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

Fritid- och folkhälsonämnden § 37 förklaras omedelbart justerad 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritid- och folkhälsonämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-09-10 I (I) 

Fn §37 Dnr: FN.2019.13 2.4 

Uppföljning 2 

Beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning 2 samt att 
översända uppföljningen till kommunfullmäktige, med tillägget att sista 
meningen i tredje stycket på sidan 5 tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattningsvis är bedömningen av U2 2019 att fritid- och 
folkhälsonämnden följer budget och planering för 2019 i stora delar. Det som 
avviker och som medför en prognos med ett överskott är vakanser under 
första halvåret. Det är en följd av att organisationsförändringen inte är helt satt 
ännu. Verksamhetsmässigt redovisar fritidsförvaltningen en stabilitet. Det syns 
också i bedömning av de kritiska kvalitetsfaktorerna samt i redovisning av 
nyckeltal. Verksamheten har hittills under 2019 genomförts på sådant sätt att 
betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. 

Fritid- och folkhälsonämnden fokuserar under 2019 på att lära känna de nya 
verksamheterna inom ramen för Öppen fritid. Förvaltningen arbetar också för 
en stark gemenskap mellan de nya kollegorna i förvaltningen. 
Medarbetarenkäten och lyckade rekryteringar under våren talar för att 
medarbetarna i förvaltningen är ett glatt gäng med hög kompetens. Det ger 
förutsättning för att verksamheterna bedrivs med god kvalitet för året. 
Efter första halvåret av 2019 med processer kring nytt grunduppdrag, tillräcklig 
bemanning och nya arbetsstrukturer kan förvaltningen nu inrikta arbetet på 
implementering och verkställande. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning 2 daterad den 21 augusti 2019 
Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott § 26, daterad den 28 
augusti 20 19 

Yrkanden 
Malin Sjöblom (M): Att sista meningen i tredje stycket på sidan 5 tas bort. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att fritid- och 
folkhälsonämnden beslutar detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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