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Dnr 2021/00353-1.2.3

Beslut-val av justerare
Beslut
Erik Johanson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00359-1.2.3

Beslut - Godkännande av föredragningslistan och beslut om
offentliga ärenden
Beslut
- Föredragningslistan godkänns.
- § 213 ändras från överläggningsärende till beslutsärende
- Ärenden 1-11 är offentliga vid dagens sammanträd.
- Anna Hård af Segerstad (M) anmäler en övrig fråga under § 225
- Samuel Stengård (KD) anmäler en övrig fråga under § 225
- Erik Johansson (SD) anmäler en övrig fråga under § 225
- Anna Hård af Segerstad (M) anmäler ett nämndinitiativ under § 226

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslista och offentliga ärenden för dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00011-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-09-20 till
2021-10-18
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00012-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisningen av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-09-20 till
2021-10-18.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justeraru'

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 1812440-

Direktören informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren direktör informerar nämnden:
- Förvaltningens aktuella läge, det är full fart i alla verksamheter
- Kommunstyrelsen har beslutat att arrangera SM-veckan sommaren
2024
- Dialogmöte med revisorerna tillsammans med presidiet, där revisorerna
lämnade ett positiv återkoppling av nämndens arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00041-1.4.2

Beslut - Månadsrapport september 2021
Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista september 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapport till
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfaller i förhållande till budget.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj,
september, oktober och november.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00319-1.7.1

Beslut - Granskning för detaljplan för Fredriksdal, Gäddeholm,
Västerås, Dp 1895
Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2021-10-18 som sitt eget och överlämnar vidare till
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Särskild yttrande
Särskild yttrande från M och KD: ” Detta är ett bra förslag, och precis som vi
förordat för omklädningsrum vid Bäckby, så är samutnyttjande något som
alltid bör göras för att hushålla med skattebetalarnas pengar.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Patrik Kalander (M),
Sanna Strömstedt (M) och Kent Östman (M).
Ärendebeskrivning
Detaljplan Fredriksdal möjliggör ca 400 nya bostäder i blandad natumära
bebyggelse med ett mindre centrum, skola och torg. Planen var utsänd på
samråd 2 november - 4 december 2020.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00327-1.7.1

Beslut - Remiss, Samråd gällande detaljplan för del av Västerås
3:17 och 3:18, Finnslätten, Västerås, Dp 1949
Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2021-10-04 som sitt eget och överlämnar vidare till
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa byggrätt för
framtidens verksamhets- och industriutveckling. Enligt remissen är planen
förenlig med Visionen för Finnslätten och Planprogram för stadsutveckling
Finnslätten (pp37).
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00331-1.2.3

Beslut -Uppdrag gällande riktlinjer i samband med uthyrning till
arrangemang i idrottshallar
Beslut
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument
för hantering av uthyrning till externa arrangemang.
Ärendebeskrivning
Externa arrangemang i våra anläggningar är en viktig del för förvaltningens
ekonomi och även en viktig del av utbudet för staden och dess invånare att ta
del av.
Anläggningarna är först och främst avsedda för idrottsrörelsen och det är
viktigt att idrotten störs i så liten utsträckning som möjligt. De anläggningar
som har elitidrott ger ytterligare begränsningar sett till när arrangemang kan
planeras in och längden på dessa. Det här gör att vi har få ”fönster” för
arrangemang och tillfällen med det blir starkt begränsade.

Det finns idag intressenter som har liknande arrangemang och vill lägga
dessa i närtid av varandra vilket riskerar att ge ett allt för likartat utbud för
besökaren och sämre ekonomi för arrangören. I det finns en uppenbar risk att
intresse för framtida bokningar minskar och med det förlust för förvaltningen
ekonomiskt på sikt.
Idag saknas tydlig styrning där förfrågningar kommer om liknande
arrangemang och arrangemang i närtid vilket gör att det behövs ett
styrdokument som stöd i arbetet med uthyrning till arrangemang.

Styrdokumentet behöver klargöra:
- vad är liknande arrangemang.
- vad är närtid.
- eventuella begränsningar att för en arrangör ges möjlighet att boka
arrangemang över flera år och med det få en förstärkt position på
marknaden.
- hur mycket är rimligt att boka in under säsong i en arena och påverka
idrotten.
- vilken variation av utbud ska erbjudas stadens invånare.
- eventuella begränsningar för organisation/förening som ska ha möjlighet att
hyra lokal.

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkande
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Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr NIF 2021/00337-7.4.1

Beslut -Uppdrag om ny Handlingsplan idrott 2023-2030
Beslut
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram en ny handlingsplan för idrott 2023-2027 med utblick mot 2030.
Ären d eb eskrivning
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för idrott 20232030. Arbetet kommer ske i samverkan med olika samverkanspartners
exempelvis RF/SISU Västmanland, Idrottsalliansen, föreningslivet, skola
och fritid. Via olika former för framtagande av material som kommer vara
grunden för handlingsplanen kommer det att genomföras föreningsträffar,
workshops, enkäter.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ger förvaltningen i uppdrag att
ta fram en ny handlingsplan för idrott 2023-20230.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar
följande ändringsyrkande: ” handlingsplan för idrott 2023-2027 med utblick
mot 2030.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdraasbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00103-7.4.2

Beslut- IOP överenskommelse angående kolloverksamhet med
föreningen Västeråsgården
Beslut
Nämnden godkänner överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
med föreningen Västeråsgården och uppdrar åt direktör att underteckna
överenskommelse.
Ärendebeskrivning
Föreningen Västeråsgården har till Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
inkommit med önskan att utforma en ny idéburet offentligt partnerskap med
Västerås stad gällande kollo.
Partnerskapet kan utvecklas till att innehålla en grund med kollo men även
att Västeråsgården kan ses som en anläggning för andra föreningar och
verksamheter som når Västerås stadsbarn och ungdomar. Ett nytt mervärde
kan även vara att Västeråsgården kan bidra i framtida kriser och katastrofer
genom att bistå att vara en evakueringsplats.
Föreningen Västeråsgården har via en IOP överenskommelse med Västerås
stad bedrivit övemattningskollo i Söderbärke sedan 2018-01-01 för årligen
ca 185 barn. Överenskommelsen löper ihop med optionsår fram till 2021-1231. Innan IOP överenskommelsen har föreningen Västeråsgården bedrivit
kollo i Söderbärke sedan 1990 då föreningen tog över driften av Västerås
stad.
Under överenskommelseperioden har tjänstemän från Västerås varje sommar
följt upp verksamheten med regelbundna fysiska och digitala besök. Under
besöken intervjuas ansvarig, personal samt deltagare. Det allmänna intrycker
är att uppdraget fungera mycket bra och att verksamheten utvecklats samt att
fler barn har kunnat delta på kollo. Föreningen Västeråsgården har löpande
arbetat för att öka tillgänglighet i verksamheten.
Föreningen Västeråsgården har årligen under överenskommelse perioden
medverkat till att genomfört brukarenkätundersökning med barnen samt
föräldrar undersökning och resultatet är mycket bra. Föreningen har ett
mycket gott rykte och är en viktig aktör för att ge barn minnen och
upplevelser för livet. Föreningen bidrar till ett socialt hållbart Västerås.
Föreningen är icke vinstdrivande och har byggt upp en unik verksamhet för
barn som ges möjlighet till aktivitet under sommaren. Överenskommelsen
ska utformas efter Västerås stads Riktlinje för Idéburet Offentligt
Partnerskap beslutad av Kommunstyrelsen 5 juni 2018.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdrassbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00104-7.4.3

Överläggning - IOP överenskommelse angående
kolloverksamhet med KFUK/ KFUM
Beslut
Nämnden godkänner överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
med föreningen KFUK/KFUM och uppdrar åt direktör att underteckna
överenskommelse
Ärendebeskrivning
Föreningen KFUK/KFUM har till Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
inkommit med önskan att utforma en ny idéburet offentligt partnerskap med
Västerås stad gällande kollo.
Partnerskapet kan utvecklas till att innehålla en grund med dagkollo och
övemattningskollo men även att KFUK/KFUM:s kollogårdar kan ses som
anläggningar för andra föreningar och verksamheter som når Västerås
stadsbarn och ungdomar. Ett nytt mervärde kan även vara att
KFUK/KFUM:s kollogårdar kan bidra i framtida kriser och katastrofer
genom att bistå att vara en evakueringsplats.
Rävnäs lägergård har sedan 1968 används som lägergård i olika
sammanhang.
Lövuddens lägergård har sedan 1960 talet använts som plats för
sommarkul/dagkollo för barn.
Föreningen KFUK/KFUM har via en IOP överenskommelse med Västerås
stad bedrivit dagkollo sedan 2017-01-01. Överenskommelsen löper fram till
2021-12-31.
2017 skrevs IOP överenskommelse för 1 år med 1 part för dagkollo.
2018 skrevs IOP överenskommelse med 1 part för dagkollo och 2 parter för
övemattningskollo.
Under överenskommelseperioden har tjänstemän från Västerås varje sommar
följt upp verksamheten med regelbundna fysiska och digitala besök. Under
besöken intervjuas ansvarig, personal samt deltagare. Det allmänna intrycket
är att dagkollo har fungerat mycket bra samt att föreningen kan utveckla
övemattningskollo i samma riktning. Verksamheten har under åren
utvecklats och fler bam har kunnat delta på kollo. Föreningen KFUK/KFUM
har löpande arbetat för att öka tillgänglighet i verksamheten.
Föreningen KFUK/KFUM har årligen under överenskommelse perioden
medverkat till att genomfört bmkarenkätundersökning med barnen och
resultatet är mycket bra. Föreningen dagkolloverksamhet har ett mycket gott
rykte och är en viktig aktör för att ge bam minnen och upplevelser för livet,
att driva övemattningskollo var nytt för föreningen 2021 och kan utvecklas

Justeratjdes signatur

Utdragsbestvrkande
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till att bidra till fina minnen och upplevelser för barn. Föreningen bidrar till
ett socialt hållbart Västerås. Föreningen är icke vinstdrivande och har byggt
upp en unik verksamhet för barn som ges möjlighet till aktivitet under
sommaren. Överenskommelsen ska utformas efter Västerås stads Riktlinje
för Idéburet Offentligt Partnerskap beslutad av Kommunstyrelsen 5 juni
2018
Yrkanden
Jenny Boström (L), Anny Boström (S) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00292-1.3.2

Överläggning - Handlingsplan Förebyggarcentrum
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
Förebyggarcentrum har bedrivits, organiserats och styrts utifrån lagstiftning
och Västerås stads styrmodeller men det har ej funnits en handlingsplan för
verksamheten.
Förvaltningen ser behov av en handlingsplan för verksamheten.
Förvaltningen avser lämna följande förslag till beslut:
Nämnden antar handlingsplan för förebyggarcentrum i Västerås år 20222027.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00291-1.3.2

Överläggning - Handlingsplan familjecentrum och
familjerådgivningen
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
Familjecentrum och familjerådgivningen har bedrivits, organiserats och
styrts utifrån lagstiftning och Västerås stads styrmodeller men det har ej
funnits en handlingsplan för verksamheten.
Förvaltningen ser behov av en handlingsplan för verksamheten.
Förvaltningen avser lämna följande förslag till beslut:
Nämnden för idrott, - fritid och förebyggande antar handlingsplan för
familjecentrum och familjerådgivning i Västerås år 2022-2027.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar
enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00332-7.4.1

Överläggning - Upprustning Arosvallen
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från M och KD ” Vi från Kristdemokraterna och
Moderaterna ser det som ett bra förslag att en upprustning till bruksskick av
Arosvallen sker och det med inriktning på en framtida nyttj andeperiod av
Arosvallen om 5 år.
Den tidigare så gott som färdigprojekterade lösningen för ny utomhusarena
som av olika orsaker lagts på is ser vi bör påbörjas att byggas inom denna 5
års period och stå klar med en gemensam sammanhållen lösning för
friidrotten med kastsportema, både med en utomhus- och inomhusarena.
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Patrik Kalander (M), Sanna
Strömstedt (M) och Kent Östman (M).

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Arosvallen åtgärdas för att klara befintlig
idrottsverksamhet under fem år. Investeringarna tas till största delen under
2022 med planering utifrån verksamhetens behov.
Förvaltningen avser att lämna följande förslag till beslut:
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag på åtgärder
för Arosvallen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr NIF 2021/00329-7.0.2

information-sommaraktiviteter 2021
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren strateg Fritid och förebyggande informerade om
sommarens insatser av fritidsgårdar, fritidsklubbar, TRY IT nära, Kollo samt
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00328-1.5.2

Information- Rapport Fritidsgårdarna på-2000 talet från Sweden
Research
Beslut
Nämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren strateg Fritid och förebyggande informerade om Rapport
Fritidsgårdarnas roll på 2020-talet.
Rapporten är genomförd av Sweden Research och fokuserar på vilken är
fritidsgårdarnas roll i kommunen, särskilt vad gäller den sociala hållbarheten
och delarna som rör barn och ungas uppväxtvillkor.
Studien som omfattar intervjuer med totalt 91 personer från sex olika
kommuner i Sverige. Drygt hälften av de intervjuade är fritidsgårdsbesökare
och den andra hälften är fritidsledare, andra anställda på kommunerna som
har en koppling till ungdomar, poliser och politiker. De som intervjuats har
delat med sig av sina erfarenheter och bilder av fritidsgårdarna, hur de ser på
dess roll i kommunen och vilka möjligheter till utveckling de ser. Som en del
av välfärden som genomgått en tydlig utveckling under de senaste årtiondena
har det funnits ett behov av att ge en helhetsbild av hur besökare och
ansvariga på olika nivåer ser på detta. Rapporten redogör för de intervjuades
bild och gör utifrån empirin en samhällsvetenskaplig analys av denna bild
och vad den kan betyda för den sociala hållbarheten över tid. I analysen ges
också konkreta förslag på möjliga steg att ta för kommuner som vill utveckla
den öppna ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna i framtiden. De
kommuner som är både finansiärer och föremål för studien är Falköping,
Hudiksvall, Laxå, Sigtuna, Upplands-Bro och Västerås. Lokala rapporter har
också skrivits och levererats till dessa. Rapporten ger en större samlad bild
av dessa kommuners verkligheter. Rapporten gör inte anspråk på att beskriva
situationen i Sverige i generell mening, men både resultat och analys kan
anses vara relevant för de flesta kommuner runt om i landet oavsett karaktär.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00335-1.4.2

Information - Verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning Verksamhetsplan utgör underlag för planering av
verksamhetsåret och följs upp under 2022 i två delårsrapporter och i
årsuppföljning (verksamhetsberättelse 2022). Utgångspunkten för
Verksamhetsplanen är verksamhetens uppdrag och kommunfullmäktiges
Årsplan 2021. Nämndens verksamhetsplanering beskrivs för kommande år
för att nå fastställda mål och uppdrag i årsplanen samt nämndens styrkort. I
verksamhetsplanen fattas också beslut om budget och investeringsbudget.
Åtgärder för att få ekonomi i balans utifrån givna budgetramar ska
presenteras och eventuella konsekvenser för verksamheten beskrivs.
Nämndens verksamhetsplan innehåller även internkontrollplan enligt
fastställd riktlinje.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden godkänner verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2022 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00334-1.4.2

Information - Internkontrollplan 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna för nämnden
genomförs årligen. Efter årets genomförda riskvärdering redovisas de risker
som bedöms ha högre sannolikhet med allvarliga och kännbara konsekvenser
i nämndens internkontrollplan.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar internkontrollplan 2022 och vidaresänder till
kommunstyrels en.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00325-1.3.2

Information - Avgifter och taxor 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivniiig
Marie Sanderson Bergwall strateg idrott informerar om förslag till avgifter
och taxor 2022.

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkande
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Dnr NIF 2021/00164-7.0.2

Information - Vedbobacken
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Magnus Jansson, verksamhetschef informerar om utveckling av
Vedbobacken.

Utdraesbestvrkande
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Dnr NIF 2020/00288-1.7.1

Information om Remiss, Motion från (M) om satsning på City
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren direktör informerar om att kommunfullmäktige beslutade
vid septembersammanträde bifall motionen från M om satsning på city.
Kommunfullmäktige beslutade att vid sammanträde 2021-09-02 att:
nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att
tillsammans med Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden undersöka
möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och
attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år.
Ärendet kommer upp till november nämnden som beslutsärende.

Justerandes signatur
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Dnr NIF 2020/00005-1.3.3

Information från verksamheten
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Magnus Jansson verksamhetschef idrott informerar nämnden om att samtliga
verksamheter är i full fart, det har startat en omorganisering i idrottsteamet
samt att rekrytering av en enhetschef är igång.
Åsa Sundgren verksamhetschef fritid och förebyggande informerar nämnden
om verksamheten.
Torbjörn Berggren strateg Fritid och förebyggande informerar nämnden om
det kommande upphandlingsprocessen gällande verksamhet i Tillberga.
Hanna Sandback biträdande anläggningschef på Medley informerar
nämnden om simskolan.

Utdraasbestvrkande
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Dnr NIF 1812441-

Övriga frågor
Beslut
Samtliga övriga frågor anses besvarade.
Ärendebeskrivning
Fråga från Anna Hård af Segerstad (M) gällande SM veckan, Lenny
Hallgren direktör och Magnus Jansson verksamhetschef idrott svarar på
frågan.
Fråga från Samuel Stengård (KD) gällande motionsspår Dingtuna, Magnus
Jansson svarar att det fanns möjlighet att flytta den lediga maskiner till
Dingtuna motionsspår för att fortsätt med arbete där.
Erik Johansson (SD) begär återkoppling gällande tidigare nämndinitiativ
med rubrik ” Stärk nämndens och förvaltningens kunskap om antisemitism".
Lenny Hallgren direktör meddelar att nämnden kommer förbruka sin budget
avseende utbildningsdagar. Detta kommer planeras in under 2022.

Justerandes sisnatur
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Dnr 2021/00351-1.2.3

Nämndinitiativ från M och KD avseende Hembesök till ungdomar
som är i riskzon för narkotikamissbruk och kriminalitet
Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Patrik Kalander
(M) lämnar ett nämndinitiativ med rubrik ” Hembesök till ungdomar som är i
riskzon för narkotikamissbruk och kriminalitet.

Justerandes signatur
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