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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 16
Delegationsbeslut 2017 Dnr 2017/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Delegationssammanställning
Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna mellan februari-mars 2017
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 17
Förvaltning och utveckling av Laxfiske i Ätran Dnr
2017/38
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1.

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med
Destination Falkenberg AB, övriga berörda inom kommunkoncernen
och Ätrans Nedre Fiskevårdsområdesförening, utveckla hållbar
laxfisketurism avseende Falkenbergs stadsfiske i första hand samt för
andra laxfiskeförande delar av Ätran och Högvadsån i andra hand.

2.

återrapportering ska ske vid nämndens oktobersammanträde.

3.

avveckla Laxfiskekommittén per 2017-03-31

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-02
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden representerar, utifrån nämndens reglemente,
Falkenbergs kommun som markägare utmed Ätran och fiskerättsinnehavare
i Ätran och har ansvar för skötsel och drift som håller laxfisket öppet och
aktivt på sträckningen Laxbron – 50 meter nedströms Tullbron som
Falkenbergs kommun arrenderar av Ätrans Nedre Fiskevårdsområdesförening.
Kultur- och fritidsnämnden har haft ovanstående ansvar sedan lång tid och
har därför varit drivande i Ätrans Nedre Fiskevårdsområdesförening som
utgör den avgörande grunden för satsning på och utveckling av laxfisket i
Ätran (ÄNFOF).
2015 förlorade Falkenbergs kommun plats och inflytande i ÄNFOF då två
kommunala medarbetare i samband med pensionering ”tog med” sig
föreningen istället för att informera och lämna sina styrelseplatser till
Falkenbergs kommun och hos kommunen ansvariga personer.
I samband med fiskestämmorna (årsstämma) i ANFOF 2016 och 2017 har
kultur- och fritidsförvaltningen i god samarbetsanda med övriga markägare
och fiskerättsinnehavare lyckats återta Falkenbergs kommuns ledande
position i föreningen. Denna återställning av ordningen lägger nu grunden
för och skapar möjligheter att satsa på utveckling av laxfisketurismen.
Hertingforsens öppnande var ett stort och unikt projekt som skapat positiv
utveckling för laxbeståndet samt förväntningar på satsningar på laxfisket
som reseanledning.
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Destination Falkenberg AB (DFAB) har på uppdrag av sin styrelse fortsatt
undersöka förutsättningarna för att skapa utveckling av hållbar
laxfisketurism avseende Falkenbergs stadsfiske i försa hand samt att arbeta
för en positiv utveckling i andra laxfiskeförande delar i Ätran i andra hand.
Baserat på det arbete son DFAB har gjort har bolagets styrelse i affärsplanen
för 2017 skrivit ”Utveckla och paketera Ätran och laxfisket#. Beslutet om
affärsplan innebär att styrelsen valde att fortsätta arbetet med fokus på
fisketurism och hållbart fiske..
Det är mot denna bakgrund, det ansvar som kultur- och fritidsnämnden har
som representant för markägaren och för drift och skötsel av laxfisket som
kultur- och fritidsförvaltningen nu föreslår nämnden att besluta gå i samma
riktning som DFAB för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för
framgång.
Utöver öppnandet av Hertingforsen har Falkenbergs kommun precis invigt
en nybyggd laxbro vid laxstugan nedanför forsen och förvaltningens parkoch kustenhet utvecklade 2016 platsen runt laxstugan.
Tillsammans med DFAB har kultur- och fritidsförvaltningen samlat de
verksamheter inom kommunkoncernen som har störst delaktighet i Ätran
och laxfiskets utveckling till inledande samtal om samarbete. Samtliga
ställer sig positiva och därmed har ett bra underlag för de nu föreslagna
besluten skapats.
Förslaget att satsa på hållbar laxfisketurism är långsiktig och kräver
uthållighet och långsiktigt engagemang av samtliga organisationer som går
in i samarbetet. Var och en måste framåt och så länge som uppdraget att
driva hållbar laxfisketurism kvarstår vara med praktiskt och ekonomiskt i
arbetet.
Motivering av beslut
Efter många år av utredningar, diskussioner och förhoppningar är det nu
dags att konkret påbörja arbetet med att utveckla en hållbar laxfisketurism
som syftar till att över tid kraftigt öka besökstalet inom området.
Samarbetet mellan i första hand DFAB, marknadsföring, och kultur- och
fritidsförvaltningen, drift och skötsel, är den viktigaste motivet för att det nu
finns förutsättningar för denna satsning.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens eller
nämnden ekonomi.
Beslutet expedieras till
Destination Falkenberg AB
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 18
Budget 2018 - prioriterad inriktning Dnr 2017/39
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

anta förslaget till Prioriterad inriktning avseende flytt och utveckling av
stadsbiblioteket från nuvarande lokaler till de nya lokalerna i Kunskapsoch kulturcentrum.

2.

ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera och argumentera för
kultur- och fritidsnämndens prioriterade inriktning 2018 vid
Planeringsdagen den 27 mars 2017

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-02
Beslut KFN 2016-12-13 §63
Prioriterad inriktning Kultur- och fritidsnämnden 2018
Sammanfattning
I Falkenberg kommuns nu gällande budgetmodell ges inte facknämnderna
möjlighet att självständigt formulera och lämna äskande till den centrala
budgetprocessen avseende driftsbudget.
Facknämndernas möjlighet i den nya modellen är att i samband med den
gemensamma planeringsdagen under rubriken Prioriterade inriktningar föra
fram förslag till kommunfullmäktige om vilket/vilka uppdrag nämnden
önskar få i de planeringsförutsättningar som kommunfullmäktige fastställer
vid sitt majsammanträde i maj 2017 och som är grund för
budgetberedningens arbete under hösten.
Facknämnderna har att göra sina framställningar inom ramarna för vad
kommunstyrelseförvaltningen anger i anvisningar för Prioriterade
inriktningar och Planeringsdag.
I anvisningen för Prioriterade inriktningar skriver
kommunstyrelseförvaltningen: ”De prioriterade inriktningarna beskriver vad
nämnder/bolag/förbund behöver prioritera ur ett kvalitetsperspektiv under
de kommande åren. De prioriterade inriktningarna har sin utgångspunkt i
utvecklingsmålen och utgör ett underlag för politiken i framtagande av
Planeringsförutsättningar för kommunen som helhet. De prioriterade
inriktningarna ska beslutas i nämnd/styrelse/direktion.
De prioriterade inriktningarna kommer genom Planeringsförutsättningarna
att utgöra underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till
nämnderna”.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-12-19 ”ge förvaltningschefen i
uppdrag att ta fram ett förslag på prioriterad inriktning baserat på
huvudbibliotekets flytt till KKC samt integration med gymnasiebiblioteket”.
Förvaltningschefen har gett kulturchef, bibliotekschef och
utvecklingsledaren för biblioteken i uppdrag att ta fram underlag för
formulering av Prioriterad inriktning för kultur- och fritidsnämnden 2017.
Ett omfattande arbete har lagts ned och gett förvaltningschefen ett mycket
bra underlag för formulerandet av förslaget till Prioriterad inriktning. Det
material som tagits fram kommer att vara grunden för det fortsatta
utvecklingsarbetet och framtagande av genomarbetat och kostnadsberäknat
förslag. I det fall kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden
uppdrag enligt förslaget.
Motivering av beslut
Att öka ambitionsnivån kraftigt för Stadsbiblioteket när det flyttar in i KKC,
sin nya kostym, är helt avgörande för att det nya biblioteket inte ska göra
medborgarna besvikna och bli en negativ faktor för Falkenbergs kommuns
ambition att utvecklas och växta.
Därför är det mycket viktigt att kultur- och fritidsnämnden gör sitt yttersta
för att få stöd för de ambitionsökningar som krävs för att nå en framgångsrik
flytt och etablering. Nämnd och förvaltning behöver arbeta engagerat och
övertygande tillsammans för nämndens Prioriterade inriktning. I första läget
är arbetet inriktat på att av kommunfullmäktige i planeringsförutsättningarna
få ett uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till budgetberedningen
hösten 2017.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens framställan i Prioriterad inriktning att få ett
uppdrag att arbeta fram kostnadsberäknade förslag påverkar inte
kommunens ekonomi.
De förslag som kultur- och fritidsnämnden senare önskar få presentera för
kommunfullmäktige och budgetberedningen kommer att aktivt och positivt
påverka kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Planeringsdagen 20170327
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 19
Utveckling budgetarbete kultur-och fritidsnämnden
Dnr 2017/40
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

fastsälla Processer budgetarbete kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med förslag

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-02
Förslag - Processer budgetarbete kultur-och fritidsnämnden inklusive
tidslinjer 2017-03-07
Sammanfattning
Falkenbergs kommun har under åren 2015 och 2016 arbetat fram både ny
styrmodell och budgetmodell. De nya modellerna innebär att hela
kommunens organisation måste ställa om arbetsmetoderna för styrning och
budgetprocesser.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2016 att genomföra en
budgetkonferens tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens
ledningsgrupp.
Nedanstående två mål formulerades för budgetkonferensen:
-

Att ge nämndens ledamöter och ersättare en djupare förståelse för
kommunens nya styr- och budgetmodell.
Att ge nämndens ledamöter och ersättare en möjlighet att diskutera
genomförandeplan med budget 2017 mer ingående utan att vara i ett
beslutsläge.

På budgetkonferensen medverkade Paulina Claesson, chef för
utvecklingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen.
Ur de diskussioner som fördes under budgetkonferensen arbetade nämndens
ledamöter tillsammans med förvaltningens tjänstemän fram grunder för hur
de olika delarna i budgetarbete bör ges tydliga processer och tidslinjer.
Förvaltningschefen fick i uppdrag att utifrån de grunder som togs fram vid
konferensen utarbeta tydliga dokumenterade processer för hur
Genomförandeplan med budget, Investeringsbudget, Prioriterade
inriktningar och volymökningar ska arbetas fram i växelsamverkan mellan
nämnd och förvaltning.
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Det är det av förvaltningschefen formulerade dokumentet om budgetarbetets
olika processer inklusive tidslinjer som nu är föremål för behandling och
beslut av kultur- och fritidsnämnden.
Motivering av beslut
Genom nämndens och förvaltningens praktiskt arbete och diskussioner samt
överläggningar med de fackliga organisationerna stod det klart för kulturoch fritidsnämnden i slutet av 2016 att nämnd och förvaltning måste ställa
om sina arbetsprocesser avseende budget för att komma i synkronisering
med de nya styr- och budgetmodellerna samt kommunledningens
förändrade arbetsprocesser och tidlinjer.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte direkt kommunens
ekonomi.
Däremot är syftet med de framtagna processerna för budgetarbetet att de ska
ge kultur- och fritidsnämnden möjlighet att bedriva verksamheterna inom
sina ansvarsområden på ett kommunalekonomiskt effektivt sätt. Dessutom
ge nämnden bättre möjlighet att tar fram genomarbetade förslag avseende
ambitionshöjningar och investeringar.
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§ 20
Internremiss, Medborgarförslag - Fler picknickplatser
runt omkring våra mysiga smultronställen. Dnr
2016/101
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

lämna nedanstående, under rubrikerna Sammanfattning av ärendet,
Motivering av beslut och Ekonomi, som kultur- och fritidsnämndens
yttrande över medborgarförslaget – Fler picknickplatser runt omkring
våra mysiga smultronställen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-16
Internremiss - Medborgarförslag - Fler picknickplatser runt omkring våra
mysiga smultronställen, 2016-10-17
Medborgarförslag – Fler picknickplatser runt omkring våra mysiga
smultronställen, 2016-10-25
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i internremiss överlämnat aktuellt
medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Huruvida det, som förslagsställaren, menar saknas möjligheter att grilla och
ha picknick i staden är korrekt avgörs av var en önskar sig att det ska finnas
sådana anläggningar utifrån vilka platser en själv rör sig på. Det finns ingen
neutral bedömning av vad som är rätt antal eller rätt placering.
Falkenbergs kommun erbjuder ett antal organiserade grill/picknickplatser
inom och i närheten av tätorten. Till exempel på Vallarna, vid laxstugan,
utmed spritrakan och Klittervägen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har som utvecklingsmål att öka
tillgängligheten till nämndens verksamheter och anläggningar. För att nå
måluppfyllelse har marknadsföring och kommunikation om utbudet pekats
ut som en central uppgift. Nämnden har under senaste året påbörjat detta
arbete i samarbete med Destination Falkenberg AB.
I nuläget har kultur- och fritidsnämnden klart för sig att nämnden kan bli
bättre på att tydligare märka ut och marknadsföra de befintliga grill/picknickplatser som finns. Utvecklingen av marknadsföringen pågår men
när turen kommer till grill- och picknickplatser styrs av nödvändiga
prioriteringar och tillgången av ekonomiska resurser.
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I den mån kultur- och fritidsnämnden får delta i utveckling av nya områden
bevakar nämnden behovet av fritidsmöjligheter i varje sådant område och
argumenterar för att sådana satsningar är viktiga för att skapa attraktiva
boendemiljöer. I fritidsmöjligheter ingår även grill- och picknickplatser
tillsammans med många andra verksamheter och anläggningar som
invånarna efterfrågar.
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är i samband med utvecklingen av
nya bostads- och rekreationsområden samt vid förnyelse av befintliga som
kommunen ska överväga möjligheten att etablera för området lämpliga och
av medborgarna efterfrågade fritidsmöjligheter. Grill- och picknickplatser
kan vara en sådan fritidsmöjlighet.
Kultur- och fritidsnämnden har inte inom befintliga resurser möjlighet att
göra nya prioriteringar för att anlägga och sköta ytterligare grill- och
picknickplatser.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämndens yttrande utgår från att nämnden inte ser att
ytterligare grill- och picknickplatser i tätorten är motiverade utifrån den
efterfrågan och de behov som kommer till nämnden från medborgarna och
förvaltningens professionella bedömningar.
Ekonomi
Beslut enligt nämndens yttrande påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslut om anläggning av nya picknickplatser med till exempel bänkar,
grillplats och sopkärl innebär kostnad för anläggning och därefter årligen för
drift, skötsel och reinvestering.
Kostnad för både anläggning och drift och skötsel varierar beroende på
geografisk placering och utförande. Minimikostnad för anläggning av enkel
pickningsplats bedöms till 50 tkr per picknickplats och för drift och skötsel
till 25 tkr per år och picknickplats.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 21
Internremiss, Medborgarförslag - Fler motionsslingor
runt om i staden för en bättre variation och som ett sätt
att upptäcka vår fina miljö. Dnr 2016/102
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

lämna nedanstående, under rubrikerna Sammanfattning av ärendet,
Motivering av beslut och Ekonomi, som kultur- och fritidsnämndens
yttrande över medborgarförslag – Fler motionsslingor runt om i staden
för en bättre variation och som ett sätt att upptäcka vår fina miljö

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-16
Internremiss - Medborgarförslag - Fler motionsslingor runt om i staden för
en bättre variation och som ett sätt att upptäcka vår fina miljö. 2016-10-27
Medborgarförslag - Fler motionsslingor runt om i staden för en bättre
variation och som ett sätt att upptäcka vår fina miljö. 2016-10-26
Sammanfattning
I Falkenbergs kommun finns idag elva upplysta motionsslingor. Två av
dessa är lokaliserade till centralorten (Vallarna och Slätten). Utöver dessa
motionsslingor finns flera sammanhängande och upplysta gångstråk där det
också är möjligt att uppleva och upptäcka sin närmiljö, till exempel Lax-,
Doktors- och Strandpromenaderna.
Utöver skapade anläggningar har vi i Sverige genom Allemansrätten
tillgång till nästan oändliga motionsmöjligheter i skog och mark.
I den mån kultur- och fritidsnämnden får delta i utveckling av nya
bostadområden bevakar nämnden behovet av fritidsmöjligheter i varje
sådant område och argumenterar för att sådana satsningar är viktiga för att
skapa attraktiva boendemiljöer och gynna en god folkhälsa. I
fritidsmöjligheter ingår även motionsslingor, utomhusgym tillsammans med
många andra verksamheter och anläggningar som invånarna efterfrågar.
Kultur- och fritidsnämnden ser det inte som aktuellt att idag argumentera för
anläggning av ytterligare motionsslingor utöver de som redan finns runt om
i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden planerar att, så snart en tillförlitlig metod till rätt
kostnad finns tillgänglig, räkna besöksantalet på alla elva kommunala
motionsslingor. Baserat på vad denna kommande kartläggning visar
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kommer kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till om nämnden ska
utreda behov av ytterligare motionsslingor.
Kultur- och fritidsnämnden planerar, utifrån sitt utvecklingsmål att öka
tillgängligheten till nämndens anläggningar, att förbättra upplevelsen i
befintliga motionsslingor genom att märka upp dem med tydligare
informationsskyltar och kilometerhänvisningar.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämndens yttrande utgår från att nämnden i dag inte ser
behov av ytterligare motionsslingor utifrån den efterfrågan och de behov
som kommer till nämnden från medborgarna och förvaltningens
professionella bedömningar.
Ekonomi
Beslut enligt nämndens yttrande påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslut om anläggning av nya motionsslingor med elbelysning och sopkärl
innebär kostnad för anläggning och därefter årligen för drift, skötsel och
reinvestering.
Kostnaden för att anlägga en ny motionsslinga är beroende på plats och
förutsättningar, men ligger som lägst på några miljoner.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Falkenbergs kommun

§ 22
Motion om uppstart av en fritidsbank,
utredningsuppdrag till Kfn Dnr 2016/67
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

uppdraget att utreda förutsättningar för att inrätta en fritidsbank är
slutfört

2.

sända utredningen som redovisning till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-16
Utredning Fritidsbank 2017-03-15
Motion om uppstart av en fritidsbank, Uppdrag från kommunfullmäktige
2016-07-07
Motion om uppstart av en fritidsbank, Filip Bertilsson (M) 2016-04-11
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har låtit kultur- och fritidsförvaltningen
genomföra en utredning om förutsättningar för att inrätta en fritidsbank i
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.
Uppdraget bygger på en motion av Filip Bertilsson (M).
Utredningen visar att Fritidsbanken Värmland ideell förening i samverkan
med Riksidrottsförbundet (i Halland representerat av Hallands
idrottsförbund) har inlett arbetet med att stimulera föreningslivet att ta
initiativ till att starta och driva lokala Fritidsbanker.
Utredningen påtalar vikten av att låta den process som Fritidsbanken och
Riksidrottsförbundet har inlett gess utrymme och tid för att nå resultat.
Motivering av beslut
Utredningsuppdraget är genomfört.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 23
Internremiss parkering biblioteket Dnr 2017/41
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

tillstyrka utökningen av parkeringar med tillåten parkering 1 timma, vid
Stadsbiblioteket.

2.

förorda alternativet med placering av de utökade platserna längs
Stadsbibliotekets fasad, enligt den sista skissen i förslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-16
Internremiss parkering biblioteket, 2017-03-01
Sammanfattning
Gata- och trafikenheten har fått i uppdrag av Trafiknämnden att se över
möjligheten att öka antalet ”parkering tillåten 1 timma” på parkeringen till
Stadsbiblioteket. Förslaget har översänts till kultur- och fritidsnämnden på
remiss.
Motivering av beslut
Vid Stadsbiblioteket finns det i dagsläget 7 st. platser med parkering tillåten
1 timma och 47 st. platser med parkering tillåten 4 timmar. Det är önskvärt
med fler platser med kortare parkeringstid, då platserna med parkering
tillåten 4 timmar ofta är upptagna, troligtvis av pendlare.
Gata- och trafikenheten redovisar två olika förslag till utökning av
korttidsparkering. Förslaget med utökningen i rät vinkel mot Stadsbibliotekets fasad ger fem nya platser för parkering tillåten 1 timma, medan
förslaget med utökningen längs med Stadsbibliotekets fasad ger åtta nya
platser för parkering tillåten 1 timma.
Förslaget med utökning längs med Stadsbibliotekets fasad förordas av
Stadsbibliotekets personal, då det ger fler platser för parkering kortare tid
och innebär att entrén kan nås utan att korsa infarten till parkeringen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Trafiknämnden
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§ 24
Information 2017 Dnr 2017/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Destination Falkenberg AB kl. 13.00
Projektledare Johan Bengtsson presenterar utredningen
om laxfisket och laxfisketurism
Kommunrevisionen kl. 15.00
Revisorerna Gösta Svensson Jan Johansson och Carin
Ejdestig informerar nämnden om Revisionsplanen 2017
som bygger på SKL:s revisionsdelegations anvisningar.
Förvaltningschefen informerar
Revisionsrapport avseende EKO-frågor
Månadsuppföljning per 2017-02-28
Samverkansprotokoll
Fortsättning på integrationsprojektet

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Kultur
Redovisning och utvärdering 2016,
Falkenbergs museum som regional drivkraft och arena för design. Bilaga
Fritid
Allmän information från Fritidsavdelningen
Ungdom
Resultat från mätning – öppen ungdomsverksamhet

Bilaga

Projektplan – Projektplan Utveckling och utökning av
ungdomsverksamheten, antagen 2017-03-02
Riskanalys

Bilaga

Invigning konstnärlig gestaltning Sandladan

Bilaga

Föreningsservice
Skrivelse med svar angående konstgräsplan, Skrea IF
E-postdialog med Falkenbergs volleybollklubb
E-post Svar på skrivelse beachhandbollsplan
E-post Svar till Föreningen Norden

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Arbete med bidragsgivning och övergångsarbete

Bilaga
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