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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Hägglund (S)
Bengt Holm (S)
Sylvi Lundberg (S)
Emilia Barsk (S)
Gabriel Farrysson (M)
David Andersson (M)
Daniell Andersson (V)
Matilda Nordén Fällman (V)
Lars Ove Renberg (C)

Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Anders Linder, verksamhetschef Drift
Patrik Samuelsson, verksamhetschef Bad
Björn Söderbäck, HR-chef, § 34
Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab
Eva Lindgren, fritidskonsulent, §§ 25-26
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 25-29
Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 25-26
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 25
Diarienr: FN-2022/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande ändring och
tillägg:
Redovisningen av seniorsatsningen 2021 och planering inför 2022 under
punkten Information och rapporter utgår p g a förhinder.
Solveig Granberg (C):
Uppdatering kring VM-rallyt som genomfördes i februari. Vilka kostnader
har tillkommit?
Daniell Andersson (V):
En övrig fråga.
att tilläggen till dagordningen behandlas under ärendet Information och
rapporter.
att till protokollet notera att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning
Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig
person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid
nämndens behandling av ärendet.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 26
Diarienr: FN-2021/00156

Stöd till anläggningar, investering 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fördela Stöd till anläggningar med inriktningen investering enligt
bifogad bilaga.

Ärendebeskrivning
Investeringsstödet syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad och
reparation av föreningsägda anläggningar. Prioriterade områden är bland
annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av
barn- och ungdomsverksamhet samt ökat nyttjande.
Budgeten för 2022 är 1 720 103 kr. I förslaget fördelas
1 509 500. På delegation har tidigare fördelats 35 652 kr. Kvar att fördela
under 2022 finns 174 951 kr.

Beslutsunderlag
Bilaga Stöd till anläggningar investering 2022

Beredningsansvariga
Ida Odeblom, fritidskonsulent
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Sökande föreningar

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 27
Diarienr: FN-2022/00011

Svar på remiss: Slutbetänkandet Rätt mottagare Granskning och integritet (SOU 2021:99)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa yttrande enligt nedan som underlag för beslut till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har utsetts till remissinstans av Kulturdepartementet för
slutbetänkandet Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99).
Fritidsnämnden har ombetts lämna ett yttrande till kommunstyrelsen som i
sin tur ska fastställa kommunens remissvar. Kulturnämnden har också
beretts möjlighet att avge ett yttrande.
Bakgrund
Regeringen beslutade i oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag
att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden
om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113). I
november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera och ta
ställning till inrättandet av en stödfunktion som ska kunna bistå
beslutsorgan vid en fördjupad granskning av bidragssökande organisation
eller av annan offentligt finansierad verksamhet.
Årligen fördelar offentlig sektor stora belopp till organisationer inom
civilsamhället. Det har visat sig att verksamheter med kopplingar till
våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer tar del av
dessa medel. I dagsläget finns Center mot våldsbejakande extremism (CVE),
en enhet inom Brottsförebyggande rådet (Brå), som arbetar förebyggande
medan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbetar brottsbekämpande.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Utredningen har kommit fram till följande slutsatser:

Justerares sign:

•

Behov av stödfunktion
Beslutsorgan vänder sig ofta till Säkerhetspolisen för stöd i frågor
om verksamheters våldsbejakande extremism eller andra
antidemokratiska miljöer. Efterfrågan av stöd från beslutsorgan som
hanterar bidragsgivning har också ökat. Vikten av att ha rätt
kompetens är angeläget då flera beslutsorgan saknar såväl kunskap
som resurser till att hantera dessa frågor på ett adekvat sätt.

•

Stödfunktionens uppdrag och omfattning
Funktionen bör ha kunskap om våldsbejakande extremism och
andra antidemokratiska miljöer, ha förmåga att utföra fördjupade
granskningar och avge yttranden samt ha kunskap om gällande
regelverk för att en verksamhet ska få ta del av offentliga medel.

•

Stödfunktionens placering
Stödfunktionen bör bli placerad på CVE där det idag redan finns
kunskap om frågor gällande våldsbejakande extremism och andra
antidemokratiska miljöer.

•

Ny lag om personuppgiftsbehandling
För att stödfunktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett
ändamålsenligt sätt behöver personuppgifter kunna behandlas. En
stor del av behandlingen kommer att avse känsliga personuppgifter
samt uppgifter om brott och misstanke om brott. För att uppnå ett
lämpligt skydd av personuppgifter och samtidigt möjliggöra
ändamålsenlig behandling av personuppgifter krävs en
kompletterande dataskyddsreglering. Förslaget är därför att en lag
om personuppgiftsbehandling för stödfunktionens verksamhet bör
införas.

•

Konsekvenser
Den årliga kostnaden för stödfunktionen beräknas kosta cirka 28
miljoner kronor från och med år 2023. Den kostnaden ryms inte
inom befintliga anslag utan bör täckas genom ökade anslag till
Brottsförebyggande rådet genom medel från reformutrymmet.

Utdraget bestyrks:
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Utredningen bedömer vidare att förslaget inte medför ökade
kostnader för kommuner och regioner.
Yttrande
Fritidsnämnden instämmer i det förslag som utredningen kommit fram till
d v s att en central stödfunktion bör inrättas som kan bistå beslutsorgan
med stöd i bidragsärenden gällande organisationer kopplade till
våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer.

Beslutsunderlag
Remissmissiv SOU 2021:99
SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet

Beredningsansvariga
Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab
Beslutet ska skickas till
KS diarium

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 28
Diarienr: FN-2021/00132

Förslag till revidering av fritidsnämndens
reglemente
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till revidering av fritidsnämndens reglemente med
tillägg.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2021 om nya riktlinjer för
aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på att
respektive nämnd ska tilldelas ett grunduppdrag som översiktligt beskriver
de verksamhetsområden och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till
nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I mars
beslutade fritidsnämnden om ett förslag till grunduppdrag.
I samband med att respektive nämnd utformar förslag till grunduppdrag
ska varje nämnd också göra en översyn av den egna nämndens reglemente.
Reglementet styr ansvar och befogenheter för kommunens nämnder och
styrelser. Förslaget ska sedan skickas till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning. Beslut om reglemente kommer att fattas av
kommunfullmäktige.
De föreslagna förändringarna i reglementet är framför allt att
fritidsnämndens grunduppdrag infogats och ersätter tidigare text. Till viss
del förtydligas också ansvarsområden och rådande praxis.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Förlag till nytt reglemente
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente med ändringar och kommentarer
Bilaga 3. Nuvarande reglemente

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Monia Sundelin, controller
Sara Nordström, fritidskonsulent

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkande
Lina Vänglund (S) – att göra ett tillägg i reglementet om fritidsnämndens
stipendier.
Ordföranden finner att nämnden ställer sig bakom det föreslagna tillägget
som formuleras:
Delar ut stipendier för värdefulla insatser inom idrotts- och föreningsliv.
Tillägget placeras under rubriken Särskilda ansvarsområden i förslaget till
revidering av fritidsnämndens reglemente.
Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar att godkänna
förslaget till revidering av fritidsnämndens reglemente med tillägg.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 29
Diarienr: FN-2021/00147

Revidering taxor och avgifter
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att inte lämna något förslag till revidering av taxor och avgifter för 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sammanställt ett planeringsdirektiv för 2023 som
skickats ut till nämnderna för yttrande. Fritidsnämnden har redan yttrat sig
över de första tre remissfrågorna som berör förslag till nämndens driftram
samt förslag till programbeskrivningar.
Den fjärde frågan handlar om det finns behov av revidering av nämndens
taxor och avgifter. Fritidsnämnden har ett stort antal taxor och avgifter i sin
verksamhet. Det kan till exempel handla om hyra av idrottshallar och
anläggningar, inträde på bad, hyra av utrustning med mera. De flesta av
dessa indexuppräknas årligen. Det finns inget behov av några större
ändringar eller justeringar. Därför föreslås att fritidsnämnden avstår från
att lämna förslag till revidering av taxor och avgifter.

Beredningsansvariga
Sara Nordström, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
ksdiarium@umea.se

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 30
Diarienr: FN-2022/00005

Kurser och konferenser 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att anmäla Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M), Solveig Granberg (C),
Lennart Arvidsson (V) och Anders Hägglund (S) till Idrottshögskolans
forskningsdag 13 maj.

Ärendebeskrivning
Fredag 13 maj anordnas Idrottshögskolans forskningsdag. Konferensen
äger rum kl. 09.15-16.00 i Humanisthuset, Umeå universitet, och
välkomnar personal och studenter vid Umeå universitet likväl som externa
åhörare. Kl. 08.30-09.15 sker registrering utanför hörsalarna i
Humanisthuset och fika serveras. Konferensen vänder sig till alla med
intresse för idrott. Forskare inom idrottshögskolans nätverk presenterar sin
senaste idrottsforskning under parallella föreläsningar i Humanisthuset.
Lättare lunch ingår och serveras kl. 12.00-13.00.

Beslutsunderlag
Program för Idrottshögskolans forskningsdag 13 maj 2022

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare anmäler fritidsnämndens representanter senast 2 maj

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 31
Diarienr: FN-2018/00386

Val av ledamot till fritidsnämndens stipendiejury
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att till ledamot i fritidsnämndens stipendiejury utse Joline Göttfert (M).

Ärendebeskrivning
Med anledning av Lennart Johanssons (M) bortgång behöver fyllnadsval
göras till fritidsnämndens stipendiejury. Stipendiejuryn består av tre
representanter från fritidsnämnden och enhetschefen för
Föreningsbyrån/stab.
Sammansättningen är enligt följande:
Ledamöter: Ari Leinonen (S), vakant (M) och Lina Vänglund (S)
Ersättare: Åke Johansson (S), Roger Persson (M) och Sofia Stolt (V)
Fritidsnämndens stipendiater
Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning för
värdefullt ideellt ledarskap och föreningsengagemang samt goda idrottsliga
prestationer som har utförts under det senaste året.
Stipendiaten ska vara verksam i en förening registrerad i Umeå kommuns
föreningsregister. Stipendiet kan endast utdelas en gång till en och samma
mottagare för en och samma idrott eller verksamhet och uppdrag. Om
särskilda skäl föreligger kan en nominerad stipendiat från ett visst år även
bli aktuell efterföljande år.
De fyra olika stipendierna är:
• aktiv idrottsutövare
• idrotts- och/eller ungdomsledare
• årets eldsjäl
• lång och trogen tjänst.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Ida Odeblom, fritidskonsulent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 32
Diarienr: FN-2018/00387

Val av ersättare till Umeå kommuns pensionärsråd
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att utse Joline Göttfert (M) till ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd.

Ärendebeskrivning
Med anledning av Lennart Johanssons (M) bortgång behöver ny ersättare i
Umeå kommuns pensionärsråd utses. Vid fritidsnämnden 2018-12-19
valdes Ari Leinonen (S) till ledamot och Lennart Johannson (M) till
ersättare.
Umeå kommuns pensionärsråd, UPR, är ett organ för samråd och
information mellan Umeå kommun och pensionärsorganisationerna i
kommunen.
Rådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i
kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en
större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att
rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.
Representation
I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:
•
•
•
•
•
•

Justerares sign:

PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund)
SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen)
Demensföreningen i Umeå

Utdraget bestyrks:
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Från kommunens sida finns representanter från:
•
•
•
•
•
•

äldrenämnden
kulturnämnden
fritidsnämnden
byggnadsnämnden
tekniska nämnden
kommunstyrelsen.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Emil Fridolfsdahl, sekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 33
Diarienr: FN-2018/00388

Val av ersättare till Umeå kommuns
funktionshinderråd
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att utse Joline Göttfert (M) till ersättare i Umeå kommuns
funktionshinderråd.

Ärendebeskrivning
Med anledning av Lennart Johanssons (M) bortgång behöver ny ersättare i
Umeå kommuns funktionshinderråd utses. Vid fritidsnämnden 2018-12-19
valdes Ari Leinonen (S) till ledamot och Lennart Johannson (M) till
ersättare.
Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) representeras av olika
funktionshinderorganisationer samt politiker från flera kommunala
nämnder. Rådet har en viktig roll som referensgrupp för de
funktionshinderspolitiska frågorna. Samtliga representanters kunskap och
erfarenhet tas tillvara och förstärks ibland med inbjudna gäster. Rådet
träffas fem gånger per år.
UFR:s uppdrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning ökad
delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.
Funktionshinderfrågor ska ses ur ett medborgarperspektiv och det innebär
att all kommunal verksamhet även kommunföretagen omfattas av
förbättringsarbetet.
Organisatoriskt tillhör funktionshinderrådet kommunstyrelsens
ansvarsområde i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att anta strategi
för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun, 2014-04-28. Rådet har funnits
sedan 1972, tidigare med namnet Kommunala handikapprådet (KHR).

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Tordleif Hansson, sekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 34
Diarienr: FN-2021/00150

Yttrande: Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare
granskningar"
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande
enligt följande:
att nämnden tagit del av rapport och rekommendationer i revisionernas
uppföljande granskning av bisysslor.
att nämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att
dokumentation sker i enlighet med kommunövergripande riktlinjer för
bisysslor.
att kommunövergripande överväganden och konsekvenser som kan bli
aktuella med anledning av revisionens rekommendation gällande
förvaltningsövergripande uppföljning av befintliga bisysslor följs av
fritidsförvaltningen för nämndens område.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har, i enlighet med
revisionsplan 2021, givit KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljande
granskning av tidigare genomförd Granskning av bisysslor (2018). I den
uppföljande granskningsrapporten framgår bedömningar och
rekommendationer. Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där
nämndens åsikter kring granskningen och dess rekommendationer
framgår.
Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen vidtagit
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare genomförd granskning och lämnade
rekommendationer. Det finns således upprättade och fungerande
kommunövergripande riktlinjer och rutiner i form av en ny riktlinje för
bisysslor, en kompletterande broschyr om gällande regler samt en
checklista som stöd för chefer och medarbetare. Definitionen av bisysslor
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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har förtydligats och det anges också hur en bisyssla som inte är förenlig
med anställningen ska hanteras och rapporteras.
Revisorerna anser dock i sin uppföljande granskning att uppföljning och
kontroll av befintliga bisysslor kan stärkas i syfte att följa utveckling och
omfattning av bisysslor i organisationen.
”Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och
samtliga nämnder att:
- tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen
- säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga
bisysslor genomförs. ”
Fritidsförvaltningens bedömning är att det inom nämndens område finns
en efterlevnad av nya rutiner och rekommendationer gällande bisysslor.
Fritidsförvaltningen konstaterar att uppföljning av befintliga bisysslor inte
omfattas av kommunövergripande rutiner. Översyn ska inledas på
kommunövergripande nivå (Stadsledningskontoret Human Resources, SLK
HR) i höst med anledning av revisionens rekommendation av uppföljning av
befintliga bisysslor. Förvaltningarna kommer att göras delaktiga i
översynen och följa utfall av eventuella reviderade rutiner.

Beslutsunderlag
Missiv ”Uppföljning av tidigare granskningar”
Kort PM ”Uppföljning av tidigare granskningar”
Rapport ”Uppföljning av tidigare granskningar”

Beredningsansvariga
Björn Söderbäck, HR-chef
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen, kommunrevisionen@umea.se

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 35
Diarienr: FN-2022/00003

Information och rapporter april 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.

Ärendebeskrivning
Välkommen till nya förtroendevalda
Ordförande Ari Leinonen (S) hälsar Joline Göttfert (M) och Matilda Nordén
Fällman (V) välkomna som nya förtroendevalda i fritidsnämnden. Joline
Göttfert (M) är ny vice ordförande i fritidsnämnden.
Återkoppling av uppdrag fritidsnämnden 2021-09-29, § 64:
Stefan Hildingsson informerar om de olika alternativ för en fast placering
av fotbollstältet som förvaltningen tagit fram.
Fritidsdirektören informerar
• Söndag 8 maj, Umeå energi arena
Umeå kommun är matchvärd för fotbollsmatchen Umeå IK-Rosengård.
Fritidsnämndens stipendier kommer att delas ut i samband med
matchen.
Dagen börjar kl. 11.30 med gemensam lunch med stipendiaterna och
representanter från fritidsnämnden och fritidsförvaltningen.
• Utlysning av Demokratiskjutsen, ett stöd inom ramen för
utvecklingsstödet.
• Studiebesök på Hamnmagasinet för fritidsnämnden är inplanerat till
onsdag 18 maj kl. 10.00-11.45. Därefter följer fritidsnämnd efter lunch
kl. 13.15.
Lina Vänglund (S) önskar en uppdatering av hur arbetet går med att
implementera förslagen i Fritid ungas utredning som nämnden ställde
sig bakom i oktober 2021. Vidare önskar Lina Vänglund (S) en rapport
kring hur remissvar hanterats och hur arbetet går med att ta fram en
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vision för verksamheten inom Fritid unga. Stefan Hildingsson tar med
önskemålen till förvaltningen.
SM-veckan 2023. Stefan Hildingsson informerar om att arbetet fortgår
enligt plan och i juni tas beslut om vilka idrotter som kommer att delta.

Övriga frågor
Solveig Granberg (C): Uppdatering kring VM-rallyt som genomfördes i
februari. Vilka kostnader har tillkommit?
Stefan Hildingsson och Anders Linder redogör för att VM-rallyt inte haft en
stor budgetpåverkan för fritidsnämnden. Näringsliv håller på att göra en
utvärdering av VM-rallyt och Stefan Hildingsson föreslår att Fredrik
Lönneborg, näringslivsutvecklare, bjuds in till nämnden under hösten för
att delge resultat från utvärderingen.
Daniell Andersson (V): Hur går det med Föreningarnas hus vid
Bräntberget?
Stefan Hildingsson ger en lägesbeskrivning.
Information om Navet
Patrik Samuelsson, verksamhetschef Bad, informerar om att Navet kommer
att hålla stängt för underhållsarbeten fr o m 2022-06-11 till och med
2022-08-21.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag FN 2022-09-29, § 64

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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§ 36
Diarienr: FN-2022/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut april 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för april 2022.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens
delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2022-04-05: Hyra Umeå Curlingklubb, dnr: FN2020/00235-54
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden april, dnr: FN-2022/00004-11
Anmälningsärenden
Personuppgiftsincidenter
Under perioden 2022-01-01—03-31 har en personuppgiftsincident
rapporterats och utretts, ingen anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten
behövde göras, dnr: FN-2022/00004-13
Allmänna ärenden
Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022-03-28 § 42 ”Grössjöns naturreservat
– revidering av syfte, föreskrifter och skötselplan”, dnr: FN-2022/00023-3
KF beslut 2022-03-28 § 65 ”Policy och handlingsplan barnfattigdom”, dnr:
FN-2020/00082-6
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KF beslut 2022-03-28 § 66 ”Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor”, dnr:
FN-2022/00002-69
KF beslut 2022-03-28 § 69 ”Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden Faiza
Issa Aden Farah (V)”, dnr: FN-2022/00002-70
KF beslut 2022-03-28 § 72 ”Fyllnadsval: Ledamot tillika vice ordförande i
fritidsnämnden, ersättare i föreningen Blå Vägen, ersättare i stiftelsen
Natur- och kulturvårdsleden (Umeå älvdal) och godeman för
fastighetsbildning; Lennart Johansson (M)”, dnr: FN-2022/00002-71

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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