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Fn §39 Dnr: FN.2021.7 2.4

Uppföljning 2

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning 2, daterad 2021-
08-31, med möjlighet för förvaltningen att komplettera med de senaste
ekonomiska delarna, samt att översända uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Sammanfattningsvis är bedömningen av uppföljning 2 att fritid- och
folkhälsonämnden har påverkats mycket av coronapandemin. Verksamheterna
redovisar en stabilitet, men med ett stort intäktsbortfall. Genom kreativa lösningar
av medarbetare, för att möjliggöra meningsfull fritid, har successiva steg tagits till
en så ordinarie öppen verksamhet som möjligt. Nämndens öppna
fritidsverksamhet har arbetat med anpassningar och levererat förebyggande
verksamhet som har varit mycket betydelsefull under perioden.

Förvaltningen föreslår att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna
Uppföljning 2, daterad 2021-08-31, med möjlighet för förvaltningen att
komplettera med de senaste ekonomiska delarna, samt att översända
uppföljningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2, daterad den 31 augusti 2021
Fritid- och folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 augusti 2021
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 31, daterad 25 augusti
2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Fn §40 Dnr: FN.2021.28 1.4.1

Utblick 2023

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa Utblick 2023, daterad 2021-08-
18.

Ärendebeskrivning
Utblick 2023 är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.
Utblicken syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som fritid-
och folkhälsonämnden möter i framtiden.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit fram ett förslag till Utblick 2023 som
presenterar en omvärldsanalys utifrån nämndens målgrupp, trender som påverkar
nämnden samt framtida utmaningar och utvecklingsbehov inom nämnden.

Förvaltningen föreslog att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa
Utblick 2023, daterad 2021-08-18.

Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 25
augusti 2021 att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa Utblick 2023,
daterad 2021-08-18.

Beslutsunderlag
Utblick 2023, daterad den 18 augusti 2021
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 32, daterad den 25
augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Fn §41 Dnr: FN.2021.27 1.9

Remiss om aktiviteter i kommunens träffpunkter

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna remissvar angående aktiviteter
i kommunens träffpunkter, daterat 2021-08-13, och översända svaret till
kommunstyrelsen.

Reservationer
Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S) och Tomas Töreland (S) reserverar sig till
förmån för Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med planeringsdirektiv 2022 med plan för
2023 – 2025 att remittera Socialdemokraternas förslag till uppdrag gällande
träffpunkterna till socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och kulturnämnden
för beredning inför november månads kommunfullmäktige. Återkoppling och svar
behöver inkomma till kommunstyrelsen innan den 1 oktober 2021.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen tagit
fram ett svar. Svaret ger en definition av "träffpunkt" och framför att om
ytterligare aktiviteter ska genomföras och ny målgrupp ska innefattas på
träffpunkterna behövs en annan politisk viljeinriktning. Denna inriktning behöver
också resurssättas då en ökning av aktiviteter och ett öppnande för fler
målgrupper kommer att innebära ekonomiska konsekvenser.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen föreslog att fritid- och folkhälsonämnden beslutar
att godkänna remissvar angående aktiviteter i kommunens träffpunkter, daterad
2021-08-13, och översända dokumentet vidare till kommunstyrelsen.

Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 25
augusti 2021 att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna remissvar
angående aktiviteter i kommunens träffpunkter, daterat 2021-08-13, och
översända svaret till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Remissvar om aktiviteter i kommunens träffpunkter daterat den 13 augusti 2021
Protokoll från kommunfullmäktige § 72, daterad den 20 maj 2021
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 33, daterad den 25
augusti 2021

Yrkanden
Sara-Lena Bengstdotter-Bogren (S): Att ärendet återremitteras till fritid- och
folkhälsoförvaltningen för att ytterligare utreda de intentioner som ges i
uppdraget:
Socialförvaltningen har aktiveringspersonal (åtminstone hade).
Kulturförvaltningen har specialkompetens i många av de aktiviteter som skulle
kunna vara möjliga.

Fn §41 (forts.)
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Fritids- och folkhälsonämnden har ett föreningsregister.
Varje träffpunkt/boende gör som de brukar; ett eget program, men får input från
kulturförvaltning och/eller föreningsliv.
Tanken är inte att kostnaderna ska öka, utan att vi nyttjar de resurser som redan
finns på bästa sätt. Aktiveringspersonalen får kontakt med nya och kanske
annorlunda aktörer och pensionärerna får ett mer varierat utbud av aktiviteter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S)
återremissyrkande och finner att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Fritid- och folkhälsonämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för liggande förslag
NEJ-röst för Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S) yrkande

Omröstningsresultat
Ja-röst Nej-röst
Per Sundström (M) Sara-Lena Bengtsdotter-Bogren (S)
Malin Hermansson (C) Tomas Töreland (S)
Anders Ingemarsson (C)
Sven Andersson (C)
Simon Sowa (SD)

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 2 NEJ-röster. Därmed har fritid- och
folkhälsonämnden beslutat att avslå Sara-Lena Bengtsdotter-Bogrens (S)
återremissyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att fritid-
och folkhälsonämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Fn §42 Dnr: FN.2021.29 2.4

Schablonersättning 2021

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisning av
schablonersättning 2021, daterad 2021-08-12.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun erhåller en statlig ersättning för flyktingverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020 om fördelning av 2021 års
ersättning. Enligt beslutet fördelas statsbidraget mellan kommunstyrelsen, barn-
och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och fritid- och
folkhälsonämnden. I beslutet står att nämnderna ska inkomma med en gemensam
redovisning, beskrivning och nytta av medel senast den 30 september 2021.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit fram ett dokument med redovisning av
nämndens arbete inom ramen för schablonersättningen hittills under 2021. Den
visar att arbetet inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin, men att
viss del av arbetet kan gå igång under hösten 2021 under förutsättning att rådande
restriktioner fortsätter att lätta.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen föreslog att fritid- och folkhälsonämnden beslutar
att godkänna redovisning av schablonersättning 2021, daterad 2021-08-12.

Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 25
augusti 2021 att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisning av
schablonersättning 2021, daterad 2021-08-12.

Beslutsunderlag
Redovisning av schablonersättning daterad 12 augusti 2021
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 34, daterad den 25
augusti 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Fn §43 Dnr: FN.2021.30 1.9.2

Folkhälsoenkät ung 2020

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av
Folkhälsoenkät Ung 2020 och att stå bakom förvaltningens planering vad gäller
omhändertagande av resultatet.

Ärendebeskrivning
Folkhälsoenkät Ung är en studie som genomförs av Region Jönköpings län i
samarbete med länets kommuner. Studien görs vart tredje eller fjärde år.
Kommunrapporten från 2020 års studie presenterar resultat utifrån fem områden.
Dessa områden är:
Hälsa
Livsstil
Tobak och alkohol
Skola och fritid
Livet och framtiden

Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta i årskurs 9 och 2 på gymnasiet i
Gislaveds kommun mår bra eller mycket bra och ser ljust eller mycket ljust på sin
framtid. Andelen unga i Gislaveds kommun vardagsmotionerar i högre utsträckning
jämfört med länet. Dock ses en negativ trend för rökning, snusning samt
alkoholvanor bland kommunens unga som går på gymnasiets årskurs 2.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen gått igenom resultatet. I samarbete kommer
förvaltningarna ta omhand resultatet och jobba vidare på olika sätt. Fritid- och
folkhälsoförvaltningen föreslog att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att
godkänna redovisningen av Folkhälsoenkät Ung 2020 och att stå bakom
förvaltningens planering vad gäller omhändertagande av resultatet.

Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 25
augusti 2021 att fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen
av Folkhälsoenkät Ung 2020 och att stå bakom förvaltningens planering vad gäller
omhändertagande av resultatet.

Beslutsunderlag
Folkhälsoenkät Ung 2020 Gislaveds kommun
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 35, daterad den 25
augusti 2021

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Fn §44 Dnr: FN.2021.3 1.2.3

Delegationsbeslut

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av genomförda
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
1.13 Beslut om att godkänna förening som bidragsberättigad
Beslut att godkänna Gislaveds Eritreanska förening som bidragsberättigad förening.
Delegat: Fritid- och folkhälsochefen.

6.1 Lotteritillstånd
Beslut att bevilja föreningen FEMIF lotteritillstånd enligt 6:e kapitlet § 9 i spellagen.
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Fn §45 Dnr: FN.2021.2 1.7.3

Informationer

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om utbetalning av aktivitetsbidrag VT 2021
Fritid- och folkhälsochefen informerar om aktivitetsbidraget som ska betalas ut i
dagarna. Bidraget baseras på föreningarnas redovisade deltagaraktiviteter från
vårterminen 2021. Många föreningar har rapporterat stora tapp av
deltagaraktiviteter på grund av coronapandemin. Fritid- och folkhälsoförvaltningen
har tagit detta i beräkning. Det är sammantaget 80 föreningar som kommer att få
aktivitetsstöd. Av dessa är det drygt 50 föreningar som får bidrag baserat på
rapporterade deltagaraktiviteter från VT 2020. Justeringen medför att föreningarna
inte förlorar bidrag på grund av omständigheter från coronapandemin.

Besök av ledningsgruppen från kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings län
Fritid- och folkhälsochefen berättar att ledningsgruppen för kultur- och
fritidsförvaltningen, Jönköpings län kommer att förlägga sina utvecklingsdagar i
Gislaved nästa vecka. Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer att delta vid vissa
programpunkter och visa dem delar av verksamheterna.

Information om ersättningslokal för Johan Orre skolans gymnastiksal
Utvecklingsledare för föreningsliv informerar om den ersättningslokal för Johan
Orre skolans gymnastiksal som nu är beslutad. Lokalen kommer ställas i ordning
utifrån behov hos fritid- och folkhälsoförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. Tidsplanen är att verksamheterna ska kunna vara på plats
efter sommaren 2022.
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Fn §46 Dnr: FN.2021.1 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden
Gränsdragningslista för Gislaveds kommuns lokaler (Gröna boken)

Kommunfullmäktige
Kf beslut § 94 Antagande av Strategi för hållbar utveckling
Strategi för hållbar utveckling Gislaveds kommun, antagen den 14 juni 2021

Kommunstyrelsen
Ks beslut § 202, Initiativärende angående socialnämndens reglemente
Initiativärende angående socialnämndens reglemente (Socialdemokraterna)
Bedömning av kommunjurist daterad den 4 augusti 2021
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