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§

126

Val av protokolljusterare

Beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske senast torsdag 24
september.
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§

127

Information från förvaltningen

Föredragande: Johan Hermansson
Sammanfattning

Förvaltningen informerar om:
- Gymnastiksal på St. Petri blir lektionssal men förvaltningen förfogar inte över lokalen.
Föreningslivet kommer placeras annanstans.
- Base Camp Tygelsjö
- Svar på fråga från Danica Srnic (M) om rekrytering av unga till gäng.
- Svar på fråga från Ola Johansson (SD) om Iranska Kulturhuset.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen
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§

128

Presentation prislista 2021

Fördragande: Dzemal Imsirovic
Beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera olika förslag på hur en
oförändrad eller prisökad prislista kommer påverka fritidsnämnden ekonomiskt.
Yrkanden

Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att presentera olika förslag på hur en
oförändrad eller prisökad prislista kommer påverka fritidsnämnden ekonomiskt.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
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§

129

Delårsrapport 2 - 2020

FRI-2020-2140
Sammanfattning

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 389 Mkr medan
tertialbok-slutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 385 Mkr, vilket innebär at
periodresultatet blev + 3,9 Mkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett
nollresultat vid årets slut. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. I denna
delårsavstämningen bedöms arbetet mot samtliga mål fortskrida enligt planering under
mandatperioden, trots ett antal negativa periodavvikelser främst orsakade av
coronaviruspandemin.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och översänder
densamma till kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) anmälde ett särskilt yttrande men lämnade inte in ett vid justeringen av
protokollet.
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Delårsrapport 2020 Fritidsnämnden
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 9
Ang: Delårsapport 2 - 2020
Denna rapport grundar sig på en budget som vi i moderater inte ställt oss bakom. I våra
budgetreservation för 2020 hade vi andra inriktningar och andra prioritering för vår verksamhet.
T.ex. har vi haft förslag om att andra aktörer ska involveras i driften och ägandet i vår verksamhet
samt att föreningarna själva ska ges möjlighet att driva sina anläggningar. Utöver detta är vi
bekymrade av att antalet registrerade föreningar går ner. Detta måste följas upp så vi kan få fler
föreningar som låter barn och unga röra sig och motioner på fritiden.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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§

130

Budgetskrivelse 2021

FRI-2020-2141
Sammanfattning

Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2021 med
plan för 2022–2023.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad budgetskrivelse för 2021 och översända
densamma till kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden

Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 20200917
Budgetskrivelse 2021 - efter AU 200910
Stiftelse Malmö Sommargårdar budgetskrivelse 2021
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende 10
Budgetskrivelse 2021
I budgetskrivelsen för 2021 saknar vi i Vänsterpartiet visioner och större ambitioner,
särskilt när det gäller följande områden:
Skapande och utveckling av nya fritidsgårdar/mötesplatser går mycket långsamt. Vi anser
att takten i utbyggnaden måste ökas betydligt.
Flickors deltagande i Malmös fritidsaktiviteter är kraftigt underrepresenterat.
Det hjälper inte att år efter år konstatera problemen, om man inte har betydande
ambitioner för att stärka flickornas aktivering.

Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 10
Ang: Budgetskrivelse 2021
I stort instämmer vi i denna skrivelse där det lyfts upp kommande behov och nuvarande
förutsättningar. Det vi saknar är givetvis siffror på de olika momenten i skrivelsen.
Förhoppningen är att detta införs i samband med budgeten för 2022. I övrigt skulle vi vilja lyfta
följande. Vi vill fortfarande ha ett mål om att andra aktörer ska involveras i både drift och ägande
av byggnader & ytor som finns inom fritidsnämndens verksamhet. Skrivelsen bör också
kompletteras med skrivelse om de djupa problem och skillnader vi ser inom föreningslivet i
Malmö, där endast 18 % av tjejerna i Rosengård är aktiva på fritids medan samma siffra för tjejer
i Limhamn är 53 %. Hur detta ska tacklas borde vara en av prioriteringarna. Tyvärr vet vi
sambandet mellan socioekonomiskbakgrund och delaktighet i föreningslivet och här hjälper
knappast styrets bidragspolitik till att göra fler människor och familjer självförsörjande.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärendenummer: 10. FRI-2020-2141

Budgetskrivelse 2021
Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelse utgör nämndens information
till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till att de budgeterade summorna på 250 000 (2020) och
2 350 000 (2021) för World Pride samt Eurogames kommer att hållas. Sverigedemokraterna ställer sig
även kritisk till att man budgeterar pengar till dessa event under en tid då nationen lider av Corona
effekterna och det är direkt oansvarigt att Malmö stad betalar ut pengar till en folkfest med pengar
som borde gå till kärnverksamhet som skola och äldreomsorg.

Sverigedemokraterna ser positivt på effektiviseringar och automatisering av anläggningarna. Men att
använda robotgräsklippare nattetid på nämndens idrottsanläggningar är något som innebär livsfara
för djurlivet i vår stad. Vi gjorde förvaltningen uppmärksam på detta och hoppas det tas i beaktning
och att vi slipper återkomma i ämnet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:

Robert Nilsson (SD)

Patrik Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

131

Lokalbehovsplan 2021-2035

FRI-2020-2015
Sammanfattning

Fritidsnämndens lokalbehovsplan beskriver nämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2035. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar
dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till
kommunstyrelsens 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, och lokalbehovsplanen är
av särskild vikt för nämndens måluppfyllnad.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021–2035.
Yrkanden

Sven-Erik yrkar ett tillägg under rubriken "Omlokalisering av fritidsgårdar" i tredje stycket
som lyder: Samlokalisering med andra kommunala verksamheter såsom till exempel bibliotek
kan vara fördelaktigt.
Ordförande finner att tilläggsyrkandet vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Lokalbehovsplan 2021-2035
Bilaga 1 Anläggningsregister
Bilaga 2 Objektsförteckning
Bilaga 3 Planerad anläggningsutveckling 2020
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 11
Ang: Lokalbehovsplan
I stort är detta en väldig bra och omfattande text som på ett pedagogiskt sätt visar på de behov
som kommer uppstå inom en snar framtid. Dock tycker vi det saknas lite längre perspektiv på
behoven. Denna plan svarar inte upp mot det mål som finns om att Malmö 2050 ska vara en
halvmiljonstad. Detta kommer krävas enorma investeringar för att täcka alla de behov av rörelse
och fritidsaktiviteter om vi inte vill sänka ambitionsnivåerna. En kommande lokalbehovsplan bör
ha ett längre perspektiv.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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§

132

Sammanträdestider för fritidsnämnden 2021

FRI-2020-2039
Sammanfattning

Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.
Beslut

Fritidsnämnden fastställer datum för sammanträden för arbetsutskottet och fritidsnämnden
2021 enligt förslaget i ärendet
Fritidsnämnden fastställer mötesdatum för Dialoggruppen enligt förslaget i ärendet
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917 - efter AU
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§

133

Remiss Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför
alla beslut, Stadskontoret

FRI-2020-1112
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat Motion om hållbarhetsanalys inför alla beslut av Måns
Berger (MP) till fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att ge nämnderna i uppdrag
att genomföra en hållbarhetsanalys inför samtliga nämndsbeslut samt att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att stödja övriga nämnder i framtagandet av en modell för hållbarhetsanalyser.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Carlos Gonzalez Ramos (V) yrkar bifall till motionen.
Sven-Erik yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Carlos Gonzalez Ramos (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Anders Törnblad (MP) instämmer i Carlos Gonzalez Ramos (V) muntliga reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Yttrande fritidsnämnden 200917
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut
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§

134

Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030,
Miljöförvaltningen

FRI-2020-1857
Sammanfattning

Miljönämnden har skickat ut förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 på remiss
för kännedom och synpunkter. Fritidsförvaltningen anser huvudsakligen att förslaget på
miljöprogram är kortfattat, lättöverskådligt och bra men har några generella och specifika
synpunkter på innehållet.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Törnblad (MP) anmälde ett särskilt yttrande men lämnade inte in ett vid justeringen
av protokollet.
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Yttrande fritidsnämnden 200917
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 remissutgåva
Beslut MN 2020-06-17 § 110 Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad
2021-2030

17

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende 6
Remiss Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030,Miljöförvaltningen
Vänsterpartiet i Fritidsnämnden ställer sig bakom det särskilda yttrandet som våra
kamrater i Miljönämnden har lämnat in, och som finns med i ärende 6.

Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 6
Ang: Remiss Förslag till Miljöprogram, för Malmö stad 2021-2030
Om detta ska vara stadens dokument det långsiktiga arbetet med staden miljöfrågor är vi
besvikna. Programmet är flummigt och utan konkreta mål. Att ha målvärde som ”minska” eller
”öka” är verken seriöst eller mätbart. Miljö och klimatutmaningarna är verkliga och kommer
lösas med nya lösningar och innovationer. Vad som inte kommer lösa utmaningarna är detta
torftiga dokument. I svaret från fritidsnämnden riktas en del kritik och därför väljer vi att
komplettera denna kritik med detta yttrande.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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§

135

Remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel, Stadskontoret

FRI-2020-1889
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har lämnat remiss angående Förslag till mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel.
Fritidsförvaltningen ställer sig generellt positiva till förslagen i remissen.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Yttrande fritidsnämnden 200917
Tjänsteskrivelse Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 6
Ang: Remiss Förslag till Miljöprogram, för Malmö stad 2021-2030
Om detta ska vara stadens dokument det långsiktiga arbetet med staden miljöfrågor är vi
besvikna. Programmet är flummigt och utan konkreta mål. Att ha målvärde som ”minska” eller
”öka” är verken seriöst eller mätbart. Miljö och klimatutmaningarna är verkliga och kommer
lösas med nya lösningar och innovationer. Vad som inte kommer lösa utmaningarna är detta
torftiga dokument. I svaret från fritidsnämnden riktas en del kritik och därför väljer vi att
komplettera denna kritik med detta yttrande.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 7
Ang: Remiss angående förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodel och förslag avseende förmånscykel
Att våra anställda ges möjlighet till mer rörelse ser vi som positivt är inte negativa till idén om
förmånscykel. Här vill vi dock lyfta det cykelkaos som råder vid flera cykelparkeringar, detta
måste lösas!
Inom fritidsnämndens ansvarsområde ingår vanligtvis att anordna stora evenemang, både
nationella och internationella. Vi verkar också i en miljö där det hela tider sker förändringar i
föreningslivet och att då vara fanatisk motståndare till att låta vår personal flyga är bisarrt. Vår
behov att träffa, samtala och byta idéer med varandra kommer inte att minska, snarare tvärtom.
Därför är vi väldigt skeptiska till de delar i denna policy som handlar om att begränsa personalens
förmåga att träffa andra kollegor både i andra kommuner, andra regioner och andra länder.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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§

136

Detaljplan för fastigheten Toarp 2:14 m fl i Oxie i Malmö Dp
5408, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2189
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har lämnat granskningshandlingar för detaljplan för fastigheten
Toarp 2:14 m.fl. i Oxie till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget omfattar cirka 20–25
nya fristående småhus och kedje- eller radhus. Fritidsförvaltningen är positiv till utvecklandet
av ytor för lek och rekreation. Förvaltningen framför i ärendet en synpunkt avseende tillgång
till trygga gång- och cykelvägar.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Yttrande fritidsnämnden 200917
Planbeskrivning granskning 2 Dp 5408
Plankarta granskning 2 Dp 5408
Samrådsredogörelse granskning 2 Dp 5408
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§

137

Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning

FRI-2019-3187
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har återkommit till fritidsnämnden med kompletterande frågor
avseende behovsanalysen beträffande ytor för simundervisning och simträning. I ärendet
besvaras de frågorna.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner ärendet.
Fritidsnämnden översänder ärendet till kommunfullmäktige.
Fritidsnämnden ber kommunfullmäktige om inriktning för fortsatt arbete med fastställande
av form, plats, finansiering.
Reservationer och särskilda yttranden

Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200917
Underlag Simma AB
Burlöv Funktionsprogram - inskickad till fritidsförvaltningen 23 april 2018
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärendenummer: 12. FRI-2019-3187

Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning
Kommunfullmäktige har återkommit till fritidsnämnden med kompletterande frågor avseende
behovsanalysen beträffande ytor för simundervisning och simträning.

Fritidsförvaltningen har tagit fram olika alternativ för att tillgodose behovet av simyta för i första
hand simundervisning.
Dessvärre innebär inget av förslagen den optimala lösningen där man kombinerar simhall och ishall.
Anledningen till den lyckade kombinationen är att överskottsvärmen från kylmaskiner går till
uppvärmning av luft och vatten i simhallen. Energianvändningen kan därför minskas kraftigt.
Ishallarna i både Kirseberg och Limhamn är gamla och energikrävande. De kommer behöva stora och
kostsamma renoveringar inom en snar framtid för att kunna fortsätta vara i bruk.
En gemensam modern och energisparande anläggning för sim och ishall är att planera för framtiden.
Det tycker vi sverigedemokrater är god stadsplanering och kommer fortsätta verka för att så ska bli
verklighet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:

Robert Nilsson (SD)

Patrik Angelin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

138

Beställning av sporthall i Nyhamnen

FRI-2020-2133
Sammanfattning

Arbetet med detaljplaner i Nyhamnen är igång och grundskoleförvaltningen har gjort en
beställning av en första skola F-9, färdigställande 2026. I översiktsplanen för Nyhamnen finns
det på tomten för skolan också reserverat mark för en sporthall. I ett yttrande över den
fördjupade översiktsplanen för området har fritidsnämnden uttalat ett behov av en hall med
publikkapacitet för elitidrott rymmande c:a 1800 personer till exempelvis handboll och
innebandy. För att sporthall med denna kapacitet ska rymmas i detaljplanerna behöver
nämnden nu skicka en beställning till serviceförvaltningen.
Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett riskavtal för projektering av en
sporthall i anslutning till den nya grundskolan i Nyhamnen.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter framtagande av fördjupat underlag
återföra ärendet till fritidsnämnden för slutligt beslut om beställning.
Beslutsunderlag
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§

139

Beställning av utveckling av Malmö IP

FRI-2020-2139
Sammanfattning

Malmö stad har beslutat att uppföra en förskola, en gång- och cykelbana (arbete har inletts
för att den ska utgå), parkeringsplatser samt idrottsytor inom fastigheten Gamla
Idrottsplatsen 1 (Malmö idrottsplats).

För att projektets tidplan gällande förskola, parkeringsplatser och idrottsytor (fotbollsplan
och streetbasketplan) ska hålla behöver hyresavtal avseende fotbollsplan, streetbasketplan
samt parkering tecknas för fortsatt hantering med upphandling och byggprocess.
Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med serviceförvaltningen
avseende uppförande av parkering, fotbollsplan och en streetbasketplan med tillhörande ytor
på Malmö idrottsplats, enligt i ärendet redovisat förslag.
Beslutsunderlag
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§

140

Upphandling av drift Hyllie Sportcenter

FRI-2020-2170
Sammanfattning

Nämndens avtal med Bellevue alliansförening avseende upplåtelse och drift av Hyllie
Sportcenter är uppsagt och avslutas 2021-06-30. Förvaltningen behöver påbörja
upphandlingen av en uppdragstagare för en ny avtalsperiod. I ärendet redovisas ett antal
viktiga utgångspunkter för framtagandet av förfrågningsunderlag.
Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag utifrån i ärendet
redovisad inriktning för upphandlingen av upplåtelse och drift av Hyllie Sportcenter
Beslutsunderlag
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§

141

Särskild granskning 2020 IF Friskis & Svettis

FRI-2020-793
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2019 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år och
personer med funktionsnedsättning). 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

Fritidsnämnden fastställer att IF Friskis och Svettis hade 1664 bidragsberättigade medlemmar
i åldern 4–25 år för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.
Fritidsnämnden beviljar IF Friskis och Svettis grundbidrag konsulent på totalt 120 768 kr för
perioden 2020-07-01 – 2021-06-30.
Fritidsnämnden fastställer att IF Friskis och Svettis hade 3009 deltagartillfällen för
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.
Fritidsnämnden beviljar IF Friskis och Svettis 13 291 kr i aktivitetsbidrag för perioden 201901-01 – 2019-12-31.
Beslutet skickas till

IF Friskis och Svettis
Beslutsunderlag
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§

142

Protokoll från förvaltningsrådet 2020

FRI-2019-3309
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén 7 september
2020.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
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§

143

Förteckning över delegerade beslut 2020

FRI-2019-3312
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-0728--2020-08-26. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2020-08-01-2020-08-31.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
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§

144

Förteckning över skrivelser och protokoll 2020

FRI-2019-3315
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-07-28--2020-08-26.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-09-17
Skrivelser 1-13 till fritidsnämnden september 2020
Protokoll 14-15 till fritidsnämnden september 2020

