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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     2(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §15 Dnr: FN.2016.74  822 

 

Utredning av ny sporthall i Anderstorp 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidnämnden beslutade den 12 december 2017 (Fn § 65) att istället för att 

bygga en kombinerad bad- och sportanläggning (i utredningen kallad 

multisportarena) bland annat ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda en ny 

sportanläggning med publikkapacitet i Anderstorp. 

 

Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med föreningslivet för att klargöra hur 

behovet av en ny sporthall ser ut. Utredningen pekar på att det finns ett 

fortsatt behov av en arena med publikkapacitet i Gislaveds kommun. 

 

Anderstorps Sportklubbs avancemang till handbollsallsvenskan gör att 

Handbollsförbundet ställer krav på utformningen av en aren. Det finns ingen 

anläggning i kommunen idag som tillgodoser de kraven. Gislaveds 

Volleybollklubb är också i behov av en bättre lämpad lokal. Fritidsförvaltningen 

bedömer att en sporthall i Anderstorp inte kommer att kunna tillgodose de 

båda klubbarnas behov. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning sporthall i Anderstorp, daterad den 23 april 2018 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §14  

 

Yrkande 

Tommy Stensson (S): bifall till fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna utredningen och lägga den till handlingarna. 

 

 

Protokollsanteckning 

Urban Nilsson (C), Anders Ingemarsson (C) och Emanuel Larsson (KD): 

Ärendet borde ej ha kommit upp efter parlamentariska kommitténs beslut om 

folkomröstning om simhallen. 

 

 

Expedieras till: 

Magnus Handell, utvecklingsledare 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     3(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §16 Dnr: FN.2018.20  2.6.5 

 

Ansökan om statsbidrag för avgiftsfri simskola förskoleklass 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har anslagit 300 miljoner till avgiftsfria simskolor för elever i 

förskoleklass. Detta är en satsning som sker under 2018 – 2019 men kommer 

att bli ett permanent stöd om riksdagen ställer sig bakom. Medlen ska användas 

till kostnadstäckning för att erbjuda avgiftsfri simskola för barn i förskoleklass 

antingen på eller utanför skoltid. Stödet utgår från antal barn i aktuell ålder för 

Gislaveds kommun är summan 843 111 kronor. Medlen får användas till 

samtliga kostnader för att bedriva denna verksamhet såsom hallhyra, 

personalkostnader, transporter till och från simhallen, utbildning av personal 

med mera. 

 

Rekvisition ska ske senast den 1/6-2018. Redovisning sker senast 28/2-2019. Ej 

förbrukade medel betalas tillbaka till Socialstyrelsen. 

 

Redan idag bedrivs viss verksamhet för förskoleklasserna under skoltid. Under 

2018 har 229 elever vid fem tillfällen deltagit i simskola genom kommunen. 

Kostnaderna för dessa får ingå i den rekvirerade summan. 

 

Dialog är inledd med Barn- och utbildningsförvaltningen kring utökning av detta 

för att i första hand förlägga simskolorna under tiden i förskolan för att kunna 

ge alla barn en likvärdig möjlighet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialdepartement, Regeringsbeslut angåen siimskola 2018 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §15 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom att fritidsförvaltningen rekvirerar 843 111 kronor från 

Socialstyrelsen angående avgiftsfria simskolor. 

 

 

Expedieras till: 

Magnus Westlund, avdelningschef 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     4(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §17 Dnr: FN.2018.8  1.9 

 

Yttrande remiss av motion gällande utredning angående sim- och 

sporthallar i Gislaveds kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har inkommit med en motion gällande utredning angående 

sim- och sporthall i Gislaveds kommun. Motionärerna yrkar att en rad 

alternativ utreds. Kommunstyrelseförvaltningen ska bereda motionen och har 

remitterat motionen för yttrande till fritidsnämnden. Fritidsnämnden kan yttra 

sig senast den 1 juni 2018. Fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

remissvar. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att anta 

fritidsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §16 

Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun 

Förslag fritidsnämndens remissvar angående motion om sim- och sporthall, 

daterad den 17 april 2018 

Delegationsbeslut Remiss av motion gällande utredning angående sim- och 

sporthallar i Gislaveds kommun 

 

Yrkande 

Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Urban Nilsson (C): att 

fritidsnämnden tillstyrker motionen. 

 

Tommy Stensson (S): avslag till Emanuel Larssons (KD) yrkande och bifall till 

fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Emanuel Larssons 

(KD) yrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt Tommy 

Stenssons (S) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Tommy Stenssons (S) yrkande 

Nej-röst för Emanuel Larssons (KD) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Tommy Stenssons yrkande och 3 nej-röster för Emanuel 

Larssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Tommy Stenssons (S) yrkande. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta Förslag på remissvar för fritidsnämnden, daterad den 17 april 2018 

som sitt eget, samt 

 

att översända remissvaret till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Fn § 17 (forts.) 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     5(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Reservation 

Emanuel Larsson (KD), Urban Nilsson (C) och Anders Ingemarsson (C) 

reserverar sig till förmån för Emanuel Larssons (KD) beslutsförslag. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     6(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §18 Dnr: FN.2017.14  002 

 

Fritidsnämnden delegationsordning  

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämndens delegationsordning ska uppdateras åtminstone en gång vart 

fjärde år, eller vid behov. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. 

Det gör att ett antal laghänvisningar i den tidigare delegationsordningen är 

inaktuella.  

 

Fritidsförvaltningen har genomgått en omorganisation vilket har medfört att 

titlarna på delegaterna i delegationsordningen behöver ändras. 

 

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförodningen (GDPR) i kraft. GDPR 

ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Senast den 25 maj behöver 

fritidsnämnden ha utsett ett dataskyddsombud, varvid förslaget till ny 

delegationsordning innehåller ett tillägg om att fritidschefen får delegation på 

att utse nytt dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny delegationsordning för fritidsnämnden, daterad den 7 maj 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att nuvarande delegationsordning upphör att gälla den 15 maj 2018, samt 

 

att förslaget till ny delegationsordning börjar gälla den 15 maj 2018. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     7(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §19 Dnr: FN.2017.39    

 

Delredovisning av integrations- och folkhälsobidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade att beviljade fritidsnämnden 2017-11-22 § 333 

Integrations- och eller folkhälsobidrag för 2017/2018. Projekten var två stycken 

och handlade om att inrätta en fritidsbank samt underlätta träning för alla på 

Hälsolyftet. Beviljade belopp avser perioden i ansökan och betalas ut i 

efterskott efter godkänd delredovisning. Sökande ska delredovisa faktiska 

kostander, aktiviteter och måluppfyllelse per 31 mars, 31 augusti, 31 oktober 

och 31 december 2018. 

 

Vad gäller projekt för ”Inrättande av fritidsbank” är projektledare tillsatt och 

projektplan finns framtagen. Arbetet löper på enligt plan. Vad gäller projekt 

”Underlätta träning för alla på Hälsolyftet” har behovet successivt minskat. I 

kombination med svårigheter att finna instruktör som täcker behovet har 

projektidén lagts på is. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 3 maj 2018 

Faktura Mobiltelefon 

Faktura Bilpool 

Delredovisning Hälsolyftet 2018-05-02 

Delredovisning Fritidsbank 2018-05-02  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delredovisningen, samt 

 

att översända delredovisningen till kommunstyrelsen. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     8(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §20 Dnr: FN.2018.16  10.10.2 

 

Orienteringsklubben Reftele, ansökan om dispens 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Orienteringsklubben Reftele har inkommit med en skrivelse till fritidsnämnden 

angående anstånd från bidragsreglen gällande antal deltagaraktiviteter för att 

vara bidragsberättigad förening. 

 

Anledningen är att föreningen i 2017 års verksamhet inte kommit upp i 

tillräckligt antal deltagaraktiviteter Föreningen har redovisat mindre än 150 

deltagaraktiviteter, vilket medför att föreningen inte är fortsatt 

bidragsberättigad. 

 

Föreningen ger i skrivelsen ett klargörande på sin nuvarande situation och 

presenterar en åtgärdsplan för hur man planerar att kunna öka 

deltagaraktiviteterna för kommande år. 

 

Mot bakgrund av det antal medlemmar föreningen har i ålderskategorin 7-25 år 

(46 st)  samt de åtgärdsplaner föreningar har, föreslår fritidsnämndens 

arbetsutskott att fritidsnämnden ställer sig positiv till föreningens ansökan och 

beviljar föreningen dispens från fritidsnämndens regelverk under 2018 avseende 

krav på 150 deltagaraktiviteter. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §17 

Orienteringsklubben Reftele, ansökan om dispens 2018 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att under år 2018 bevilja Orienteringsklubben Reftele dispens från 

fritidsnämndens regelverk avseende 150 deltagaraktiviteter. 

 

 

Expedieras till: 

Orienteringsklubben Reftele 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     9(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §21 Dnr: FN.2018.21  10.10.4 

 

Isabergs Golfklubb, golf för alla 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Isabergs Golfklubb har inkommit med en bidragsansökan från 

Fritidsnämndens förfogande. 

 

Isabergs Golfklubb har tillsammans med gymnasiesärskolan genomfört "Golf för 

alla" under 2017. Syftet är att alla ska ha möjlighet att spela golf oavsett 

social/ekonomisk situation. Många av eleverna som föreningen samarbeter med 

har svårt att hitta bra och hållbara sysselsättningar. Eleverna är ganska ensamma 

på sin fritid och behöver både stöd och ett ökat självförtroende för att få en 

störra självklänsla. 

 

Ekonomin är hos många också ett stort hinder. Isabergs Golfklubb vill därför 

öppna upp för träning och spel på Isaberg. Detta hoppas de ska leda till intresse 

som kan bli bestående. 

 

Målgruppen är fem elever på gymnasiesärskolan i Gislaved. 

 

Målsättningen är att eleverna ska träna spel och lära sig golfregler/vett för att 

kunna erhålla ett grönt kort och kunna fortsätta med golf på egen hand och 

med andra golfare. 

 

Projektet är förenat med en del kostnader. Det handlar bland annat om 

kostnad för golfträning och bollar. Föreningen anger en totalkostnad på 11 000 

kronor. 

 

Föreningen själva bidrar med medlemskap med möjlighet till spel på bana, värde 

2 150 kronor/person. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §19 

Isabergs Golfklubb, ansökan om bidrag (golf för alla) 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Isabergs Golfklubb ett bidrag med 1 000 per elev, eller max 5 000 

kronor, för golfutbildning, samt 

 

att kostnaden belastar kontot fritidsnämndens förfogande. 

 

 

Expedieras till: 

Isabergs Golfklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     10(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §22 Dnr: FN.2018.17  10.10.4 

 

Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag 

(startpallslock/plattor) 

 

Ärendebeskrivning 

Smålandsstenars Simsällskap har inkommit med en bidragsansökan gällande litet 

investeringsbidrag. 

 

Föreningen vill införskaffa två stycken startpallslock/plattor att montera på 

befintliga startpallar i Gislebadet. Dessa startpallaslock/plattor behövs för att 

kunna bedriva startträning under föreningens träningstider i Gislebadet. 

Befintliga startpallar anses hala vilket leder till att startträningen inte kan 

bedrivas ordentligt utan stor risk för att simmarna halkar. 

 

Föreningen anger att investeringen handlar om totalt 16 300 kronor. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja 

Smålandsstenars simsällskap ett bidrag om 8 000 kronor för inköp av två styck 

startpallslock/plattor. 

 

Beslutsunderlag 

Smålandsstenars Simsällskap, ansökan om investeringsbidrag 

(startpallslock/plattor) 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §20  

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Smålandsstenars Simsällskap ett bidrag om 8 000 kronor för inköp 

av två styck startpallslock/plattor, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Smålandsstenars Simsällskap 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     11(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §23 Dnr: FN.2018.19  10.10.2 

 

Gislaved Bowlingklubb, ansökan om bidrag från Friitdsnämndens 

förfogande (bowlingtävling) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved bowlingklubb har inkommit med en ansökan om bidrag från 

Fritidsnämndens förfogande angående hjälp med banhyra i samband med en 

bowlingtävling som arrangerades i Gislebowling under påskhelgen 2018. 

 

Bowlingtävlingen arrangerades som en individuell och öppen tävling under fem 

dagar. Drygt sextio bowlare deltog. Deltagarna var både barn, ungdomar och 

vuxna och kom från större delen av södra Sverige. 

 

Föreningen hade gjort en budget för tävlingen, men intäkterna täckte inte 

föreningens kostnader. Föreningen ansökar därför om stöd för banhyran i 

Gislebowling motsvarande 8 000 kronor. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att avslå Gislaved 

Bowlingklubbs ansökan om bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Gislaved Bowlingklubb, ansökan om bidrag från Friitdsnämndens förfogande 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §21  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Gislaved Bowlingklubbs ansökan om bidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved Bowlingklubb 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     12(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §24 Dnr: FN.2018.18  10.10.4 

 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringbidrag (byta 

ut virket till gammal läktare) 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb har inkommit med en bidragsansökan gällande 

litet investeringsbidrag. 

 

Föreningen har en gammal läktare vid utomhusbanan. Den är sned och virket 

har börjat ruttna. Läktaren används av publik vid olika arrangemang på 

utebanan. Ett stort arrangemang är "Junitävlingarna" som är ett återkommande 

arrangameng och som lockar både ryttare och publik från hela Sverige. 

Föreningens avsikt är att återanvända stålstativet med behöver renovera och 

byta ut virket på läktaren. 

 

Föreningen anger att investeringen handlar om totalt 32 450 kronor. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja Gislaved-

Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 15 000 kronor för inköp av virke till 

renovering av läktaren. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §22 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, ansökan om investeringbidrag (byta ut virket 

till gammal läktare) 

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Gislaved-Anderstorps Ridklubb ett bidrag om 15 000 kronor för 

inköp av virke till renovering av läktaren, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

 

Expedieras till: 

Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
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Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-08     13(16) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §25 Dnr: FN.2018.15  10.10.2 

 

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om bidrag från 

fritidsnämndens förfogande  

 

Ärendebeskrivning 

Anderstorps Orienteringsklubb har inkommit med en skrivelse med förslag om 

komplettering till "Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag" angående 

driftsbidrag avseende kategori G - Motionsspår och leder. 

 

Motiveringen är att flera klubbar i kommunen de senaste åren har byggt nya 

leder för MTB. Föreningen menar att lederna behöver återkommande 

investeringar och årlig skötsel. Föreningen anser att lederna ska likställas med 

elljusspår och skidspår som för allmänheten är fria att nyttja. 

 

Fritidsförvaltningen känner till två föreningar i kommunen som de senaste åren 

har anlagt slingor för MTB. Det handlar om Anderstorps orienteringsklubb och 

Orienteringsklubben ViVill. Fritidsförvaltningen kommer påbörja ett 

översynsarbetet av fritidsnämndens normer under 2018. I det arbetet kommer 

föreningens förslag om komplettering avseende kategori G att beaktas. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att bevilja ett 

engångsbelopp på 5 000 kronor till Anderstorps orienteringsklubb avseende 

drift för MTB banor under 2018, bidraget belastar kontot fritidsnämndens 

förfogande, samt ge fritidsförvaltningen i uppdrag att i översynsarbetet av 

fritidsnämndens bidragsnormer ta hänsyn till en komplettering av kategori G. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-04-24 - Fnau §23 

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om fritidsnämndens förfogande 

 

Yrkande 

Urban Nilsson (C): bifall till beslutsförslaget. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja ett engångsbelopp på 5 000 kronor till Anderstorps 

Orienteringsklubb avseende drift för MTB banor under 2018, 

 

att bidraget belastar kontot fritidsnämndens förfogande, samt 

 

att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att i översynsarbetet av fritidsnämndens 

bidragsnormer ta hänsyn till en komplettering av kategori G. 

 

 

Expedieras till: 

Anderstorps Orienteringsklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §26 Dnr: FN.2015.4  102 

 

Val till fritidsnämndens arbetsutskottet 2015 - 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Josefsson (S) har den 22 mars 2018 av kommunfullmäktige beviljats 

entledigande från uppdraget som ledamot i fritidsnämnden. Susanne var även 

ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

Yrkande 

Från Socialdemokraterna nominerar Tommy Stensson (S): att Lotten 

Flodström (S), Burseryd, väljs som ny ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna valet av Lotten Flodström (S) som ersättare i fritidsnämndens 

arbetsutskott. 

 

 

Expedieras till: 

Lotten Flodström 

Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten 

Kommunstyrelsekontoret, lönefunktionen 

Kommunstyrelsekontoret, arkivfunktionen 

Kommunstyrelsekontoret, IT-enheten 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §27 Dnr: FN.2018.2  1.2.3 

 

Delegationsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

3 delegationsbeslut om att bevilja lotteritillstånd. 

1 delegationsbeslut om att godkänna förening som bidragsberättigad förening 

1 delegationsbeslut om att anställa personal 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut. 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §28 Dnr: FN.2018.1  2.1  

 

Meddelanden 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bygg- och miljönämnden 

Granskning av detaljplan för området Gisle kvarteret Boken och del av 

fastigheten Gislaved 1:27 m.fl. 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott 

Fnau § 18 Villstad GiF, ansökan om stort investeringsbidrag 

 

Kommunfullmäktige 

KF beslut § 57, Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 

2019-2022. 

KF beslut § 53, Kommunens årsredovisning 2017 inkl. förvaltningsberättelse, 

personalbokslut och miljöbokslut. 

KF beslut § 54, Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 

2017 för kommunens verksamhet. 

KF beslut § 54, Årsrapport för kommunens revisorer 2017. 

KF beslut § 54, Revisionsberättelse 2017 

 

Revisionen 

Missiv granskning av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag. 

Revisionsrapport av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 

 

 


