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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-17 kl. 08:30-11:20

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S) §§139-151
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M) §§139-149
Anders Olin (SD) §§139-147, §§151-156
Klara Holmberg (S) §§152-156 ersätter Annika Stark (S)
Danica Srnic (M) §§150-156 ersätter Elisabet Landrup (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) §§148-150 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klara Holmberg (S) §§139-151
Louis Hyleborg (L) §§139-153
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M) §§139-149
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) §§139-147, §§151-156

Övriga närvarande

Ola Johansson (SD)
Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Per-Olov Bergqvist (Avdelningschef) §§139-142
Thomas Sterner (Avdelningschef) §§139-146
Mujo Halilovic (Enhetschef RIKC) §141
Olga Friberg Jonsson (Projektassistent) §141
Marian Wydow (Sekreterare) §141
Sara Sätterberg (Planeringssekreterare) §§143-145
Rebecka Olofsson (Enhetschef) §§152-153

Utses att justera

Elisabet Landrup (M)
Danica Srnic (M)

Justeringen

2019-10-22

Protokollet omfattar

§§139-156

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Dzemal Imsirovic
Ordförande

...........................................

…………………………………

Ewa Bertz (L)
Justerande

...........................................

…………………………………

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)
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Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik, Stadskontoret
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§

139

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Tony Rahm (M) har inkommit med ett nämndsinitiativ.
Beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att ärendet ska behandlas under dagens sammanträde som
§151.
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§

140

Beslut

Val av protokollsjusterare

1. Fritidsnämnden utser Elisabet Landrup (M) och Danica Srnic (M) till justerare. Justeringen
ska ske tisdag 22 oktober.
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§

141

Information Romska rådet

Sammanfattning

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) har ett kommunövergripande uppdrag
och arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället.
Föredragande: Mujo Halilovic, Olga Friberg Jonsson och Marian Wydow
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

142

Information SM-veckan

FRI-2019-2740
Sammanfattning

Information om SM-veckan inför beslut i november.
Föredragande: Per-Olov Bergqvist
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

143

Information om prislistan

Sammanfattning

Information gällande prislistan som kommer att tas upp för beslut i november.
Föredragande: Sara Sätterberg
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

144

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheten samt inom
fritidsområdet.
- Ordförandekonferens 23 oktober
- Alliansen som driver Hyllie sportcenter har ekonomiska svårigheter. Eftersom centret är
viktig samlingspunkt för många utövar arbetar förvaltningen tillsammans med alliansen för
att förbättra deras situation.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

145

Brukarundersökning 2019, Torup och Bulltofta

FRI-2019-2695
Sammanfattning

I april 2019 genomförde fritidsförvaltningen en brukarundersökning på Bulltofta
motionscenter och Torups friluftsgård. Enkäten besvarades av 185 besökare på Torup, och
av 167 personer på Bulltofta. Sammantaget visar brukarundersökningen att de tillfrågade
besökarna ger Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter mycket goda omdömen
avseende standard, städning, service och om anläggningarna som helhet. Besökarna känner
sig också mycket trygga på anläggningarna.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Rapport Brukarundersökningar 2019
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§

146

Lokalbehovsplan 2021-2030

FRI-2019-2272
Sammanfattning

Föreliggande lokalbehovsplan beskriver fritidsnämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2030. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar
dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till tekniska
nämndens lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad. Lokalbehovsplanen används också som
underlag i Malmö stads investeringsplanering. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till
grund för fritidsnämndens behov av lokaler och uteytor.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2030.

Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande
Carlos Gonzalez Ramos (V) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Fritidsnämndens lokalbehovsplan 2021-2030 efter AU
Fritidsnämndens lokalbehovsplan 2021-2030
Bilaga 1. Objektsförteckning
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende: 7
Ang: Lokalbehovsplan 2021-2030
Vi moderater står i stora delar bakom denna lokalbehovsplan men vill göra vissa tillägg. Den
viktigaste delen handlar fortfarande om utvecklingen av stadionområdet. Här hade den tidigare
borgerliga oppositionen ett helt annat och heltäckande förslag. Förslaget inkluderade bl.a. sim
ytor som staden är i akut behov av. Att dessa förslag inte förverkligas är verkligen tråkigt med
tanke på vilka fantastiska möjligheter det finns för området. Vi kommer dock göra allt vi kan för
att genomföra dessa förslag.
Det är vidare tråkigt att boknings- och nyttjandegraden är liten och extremt liten på några av våra
anläggningar, t.ex. gymnastiksalar och grusplaner. Vi kan inte fortsätta på detta vis utan måste
hitta andra användningsområden för dessa ytor.
Tillslut vill vi lägga in en kommentar om antalet fritidsgårdar. Det nämns att man letar efter nya
lokaler för att utöka fritidsgårdarna. Dock ska vi veta att endast 7-15 % (beroende på studie) av
skolungdomarna går till en fritidsgård. Vi måste nu stanna upp och fundera på hur vi kan få fler
ungdomar att besöka våra fritidsgårdar innan vi börjar anlägga fler. Malmöbornas skattepengar
ska användas på ett smart sätt och resurserna ska gå till den verksamhet där den gör störst nytta.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)

12

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende 7
Lokabehovsplan 2021-2030
Vi ser i ärendet att grusplanerna utnyttjas i en väldigt liten uträckning av både föreningar
och privatpersoner. Detta gör att vi blir oroliga för att de här ytorna kan tas i anspråk till
något annat än idrottsaktiviteter. Vi anser att nämnden tillsammans med förvaltningen
bör göra en plan om hur grusplanerna kan bli mer attraktiva för malmöborna.
Under den senaste tiden har många idrottsytor försvunnit från de centrala delarna av
Malmö. Detta ser Vänsterpartiet som ett stort problem, eftersom att i de här delarna av
staden bor många människor och inte minst barn och unga som behöver fritidsaktiviteter i
form av idrott och dyl.
När de här ytorna en gång förvinner kommer vi aldrig att få dem tillbaka.
Vänsterpariet vill se en snabbare utbyggnadstakt av våra fritidsgårdar/mötesplatser.
Nämnden och förvaltningen måste därför ha en aktivare roll när det gäller utvecklingen av
dessa mötesplatser. För det endamålet behöver vi lämpliga lokaler som bör skaffas i god
tid innan verksamheten startar. Det kan inte vara avsaknaden av lokaler som gör att vi inte
utvecklar ett sådant viktigt arbete.
Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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§

147

Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

FRI-2019-2795
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande översänt ett remissförslag
avseende ett förslag till ny organisering av arbetet med lokalförsörjning i Malmö stad.
Fritidsnämnden föreslås ställa sig positiv till föreslagen förändring och yttra sig enligt detta till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tony Rahm (M) yrkar att den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden i sin
helhet ska förflyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels ordförandes yrkande och dels Tony
Rahms (M) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsunderlag



Yttrande fritidsnämnden 191017
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende: 8
Ang: Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Vi yrkade på att hela arbetet med lokalförsörjningen ska övergå till ansvar under
kommunstyrelsen. Förslaget går ut på att själva förhyrningen gentemot den externa
hyresmarknaden, den mest kritiserade delen, inte ska ligga under kommunstyrelsen. Detta är fel
och vi anser som sagt att hela ansvaret ska ligga under kommunstyrelsen.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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§

148

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik,
Stadskontoret

FRI-2019-2247
Sammanfattning

Stadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ta
fram en nulägesbild över befintliga insatser i staden samt ett förslag på hur det fortsatta
arbetet kan bedrivas. Fritidsförvaltningen är positiva till förslagen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Yttrande fritidsnämnden 191017
Tjänsteskrivelse Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Kartläggning Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar
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§

149

Motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att
hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier
i hederns namn, Stadskontoret

FRI-2019-2057
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion av Charlotte Bossen (C) för yttrande. Motionen
före-slår att inrätta en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och stödja HBTQ-personer som
blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn. Fritidsförvaltningen har inte identifierat ett
ökat behov av stöd för HBTQ-personer som blivit utsatta för våld i förvaltningens
verksamheter, dock ingår inte det i förvaltningens uppdrag och därmed känner inte
fritidsförvaltningen till om det finns ett utökat behov i kommunen.
Beslut

1.Fritidsnämnden avslår motionen

Beslutsunderlag





G-Efter AU - Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Efter AU - Yttrande fritidsnämnden 191017
Motion från Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
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§

150

Medborgarförslag om fler fritidsgårdar i Malmö stad

FRI-2019-2615
Sammanfattning

Fritidsnämnden har fått ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att det satsas mer
på fritidsgårdar. Detta för att fritidsgårdarna är en plats för samvaro och trygghet som
dessutom kan bidra till ett mer jämlikt samhälle. Fritidsförvaltningen delar förslagsställarens
mening att fritidsgårdarna fyller en viktig funktion. Utveckling av fritidsgårdsverksamheten är
ett område som både har varit och kommer att vara viktigt för förvaltningen även i
fortsättningen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Yttrande fritidsnämnden 191017
Medborgarförslag
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§

151

Nämndsinitiativ

Sammanfattning

Tony Rahm (M) inkommer med ett nämndsinitiativ enligt följande:
Nu har det återigen uppmärksammats att Malmö kommun gett bidrag till en tvivelaktig
förening där skattepengar kan gå direkt till diktaturregimen i Turkiet. Denna gång av
journalister på Kvällsposten. Givetvis får inte detta ske och det må vara den mänskliga
faktorn som har spelat in men oavsett ser vi allvarligt på det som inträffat och åtgärder måste
vidtas för att liknande fall inte inträffar igen. Det är viktigt dels för förtroendet för vårt
bidragsystem till föreningslivet och dels för att vi helt enkelt inte vill att pengar går till
auktoritära regimer genom våra bidragsystem.
Med anledning av detta lägger vi ett initiativ om:
1. Fritidsförvaltningen får i uppdrag att göra en grundlig utredning av de rutiner som finns
samt komma med förslag på så att liknande händelser inte inträffar igen.
Beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att initiativet redan är besvarat.
Yrkanden

Ordförande yrkar att initiativet redan är besvarat med följande motivering:
Alla föreningar har ett ansvar att använda bidragen vi ger dem på rätt sätt. Exempelvis genom
att anordna aktiviteter. Ordförande har bett bidragsenheten att fokusera på
demokrativillkoren i utbetalningarna till föreningarna. Dessutom måste föreningarnas lokaler
vara godkända av räddningstjänsten och miljöförvaltningen. Inga religiösa samfund får bidrag
av oss. Vill de söka bidrag behöver de starta en förening vid sidan av där alla är välkomna.
Dessutom ska belastningsregister efterfrågas av alla styrelsemedlemmar samt ledare till barn
och ungdomar.
Tony Rahm (M) yrkar att fritidsförvaltningen får i uppdrag att göra en grundlig utredning av
de rutiner som finns samt komma med förslag på så att liknande händelser inte inträffar igen.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Tony Rahms (M) yrkande.
Sven-Erik Rasmusson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ordförandes yrkande och Tony Rahms
(M) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.
Anders Olin (SD) reserver sig muntligt mot beslutet.
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Nämndsinitiativ från Moderaterna i Fritidsnämnden
2019-10-17

Nu har det återigen uppmärksammats att Malmö kommun gett bidrag till en tvivelaktig
förening där skattepengar kan gå direkt till diktaturregimen i Turkiet. Denna gång av
journalister på Kvällsposten. Givetvis får inte detta ske och det må vara den mänskliga
faktorn som har spelat in men oavsett ser vi allvarligt på det som inträffat och åtgärder måste
vidtas för att liknande fall inte inträffar igen. Det är viktigt dels för förtroendet för vårt
bidragsystem till föreningslivet och dels för att vi helt enkelt inte vill att pengar går till
auktoritära regimer genom våra bidragsystem.
Med anledning av detta lägger vi ett initiativ om:
att fritidsförvaltningen får i uppdrag att göra en grundlig utredning av de rutiner som finns
samt komma med förslag på så att liknande händelser inte inträffar igen.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende:
Ang: Nämndsinitiativ
Vi moderater tycker det är märkligt att nämnden inte gick med på vårt initiativ. Vill inte alla i
nämnden att vi ska ha robusta system som förhindrar att skattepengar slussas vidare ut till andra
regimer!? Argumentet var att förvaltningen redan fått detta uppdrag men något formellt beslut
finns inte. Det finns heller inget om när återrapportering till nämnden ska ske. Eftersom vi inte
fick gehör för vårt initiativ lämnar vi denna reservation och kommer återkomma i ärendet.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Med instämmande av

Rebecka Los (M)

Danica Srnic (M)
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§

152

Särskild granskning 2019 Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i
Norden

FRI-2019-749
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av ca 15
föreningar registrerade på nivå 3. Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden (SSUN)
är en av de föreningar som blivit uttagna för särskild granskning. Kontrolldelen omfattar
verksamhetsåret 2018 och innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är
malmöbor (4–25 år, personer med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar
kontrolleras: föreningens föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister,
närvarokort i det digitala bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation
som styrker att medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med
föreningens ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och
inlämnad föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för
föreningen.
Beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden hade 0
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden avslår Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Nordens ansökan om
grundbidrag för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
3.Fritidsnämnden fastställer att Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden hade 0
deltagartillfällen för medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
4.Fritidsnämnden avslår Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Nordens ansökan om
aktivitetsbidrag för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
5.Fritidsnämnden beslutar att Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden blir
återbetalningsskyldig 15 862 kr vilket motsvarar 100 % av aktivitetsbidraget.
6.Fritidsnämnden beslutar att Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden blir
återbetalningsskyldig 12 768 kr av lokalkostnadsbidraget.
7.Fritidsnämnden beslutar att Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden avregistreras
hos fritidsförvaltningen.
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Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Olin (SD) yrkar att på en extra beslutspunkt: föreningen ska polisanmälas.
Tony Rahm (M) yrkar bifall till Anders Olins (SD) yrkande.
Sven-Erik Rasmusson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels ordförandes yrkande och
dels Anders Olins (SD) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.
Anders Olin (SD) reserver sig muntligt mot beslutet.

Beslutet skickas till

Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende: 12
Ang: Särskild granskning 2019 Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
Eftersom föreningen helt uppenbart fuskat och medveten redovisat fel aktiviteter menade vi att
föreningen bör polisanmälas. Att föreningen ska betala tillbaka och blir avregistrerade räcker inte
enligt oss. Vi måste skicka tydliga signaler inte minst till alla skötsamma föreningar om att fusk
aldrig kommer löna sig. Eftersom vi inte fick gehör för detta väljer vi att lämna en reservation.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Med instämmande av

Rebecka Los (M)

Danica Srnic (M)
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§

153

Särskild granskning Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö
(HISO)

FRI-2019-2139
Sammanfattning

I samband med avtalsskrivning våren 2019 uppstår frågor kring Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmös (HISO) hantering av föreningens organisation och ekonomi.
Fritids-förvaltningen initierar en särskild granskning. Under pågående granskning satte
styrelsen för HISO föreningen i konkurs. Den särskilda granskningen är avslutad och
uppvisar brister i föreningens demokratiska uppbyggnad och ekonomiska hantering. Då
HISO är satt i konkurs föreslår förvaltningen att föreningen avregistreras.
Beslut

1.HISO ska återbetala 150 tkr som avser utbetalning för kvartal 3.
2.HISO ska avflyttas från förvaltningens lokaler i Föreningarnas hus.
3.Fritidsnämnden beslutar att Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö (HISO)
avregistreras hos fritidsförvaltningen.
4.Fritidsnämnden skickar den gjorda utredningen till konkursförvaltare.
5.I övrigt godkänner fritidsnämnden informationen och lägger den till handlingarna.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Olin (SD) yrkar att på en extra beslutspunkt: föreningen ska polisanmälas.
Tony Rahm (M) yrkar bifall till Anders Olins (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels ordförandes yrkande och
dels Anders Olins (SD) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

Tony Rahm (M) reserver sig muntligt mot beslutet.
Anders Olin (SD) reserver sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag








Efter AU Särskild granskning Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö
(HISO)
Bilaga 1. Ny styrelse från och med 2019-06-07, HISO
Bilaga 2. Samverkansavtal mellan HISO och Artira & Co AB
Bilaga 3. Minnesanteckning, HISO
Bilaga 4. Protokoll styrelsemöte sidan 1, HISO
Bilaga 4. Protokoll styrelsemöte sidan 2, HISO
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Bilaga 5. Skrivelse, utskickad till föreningens medlemmar, angående aktiviteter,
HISO
Bilaga 6. Skrivelse angående konsulenttjänst m m, HISO
Bilaga 7. Hyresavi, HISO
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§

154

Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 7 oktober 2019.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-10-17
191007 - protokoll förvaltningsråd
Upphandling lokalvård Förvaltningsråd 190916
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§

155

Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-09-07 -- 2019-09-24.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-10-17
Skrivelser 1-15 oktobernämnden
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§

156

Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0907 – 2019-09-24. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-08-01
– 2019-09-30.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-10-17

