unga”. Fritid- och folkhälsoförvaltningen och 
kulturförvaltningen har gemensamt tittat på behov och möjlighet för utökad 
verksamhet inom ramen för det extra anslaget. Förvaltningarna har förstått att 
anslaget är ramhöjande och har utgått från det i sina diskussioner. 
 
Gislaveds kommun har behov av att stärka ungdomars idéer samt möjliggöra 
utbytesprojekt av olika slag. Detta kan ske med stöd och bidrag inom olika EU 
program såsom Erasmus+ ungdom, CERV och Solidaritetskåren. Dessa EU 
program hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen vill gemensamt 
anställa en projektledare som ska fånga upp idéer och tankar hos ungdomar i 
Gislaveds kommun, skapa utbytesprojekt i samverkan med andra kultur- och 
fritidsorganisationer runt om i Europa inom ramen för de EU program som 
MUCF möjliggör. Arbetet kommer att möta upp ungas samhällsengagemang 
och möjliggöra en aktiv fritid. Upplägget innebär att man blir garanterade medel 
samt kontaktnätverk som möjliggör projekt som kommunen annars inte hade 
kunnat genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §8 Dnr: FN.2022.7  1.4.1 
 
Deltagaravgift projekt Hälsocenter 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att deltagaravgiften för kunder inom 
ramen för Hälsocenter ska uppgå till 800 kronor. Avgiften gäller för träning 
inom ramen för verksamheten i sex månader. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer under våren 2022 att starta igång 
verksamheten Hälsocenter. Hälsocenter är ett samarbete mellan regionen, 
vårdcentraler och kommunen. Målsättningen är att det ska finnas ett 
Hälsocenter i alla länets kommuner. Syftet är att verksamheten ska ge stöd till 
att förbättra invånares hälsa. 
 
I Gislaveds kommun har en hälsocoach nu anställts inom fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Hälsocoachen håller ihop arbetet på Hälsocenter. 
 
Inom ramen för arbetet på Hälsocenter finns behov av en särskild avgift för 
deltagarna. Detta är viktigt då ingångströskeln ska vara låg. Förvaltningen har 
gjort en kartläggning över avgifter hos andra kommuners Hälsocenter samt 
tagit hänsyn till nämndens taxor. Förvaltningen föreslår att deltagaravgiften ska 
vara 800 kronor och att avgiften gäller för träning inom ramen för 
verksamheten i sex månader. 
 
Beslutsunderlag 
Fritid- och  folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2022 
Förslag till deltagaravgift inom ramen för Hälsocenter daterad den 2 februari 
2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för verksamhet 
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Fn §9 Dnr: FN.2022.9  10.10.4 
 
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag (städmaskin) 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Hestra Skid- och sportklubb 
50 000 kronor för inköp av städmaskin. Bidraget belastar kontot 
investeringsbidrag. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Hestra skid- och sportklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande 
inköp av ny städmaskin.  
 
Föreningen sköter/driftar Isamon sporthall i Hestra. 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort tillsyn i hallen och enligt de 
rekommendationer föreningen har fått behöver de en bättre maskin för att 
klara kraven. Nuvarande städmaskin är gammal och behöver bytas ut. 
 
Föreningen skriver i sin ansökan att städmaskinen kostar 89 850 kronor. 
Föreningen har bifogat offert. 
 
Beslutsunderlag 
Hestra Skid- och Sportklubb, offert städmaskin 
Hestra Skid- och Sportklubb, ansökan om bidrag (städmaskin) 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Hestra Skid- och Sportklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §10 Dnr: FN.2021.7  2.4 
 
Bokslut 2021 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
komplettera bokslutsrapport 2021 med en beskrivande text gällande 
prognosarbetet under året och med detta tillägget godkänna Bokslutsrapport 
2021 daterad 14 februari 2022 och att skicka den vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den sammanfattade bedömningen av 2021 års resultat är att fritid- och 
folkhälsonämnden har varit flexibel och levererat trots en rad 
exceptionella omständigheter. Besöken har varit få vilket inneburit låga 
siffror bland nyckeltal, färre intäkter och ett coronarelaterat bortfall. 
Öppen fritid har uppmärksammats. Fältverksamheten har utökats och 
det finns uppdrag om en vidareutvecklad fritidsgårdsverksamhet. 
 
Resultatet för 2021 visar ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet 
förklaras främst av minskade personal- och verksamhetskostnader. 
Överskottet kan också förklaras av att bidrag till föreningar inte har 
hämtats ut. 
 
Beslutsunderlag 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2022 
Bokslutsrapport 2021 daterad 14 februari 2022 
 
Yrkanden 
Per Sundström (M): Att uppdra till förvaltningen att komplettera 
bokslutsrapport 2021 med en beskrivande text gällande prognosarbetet under 
året. 
 
Proposisionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att fritid- och 
folkhälsonämnden beslutar enligt detta. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomiservice 
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Fn §11 Dnr: FN.2020.56  6.2 
 
Intern kontroll 2021, riskanalys och intern kontrollplan 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning Internkontroll 
2021 daterad 13 februari 2022. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden genomförde en riskanalys 2020 och observerade 
tre risker som lyftes in i den interna kontrollplanen för 2021. Vid kontroll kan 
man konstatera att riskerna är kontinuerliga och till viss del hänger samman. 
Det betyder att åtgärderna, enligt kontrollplanen, är aktuella att ständigt ha 
under lupp. Utvärdering av kontrollen pekar på godkänt, men planen är att 
förvaltningen arbetar vidare med, i stort sett, motsvarande åtgärder under 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning Intern kontrollplan 2021 daterad 13 februari 2022 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Fn §12 Dnr: FN.2022.10  1.9.1 
 
Remiss - Detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-
Tillbo i Smålandsstenar 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att man inte har något att erinra till 
förslag om detaljplan för del av Villstad-Haghult 1:16 i Smålandsstenar. 
 
Protokollsanteckning 
Peter Gustavsson (SD) deltar inte i beslutet då han inte har haft tillgång till 
handlingarna i ärendet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till 
förslag om ny detaljplan för Villstad-Haghult 1:16 i Smålandsstenar. Eventuella 
yttranden ska lämnas senast den 8 april 2022. 
 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra 
del samt skapa fler fastigheter för bostads- och industriell verksamhetsändamål. 
Detaljplanen möjliggör även placering av förskola, brandstation och 
återvinningscentral inom planområdet. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har varit delaktig i en arbetsgrupp vid 
framtagandet av förslag till detaljplan. Förvaltningen har också tagit del av 
samrådshandlingarna. 
 
Området möjliggör idag ett tätortsnära gångstråk som gynnar förutsättningar 
för friluftsliv. Förslag till detaljplan tar också genom planförslaget upp att 
naturlandskap kommer att tas i anspråk när nya byggrätter skapas och annan 
obebyggd mark kommer att bebyggas eller hårdgöras (markbeläggas, asfalteras), 
men påpekar också att grönytor med växtlighet och planteringar föreslås. 
 
Värdet av att tung trafik reduceras i centrala Smålandsstenar är stort och 
förvaltningen föreslår nämnden att man inte har något att erinra till förslag om 
detaljplan för del av Villstad-Haghult 1:16 i Smålandsstenar. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsremiss - detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 m.fl. Haghult/Tillbo i 
Smålandsstenar 
Plankartan samråd Haghult/Tillbo kompletteringen 
Planbeskrivning samråd Haghult/Tillbo kompletteringen 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 februari 2022 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 
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Fn §13 Dnr: FN.2022.3  1.2.3 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
1.13 Beslut om att godkänna förening som bidragsberättigad 
Beslutar godkänna Gislaved Padel Club (GPC) som en bidragsberättigad 
förening att gälla från 2022-05-01. Delegat: Fritid- och folkhälsochefen 
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Fn §14 Dnr: FN.2022.2  1.7.3 
 
Informationer 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport Centrumhallen 
Fritid- och folkhälsochef ger en nulägesrapport över ombyggnationen till 
Centrumhallen, Gislaved. Golv håller på att läggas och inventarier har beställts. 
Det finns goda förutsättningar för att detta blir en fantastisk hall, vilket också 
bekräftas av dem som har besökt hallen under byggnationen. 
 
 
Information Hälsocenter 
Hälsocoach berättar om planerna för verksamheten Hälsocenter som nu 
successivt byggs upp tillsammans med vårdcentralerna i kommunen. 
 
 
Information angående utmaningar föreningslivet 
Fritid- och folkhälsochef informerar om utmaningar som finns inom 
föreningslivet i kommunen. 
 
 
Rapport från förvaltningsdialog med fastighet och service 
Nämndsordförande och fritid- och folkhälsochef rapporterar från senaste 
förvaltningsdialogen med fastighet och service. Vid mötet gick man bland annat 
igenom Lokalförsörjningsplanen 2023-2027. Planen är nu fastställd i fastighet- 
och servicenämnden och behovet för fritid- och folkhälsonämndens del handlar 
i huvudsak om simhall samt sporthall med publikkapacitet. Vad gäller 
simhallsprojektet är processen igång med att ta fram en projektplan. 
 
 
Presentation av tf avdelningschef 
Tf avdelningschef fritidsverksamhet, Linda Hideng, presenterar sig för nämnden 
och berättar om sina erfarenheter hittills i förvaltningen. 
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Fn §15 Dnr: FN.2022.1  1.7.3 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf § 5 Valärenden, entledigande som ledamot i fritid- och 
folkhälsonämnden och som ersättare i kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval av ledamot till fritid- och folkhälsonämnden 
 
Kf § 7 Valärenden entledigande som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare i fritid- och folkhälsonämnden 
 
Kf beslut § 12 Utblick 2023-2027 kommunen som helhet 
Utblick 2023 Kommunfullmäktige, daterad den 13 januari 2022 
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