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Sara Sätterberg
Planeringssekreterare
sara.satterberg@malmo.se

Fritidsnämndens arbetsutskott - val av ledamöter och ersättare
FRI-2018-3240
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden inrättar, och utser ledamöter till, ett
arbetsutskott som dels ska bereda och lämna förslag på beslut till nämnden, och dels behandla
ärenden som nämnden delegerar till det.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden inrättar ett arbetsutskott med namnet fritidsnämndens arbetsutskott.
2. Fritidsnämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet inträder för ordinarie ledamot i
första hand enligt den av kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan mellan
partierna. I andra hand inträder ersättare enligt den av nämnden beslutade
invalsordningen.
3. Fritidsnämnden utser NN till ledamot (1) tillika ordförande, NN till ledamot (2) tillika
vice ordförande, NN till ledamot (3) tillika andre vice ordförande i fritidsnämndens
arbetsutskott för perioden från och med 10 januari till och med 31 december 2022.
4. Fritidsnämnden utser NN till ersättare (4), NN till ersättare (5) och NN till ersättare (6) i
arbetsutskottet för perioden från och med 10 januari till och med 31 december 2022.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190110

Beslutsplanering

Fritidsnämnden 2019-01-10
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-02

Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden inrättar ett arbetsutskott som dels ska bereda
och lämna förslag på beslut till nämnden, och dels behandla ärenden som nämnden delegerar till
det. Förvaltningen föreslår att nämnden utser tre ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande samt en andre vice ordförande, samt tre ersättare till arbetsutskottet.
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Både ledamöter och ersättare föreslås kallas till utskottets sammanträden och får ersättning för
närvaro på utskottssammanträdena.
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden bestämmer.
Förvaltningen föreslår att vid ledamots frånvaro använder sig utskottet i första hand av den av
kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan mellan partierna. I andra hand föreslås
den av nämnden beslutade invalsordningen genom utseende av ersättare och ledamöter till
utskotten användas.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

