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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-12     2(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §65    Dnr: FN.2016.74   822  

 

Utredning av ny sim- och sporthall  

 

Ärendebeskrivning 

2015 beslutades om simhallsförändringar i Gislaveds kommun till följd av att 

kommunens tre simhallar bedömdes vara undermåliga. Anderstorps simhall och 

Smålandsstenars simhall berördes av simhallsförändringen.  

 

I samband medsimhallsförändringen uppdrogs fritidsförvaltningen att göra en 

utredning av en ny bad- och sportanläggning för Gislaveds kommunen. 

Utredningen föregicks bland annat av en medborgardialog vid årsskiftet 

2016/2017. 

 

Fritidsförvaltningen föreslår i utredningen att förorda att den nya bad- och 

sportanläggningen lokaliseras till området Gisle.  

 

Beslutsunderlag 

Utredning bad- och sportanläggning, daterad den 25 oktober 2017 

Lokaliseringsanalys ny bad- och sportanläggning 

Majoritetens förslag till beslut, daterad 11 december 2017 

Protokoll 2017-10-24 - Fnau §52 Utredning av ny sim- och sporthall  

 

Yrkande 

Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Urban Nilsson (C) och Stefan 

Nylén (SD): att återremittera ärendet gällande ny sim- och sporthall till 

fritidsförvaltningen för att i utredningen redogöra för fördelar och nackdelar 

med att lokalisera en eventuell sportanläggning med publikkapacitet till 

Anderstorp, samtidigt som simhallen föreslås byggas i området Gisle. Att i den 

uppdaterade utredningen ge en mer sammanhållen bild, där även majoritetens 

förslag beaktas. Att beslut i frågan hänskjuts till kommande sammanträde. 

 

Rose-Mari Modén (S): avslag till Emanuel Larssons (KD) yrkande om att 

återremittera ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Emanuel Larssons (KD) återremissyrkande 

och Rosé-Mari Modéns (S) avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden har 

beslutat enligt Rosé-Mari Modéns (S) yrkande att ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs.  Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Rosé-Mari Modéns (S) yrkande 

Nej-röst för Emanuel Larsson (KD) yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Rosé-Mari Modéns (S) yrkande och 3 nej-röster för 

Emanuel Larssons (KD) yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Rosé-Mari 

Modéns (S) yrkande. 

 

Yrkande 

Susanne Josefsson (S): att konstatera att utredningsuppdraget är genomfört, 

att istället för att bygga en kombinerad bad- och sportanläggning (i utredningen 

kallad multisportarena) ge fritidsfo ̈rvaltningen i uppdrag att utreda en ny 

sportanläggning med publikkapacitet i Anderstorp, att den nya badanläggningen  
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-12     3(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 65 (forts.) 

 

ska lokaliseras till området Gisle, att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt  

fritidsnämnden att ta fram ett lokalprogram för ny badanläggning i området 

Gisle, att föreslå fastighet- och servicenämnden att ta fram en förstudie kring 

en ny badanläggning i samarbete med fritidsnämnden, att ge fritidsförvaltningen 

i uppdrag att utreda hur man kan utnyttja nuvarande simhallslokaler i Gislaved i 

framtiden, samt att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnastikens 

förutsättningar för att vidareutvecklas i Gislaveds kommun. 

 

Urban Nilsson (C): avslag till Susanne Josefssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Susanne Josefssons (S) yrkande och Urban 

Nilssons (C) avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt 

Susanne Josefssons (S) yrkande.  

 

Omröstning begärs.  Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för Susanne Josefssons (S) yrkande 

Nej-röst för Urban Nilssons (C) yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Susanne Josefssons (S) yrkande och 3 nej-röster för Urban 

Nilssons (C) yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Susanne Josefssons (S) 

yrkande. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att konstatera att utredningsuppdraget är genomfört, 

 

att istället för att bygga en kombinerad bad- och sportanläggning (i     

utredningen kallad multisportarena) ge fritidsförvaltningen i uppdrag att 

utreda en ny sportanläggning med publikkapacitet i Anderstorp,  

 

att den nya badanläggningen ska lokaliseras till området Gisle, 

  

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt fritidsnämnden att ta fram ett 

lokalprogram för ny badanläggning i området Gisle, 

 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt fastighet- och servicenämnden att 

ta fram en förstudie kring en ny badanläggning i samarbete med 

fritidsnämnden, 

 

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan utnyttja 

nuvarande simhallslokaler i Gislaved i framtiden, samt 

 

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnastikens förutsättningar 

för att vidareutvecklas i Gislaveds kommun. 

 

 

Reservation 

Urban Nilsson (C), Stefan Nylén (SD), Emanuel Larsson (KD) reserverar sig till 

förmån för Emanuel Larssons (KD) yrkande om återremiss. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn § 65 (forts.) 

 

Urban Nilsson (C), Stefan Nylén (SD), Emanuel Larsson (KD) reserverar sig till 

förmån för Urban Nilssons (C) avslagsyrkande. 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Fastighet- och servicenämnden 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §66    Dnr: FN.2017.33   000  

 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden fattade (2017-06-13) beslut om planeringsdirektiv 2018 med 

möjlighet till komplettering av kritiska kvalitetsfaktorer. 

 

Fritidsförvaltningen har sedan beslutet arbetat med kritiska kvalitetsfaktorer 

och tagit fram indikatorer som kontinuerligt ska mätas och följas. 

Planeringsdirektiv 2018 är nu kompletterat med de kritiska kvalitetsfaktorerna. 

 

Ekonomienheten har också uppdaterat siffrorna för planeringsdirektiv 2018. 

Det handlar om tekniska justeringar såsom lön samt principiell förändring 

avseende kapitalkostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående revidering och komplettering av 

planeringsdirektiv 2018 daterad 2017-11-21  

Planeringsdirektiv - kompletterat kkf, daterad den 1 december 2017 

Protokoll 2017-11-28 - Fnau §54  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna kompletteringar och justeringar av planeringsdirektiv 2018. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §67    Dnr: FN.2017.52   4.5.6  

 

Konventering av oljepanna Hörsjöbadet  

 

Ärendebeskrivning 

Utomhusbadet Hörsjöbadet, Smålandsstenar innehåller en simbassäng och en 

plaskbassäng samt omklädningsrum med dusch. Uppvärmning av bassängvattnet, 

lokalerna och duschvattnet görs med olja. Oljeförbrukningen är knappt 10 m³. 

Kostnaden per år varierar beroende på kyla, knappt 100 tkr. 

 

Gislaveds kommun en Klimatstrategi antagen av kommunfullmäktige (KF 2008-

09-18 §111). Strategins övergripande mål knyter an till de mål som har angivits i 

kommunens översiktsplan. Dessutom knyter klimatstrategin till kommunens 

miljöpolicys vision om att koldioxidutsläppen i kommunen ska minska. Ett 

delmål är att ”Olja ska inte användas för uppvärmningsändamål i kommunen”. 

Hörsjöbadet är ett av få kvarvarande objekt i kommunen som ska konventers. 

 

Neova AB levererar fjärrvärme i Smålandsstenar. De har gjort en 

kulvertdragning i sydvästra delen av samhället och planerar nu för en 

kulvertdragning norrut. Hörsjöbadet skulle kunna kopplas på i den planerade 

etappen. Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med Neova. Företaget är i plan 

att söka medel från Klimatklivet och behöver veta vilka aktörer som vill vara 

med i den planerade etappen. Under förutsättning att Neova får del av 

klimatklivet har fritidsförvaltningen fått besked om priser för fjärrvärmen. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta att ställa sig 

positiva till konventering till fjärrvärme i Hörsjöbadet, samt att stå bakom 

fritidsförvaltningen i ett samarbete med Neova AB. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Konventering av oljepanna 

Hörsjöbadet, daterad den 22 november 2017 

Neova - Gislaved Kommun Hörsjöbadet daterad den 26 oktober 2017 

Protokoll 2017-11-28 - Fnau §57 

  

Yrkande 

Stefan Nylén (SD): bifall till fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig positiva till konventering till fjärrvärme i Hörsjöbadet, samt 

 

att stå bakom fritidsförvaltningen i ett samarbete med Neova AB. 

 

 

Expedieras till: 

Fritidsförvaltningen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §68    Dnr: FN.2015.56   822  

 

Stängning av Smålandsstenars simhall  

 

Ärendebeskrivning 

Projektet ny sporthall i Smålandsstenar innefattas av nybyggnation av sporthall, 

renovering av befintlig sporthall samt rivning av simhallsdel. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att arbeta in förslaget om sporthall 

Smålandsstenar i planeringsdirektivet för 2018. Kommunfullmäktige kommer 

att fatta beslut om planeringsdirektiv den 30 november 2017. När beslut är 

fattat kommer upphandling av samverkansentreprenad att starta. 

 

I dagsläget bedrivs viss verksamhet i simhallsdelen. Projektet ny sporthall 

kommer inledas med rivning av simhallsdel. Simhallsverksamheten kommer 

därför inte att kunna fortgå efter årsskiftet. Verksamheten innefattar 25 h/vecka 

och handlar om föreningsverksamhet i form av bad, simskola och vattengympa, 

fritidsförvaltningens simskola samt begränsad del av skolans simundervisning. 

 

Aktörerna kommer att kontaktas av fritidsförvaltningen efter beslut om att 

stänga verksamheten. Aktörerena kommer i möjligaste mån att erbjudas tider i 

Gislebadet. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta att stänga 

verksamheten i Smålandsstenars simhall från och med januari 2018, samt att i 

möjligaste mån erbjuda tider i Gislebadet för de berörda aktörerna. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-21 

Protokoll 2017-11-28 - Fnau §56  

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att stänga verksamheten i Smålandsstenars simhall från och med januari 

2018, samt 

 

att  i möjligaste mån erbjuda tider i Gislebadet för de berörda aktörerna. 

  

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 

Berörda föreningar 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §69    Dnr: FN.2017.51   1.2.2  

 

Remiss - Open Space 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har givit fritidsnämnden möjlighet att yttra sig över en 

remiss om Open Space 2017.  

 

Remissen har inkommit i så nära anslutning till utskicket till nämnden, att 

förvaltningen inte har haft möjlighet att ta fram ett remissvar. Sista datum för 

nämnden att yttra sig är i början av februari 2018. Fritidsförvaltningen föreslår 

att fritidsnämndens arbetsutskott får mandat att besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss - Open Space 2017, Sammanställning 

Remiss - Open Space 2017 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2017  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att överlåta beslut i frågan om remiss över open space 2017 till 

fritidsnämndens arbetsutskott. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §70    Dnr: FN.2017.46   404  

 

Internremiss - förslag till avfallsplan Gislaveds kommun 2018-2022  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till avfallsplan Gislaveds kommun avseende perioden 2018-2022 samt 

förslag till föreskrifter för avfallshantering finns ute på samråd och 

fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om eventuella synpunkter.  

 

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering. Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner 

har gemensamt tagit fram förslag till kommunal plan för detta.  

 

Syftet med planen är att förbättra miljöarbetet och servicen för hushållen. 

Målsättningen är att utvecklas mer i återanvändning och återvinning. Under 

perioden avses källsortering av matavfall samt tillämpning av flerfackssystem  

införas. 

 

Förslag till avfallsplan presenterar mål och åtgärder under nio rubriker.  

Fritidsnämndens verksamhetsområden berörs på olika sätt till de olika 

åtgärderna. Då vi redan har rutiner för bland annat sortering och 

omhändertagande av farligt avfall så bedömer fritidsförvaltningen att vi berörs i 

mindre omfattning. Förvaltningens förslag är att fritidsnämnden inte har något 

att erinra till förslag till avfallsplan.  

 

Förslag till avfallsplan väcker i alla fall funderingar vad gäller fritidsnämndens 

samarbete med föreningar i kommunen och eventuella krav man kan ställa på 

föreningarnas miljöarbete. Det finns specialförbund inom idrotten som idag har 

strategier och policys kring miljö- och hållbarhetsarbete. I arbetet med att 

skapa ett hållbart samhälle skulle fritidsnämnden kunna vara en katalysator. 

Avfallsplanen tar upp nedskräpning som ett mål. I åtgärderna nämner man 

föreningssamverkan. Häri kan fritidsförvaltningen vara en aktör för att förmedla 

kontakter med föreningar i Gislaveds kommun.     

 

Beslutsunderlag 

Remissbrev avfallsplan 2018-2022 internt nämnder och bolag 

Interremiss avfallsplan och föreskrifter 2018-2022 

GGVV Utkast underlag 2017-10-06 

GGVV Utkast mål och åtgärder 2017-10-06 

Föreskrifter avfallshantering 2017-10-04 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ang yttrande om förslag till avfallsplan 

2018-2022 daterad 2017-11-23  

Bilaga 2 föreskrifter för avfallshantering 2017-10-04 

Bilaga 1 föreskrifter om avfallshantering 2017-10-04 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att inte ha något att erinra mot förslag till Kommunal plan för 

avfallsförebyggande och hållbara avfallshantering 2018-2022.  

  

 

Expedieras till: 

Arbetsgruppen för avfallsplan 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §71    Dnr: FN.2017.43   006  

 

Sammanträdesdatum 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen föreslår följande sammanträdesdatum för fritidsnämnden 

under 2018: 

 

 13 februari 

3 april 

8 maj 

19 juni 

11 september 

16 oktober 

6 november 

18 december 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2018 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2017 

Kf beslut § 127 Sammanträdesplan 2018  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa fritidsnämndens sammanträden 2018 till 13 februari, 3 april, 8 

maj, 19 juni, 11 september, 16 oktober, 6 november och 18 december. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §72    Dnr: FN.2017.50   10.10.2  

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (avgift till 

seminarium)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds-Anderstorps ridklubb har inkommit med en ansökan om bidrag från 

fritidsnämndens förfogande angående evenemang med Tobbe Larsson, i mars 

2018. Föreningen skriver att aktiviteten syftar till att föreningens ungdomar ska 

lära sig mer om säkerhet och trygghet med hantering av hästar.  

 

Evenemanget är en del av Tobbe Larssons jubileumsturné i Sverige. Föreningen 

har blivit utvald som en unik ridklubb att få ta emot honom. Föreningen 

kommer att bjuda in kringliggande ridklubbar. 

 

Evenemanget är förenat med en del kostnader. Föreningen anger knappt  

19 000 kr som total kostnadssammanställning.  

 

Beslutsunderlag 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om bidrag (avgift till seminarium) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, daterad den 21 november 2017 

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD) med instämmande av Malin Sjöblom (M) och Emanuel 

Larsson (KD): bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag med 10 tkr för 

genomförande av seminarium.  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag med 10 tkr för 

genomförande av seminarium, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §73    Dnr: FN.2017.49   10.10.4  

 

Anderstorps Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag 

(ryggsimsstartstöd)  

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps simsällskap har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag 

angående ryggsimstartstöd. Investeringen handlar om ett komplement till en 

startpall för träning av ryggsim starter. 

 

Föreningen skriver att kompletteringen ger föreningens tävlingssimmare 

möjlighet att träna starter på ett mästerskapligt sätt. 

 

Investeringen handlar om totalt 7 400 kr. Fritidsnämndens arbetsutskott 

föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Anderstorps simsällskap ett bidrag 

med 3 700 kr för inköp av ryggsimstartstöd. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 november 2017 

Anderstorps Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag (ryggsimsstartstöd) 

Protokoll 2017-11-28 - Fnau §60 Anderstorps Simsällskap, ansökan om 

investeringsbidrag (ryggsimsstartstöd) 

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD): bifall fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Anderstorps simsällskap ett bidrag med 3 700 kr för inköp av 

ryggsimstartstöd, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Simsällskap 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §74    Dnr: FN.2017.54      

 

Remiss - Grön handlingsplan  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har givit fritidsnämnden möjlighet att yttra sig över en 

remiss om grön handlingsplan. Remissen är ursprungligen utsänd från 

länsstyrelsen. 

 

Remissen har inkommit i så nära anslutning till utskicket till nämnden, att 

förvaltningen inte har haft möjlighet att ta fram ett remissvar. Sista datum för 

nämnden att yttra sig är 26 januari 2018. Fritidsförvaltningen föreslår att 

fritidsnämndens arbetsutskott får mandat att besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2017 

Internremiss Grön handlingsplan 

Remiss Grön handlingsplan, del 1 Sammanfattning 

Remiss Grön handlingsplan, del 2 Uppdragsbeskrivning 

Remiss Grön handlingsplan, del 4 Insatser och vägledning 

Remiss Grön handlingsplan, del 3 Nulägesbeskrivning 

Remiss Grön handlingsplan, del 5 Åtgärder  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att överlåta beslut i frågan om remiss över grön handlingsplan till 

fritidsnämndens arbetsutskott. 

  

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-12     14(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §75    Dnr: FN.2017.2   002  

 

Delegationsbeslut  

 

Ärendebeskrivning 

1 delegationsbeslut om beviljande av bidragsberättigad förening. 

1 delegationsbeslut om lotteritillstånd. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 

  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-12     15(15) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §76    Dnr: FN.2017.1   009  

 

Meddelande  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsbank 

Fritidsnämnden har blivit beviljade bidrag inom ramen för folkhälsobidrag för 

att inrätta en fritidsbank. Fritidsförvaltningen har anställt en projektledare på 40 

% som kommer att arbeta med uppdraget under 2018.  

 

Ny ledningsorganisation fritidsförvaltningen 

Den nya ledaningsorganisationen för fritidsförvaltningen sjösätts vid årsskiftet. 

Avdelningschefs tjänsten samt vikarie för utvecklingsledare anläggning har 

tillsatts. Båda börjar den 2 januari 2018.   

 

Fördelning simbanetider 

Fritidsförvaltningen har haft träff med simklubbarna och dykarklubben för att 

fördela simbanor i Gislebadet för kommande verksamhetsår. Mötet var positivt 

och höll god stämning. Föreningarna har fått banor i huvudsak utifrån sina 

önskemål.  

 

Fritidsförvaltningens simhallsverksamhet VT 2018 

Anmälan till förvaltningens simhallsverksamhet startar den 8 januari 2018. 

Under vårterminen erbjuder vi 15 olika verksamhetsgrupper. Det är en 

utökning med två grupper. Inför anmälan erbjuder förvaltningen tre tillfällen för 

provsimning med en badmästare för att bättre kunna hänvisa till rätt 

simskolegrupp.  

 

Jullovsprogram 

Fritidsförvaltningen har sammanställt ett jullovsprogram. Det kommer att 

publiceras på hemsidan och i sociala medier under v. 50. 

 

Konferens Tankesmedja friluftsliv 

Ordförande i fritidsnämnden berättar om konferensen Tankesmedja friluftsliv 

som gick av stapeln den 16 november på Isaberg. Konferensen arrangerades av 

Länsstyrelsen och är årlig. Årets tema var naturturism och 

landsbygdsutveckling. 

 

Ordförande önskar God jul 

Ordförande i fritidsnämnden avslutar mötet med att rikta ett tack till 

förvaltningens medarbetare för ett gott år 2017 samt önskar ledamöter och 

medarbetare en God jul.   

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 


