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  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     2(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §1 Dnr: FN.2021.43  4.2.2 
 
Remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att man inte har något att erinra till 
förslag om detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och 
Bjärsved 5:40 m.fl. I Hestra. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till 
förslag om ny detaljplan för Isabergsområdet. Eventuella yttranden ska lämnas 
senast den 30 januari 2022. 
 
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till utveckling av fritidsverksamheter 
inom området, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av 
nya. I huvudsak handlar det om anläggningar för friluftsliv och camping, 
besöksanläggningar och verksamheter för tillfällig vistelse. Syftet med planen är 
också att lösa trafikproblematiken inom området och avfarten från väg 26. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har varit delaktig i en arbetsgrupp vid 
framtagandet av förslag till detaljplan. Förvaltningen har också tagit del av 
samrådshandlingarna. Förvaltningen föreslår nämnden att man inte har något att 
erinra till förslag om detaljplan för Isabergsområdet. Det man kan komma att 
ha med sig är funderingen över det fortsatta rörliga friluftslivet som 
Isabergsområdet idag möjliggör. Förslag till detaljplan tar också upp att 
Isabergsområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv. I det sammanhanget ska 
friluftsliv vara tillgängligt för alla. Med exploateringar i området och kommande 
kommersialisering kan man fundera över fortsatt tillgänglighet för alla av 
områdets alla naturupplevelser. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och 
Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra 
Planbeskrivning samråd Isabergsområdet Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i 
Isaberg Hestra 
Plankarta samråd Isabergsområdet Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg 
Hestra 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2022 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     3(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §2 Dnr: FN.2021.44  4.2.2 
 
Remiss - Upphävande av del av gällande detaljplan ”H28 - Detaljplan 
för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i 
Hestra, Gislaveds kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen” 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att man inte har något att erinra 
angående förslag om att upphäva del av gällande detaljplan H28 för 
Isabergstoppen samt att skicka det vidare till bygg- och miljönämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har påbörjat planläggningsarbete för Isabergsområdet på 
beställning av Stiftelsen Isabergstoppen. En ny plan ska tas fram för att 
möjliggöra utveckling av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett 
viktigt besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt 
byggnation av nya. Inom området gäller idag detaljplan H28 från 2011. Delar av 
H28 kommer att ersättas eller upphävas när en ny detaljplan tas fram. Fritid- 
och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig om detta. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit del av förslaget och föreslår 
nämnden att man inte har något att erina till förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Upphävande av del av gällande detaljplan ”H28 - Detaljplan för del av 
fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra, Gislaveds 
kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen” 
Beskrivning upphävandet av gällande detaljplan H28 Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 
m.fl. fastigheter i Hestra 
Karta upphävande av del av gällande detaljplan H28 Isabergstoppen 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     4(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §3 Dnr: FN.2021.42  1.9.1 
 
Remiss - Äldreomsorgsplan 2022-2031 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att anta fritid- och 
folkhälsoförvaltningens remissvar över Äldreomsorgsplan 2022-2031 som sitt 
och skicka det vidare till socialnämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
Äldreomsorgsplan – framtidens vård och omsorg om äldre 2022-2031 
 
Planen ska vara ett strategiskt dokument på lång sikt och därmed ett verktyg 
för att planera, organisera och kartlägga behov av äldreomsorg i kommunen. I 
planen har strategiska utvecklingsområden identifierats som socialnämnden ser 
som viktiga för att kunna klara sitt grunduppdrag kopplat till vård och omsorg 
för den äldre målgruppen. 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit del av förslag till äldreomsorgsplan 
och har i förslag till remissyttrande valt att i huvudsak fokusera på planens 
återkommande betoning av förebyggande och främjande arbete. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sn § 164 Äldreomsorgsplan 2022-2032 
Remiss - Äldreomsorgsplan 2022-2031 
Förslag till Äldreomsorgsplan 2022-2031 Gislaveds kommun 
Remissvar Äldreomsorgsplan FFN 22-01-17 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     5(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §4 Dnr: FN.2022.6  10.10.4 
 
Västbo Judoklubb, ansökan om bidrag (kastmatta) 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Västbo Judoklubb 5 600 
kronor för inköp av två kastmattor. Bidraget belastar kontot investeringsbidrag.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Västbo Judoklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande inköp av två 
stycken kastmattor.  
Föreningen skriver i sin ansökan att mattorna minskar belastningen vid kast/fall 
och teknikträning. Föreningen vill få en bra återstrart på verksamheten efter 
den långa pausen som pandemin har medfört. 
 
Föreningen skriver att investeringen handlar om totalt 11 199 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Västbo Judoklubb, ansökan om bidrag (kastmattor) 
Västbo Judoklubb, offert kastmattor 
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Västbo Judoklubb 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     6(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §5 Dnr: FN.2022.2  1.7.3 
 
Informationer 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Läget i förvaltningen 
Fritid- och folkhälsochef informerar om läget i förvaltningen angående åtgärder 
utifrån rådande restriktioner mot smittspridning av covid samt bemanningen i 
verksamheterna. 
 
Information om tf-skap för avdelningschef 
Fritid- och folkhälsochef informerar att en avdelningschef i förvaltningen ska 
vara tjänstledig och berättar om hur situationen ska lösas under tiden med ett 
tf-skap. 
 
Information om nuläge kring uppdrag 
Fritid- och folkhälsochef informerar om läget vad gäller uppdraget att 
tillsammans med fastighet – och servicenämnden färdigställa en simanläggning i 
området Gisle. Just nu pågår upphandling för konsult i syfte att ta fram 
programhandlingar. 
 
Hälsocoach på plats 
Fritid- och folkhälsochef informerar att hälsocoachen inom ramen för 
samarbetet med Regionen till ”Hälsocenter” är på plats. En ytterligare 
beskrivning av verksamheten kommer att ges vid nästkommande sammanträde 
med fritid- och folkhälsonämnden. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Fritid- och folkhälsonämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2022-01-26     7(7) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §6 Dnr: FN.2022.1  1.7.3 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Beslut § 169 Regler om ersättning till förtroendevalda 
Regler om ersättningar och frånvaro för förtroendevalda, daterad den 24 
november 2021 
Bilaga 1203, daterad den 29 oktober 2021 
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