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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2018-10-25 08:30

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Ordförande

Frida Trollmyr (S)

Ledamöter

Andreas Holmgren (MP), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M), Andre vice ordförande
Asterios Bratanis (S)
Annika Stark (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Olle Schmidt (L)
Jörgen Grubb (SD)

Ersättare

Dündar Güngör (S)
Åsa Otterström (S)
Johan Sjöstrand (S)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Joakim Larsson (M)
Pär Magnus Olsson (M)
Hynek Olsak (SD)

Övriga deltagare

Johan Hermansson, Fritidsdirektör
Sara Sätterberg, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Sara Sätterberg

2

1.

Val av protokollsjusterare

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden utser Carlos González (V) till justerare. Justeringen ska ske torsdagen
den 1 november.

2.

Lokalbehovsplan 2020-2029

FRI-2018-1816
Sammanfattning

Fritidsnämnden föreslås godkänna föreliggande lokalbehovsplan som beskriver
fritidsnämndens samlade lokalbehov under planeringsperioden 2020–2029, grundläggande
uppgifter om verksamheternas mark, lokaler och anläggningar, samt prioriterade
utvecklingsområden som ska ligga till grund för bedömningar avseende framtida lokalbehov.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2020 – 2029.
Beslutsunderlag



3.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Bilaga 1
Sammanträdesdatum fritidsnämnden 2019

FRI-2018-2703
Sammanfattning

Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer datum för sammanträden för arbetsutskottet, fritidsnämnden
och dialoggruppen 2019 enligt förslaget i ärendet.

4.

Modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och
gymnastiksalar
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FRI-2018-237
Sammanfattning

Befintliga idrottslokaler i Malmö samutnyttjas mellan grundskoleförvaltningen och
fritidsförvaltningen för skolans utbildning i ämnet idrott och hälsa och för föreningslivets
behov av lokaler för att utöva idrott. I kommunfullmäktiges budget 2017 gavs
grundskolenämnden och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram modell för fördelning och
användande för framtida sport-hallar och gymnastiksalar (hädanefter: Modellen). Enligt
kommunfullmäktige måste styrmodellen för kommande sporthallar och gymnastiksalar bli
ändamålsenlig.
En modell där bland annat arenor för samverkan vid planering av idrottslokaler, användande,
driftsansvar och kostnader har under hösten 2017 tagits fram i samverkan mellan
skolförvaltningarna och fritidsförvaltningen.

Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner det förslag till modell för fördelning och användande av
framtida sporthallar och gymnastiksalar som redovisas i ärendet.
2.Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag om hur primärhyresansvaret för alla hallar kan överföras till
fritidsnämnden för verkställande tidigast inom ramen för budget 2021.
3.Fritidsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 181025
Rapport - Modell
Prislista 2019

FRI-2018-2617
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens
anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2019.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer prislistan för år 2019.
2.Fritidsnämnden fastställer hyresnivån för klubbstugor till 375 kronor/kvadratmeter/år.

6.

Plan för Hyllie Sportcenters långsiktiga verksamhetsinriktning
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FRI-2017-2826
Sammanfattning

Hyllie Sportcenter är en multisportanläggning som ägs av Malmö stad sedan 1998.
Anläggningen drivs av Bellevue Alliansförening (BAF). I avtal mellan Fritidsnämnden och
Bellevue Alliansförening framgår att fritidsnämnden i samråd med alliansföreningen ska
fastställa en plan för anläggningens långsiktiga verksamhetsinriktning. I rapport tillhörande
ärendet presenteras förslag till Hyllie Sportcenters fortsatta verksamhetsinriktning.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner plan för Hyllie Sportcenters långsiktiga
verksamhetsinriktning.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181008
Hyllie Sportcenter - Plan för anläggningens långsiktiga verksamhetsinriktning
Förslag schematisk plan Hyllie Sportcenter
Planritning dagsläget 180208
Granskning av förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer

FRI-2018-2668
Sammanfattning

Revisorskollegiet har skickat Granskning av förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer
till bland annat fritidsnämnden på remiss. Fritidsförvaltningen är positiv till genomförd
granskning och de förbättringsområden som presenterats men framför några synpunkter på
de frågor som formulerats i remissen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag






8.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Yttrande fritidsnämnden 181025
Missiv Granskning av förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer
Rapport Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer
Ansökan om dispens för konsulenttjänst, Idrottsklubben Pantern
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FRI-2018-2763
Sammanfattning

Föreningen IK Pantern har den 10 september 2018 inkommit med en ansökan om dispens
för 0,5 konsulenttjänst och sammanlagt 0,5 konsulenttjänst. Föreningen kommer i enlighet
med reglerna inte beviljas konsulenttjänst vilket är en minskning mot innevarande period då
föreningen beviljades 0,5 konsulenttjänst.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår IK Panterns ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst under
perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019.
Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämndens arbetsutskott 181018
Ansökan om dispens, Idrottsklubben Pantern
Ansökan om bidrag till organisationer 2019, HISO

FRI-2018-2666
Sammanfattning

Handikappidrottens samarbetsorganisation i Malmö (HISO) har under flera år ansökt och
beviljat verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem. Den 28 augusti 2018 ansökte
HISO om verksamhetsbidrag för 2019 motsvarande 3 670 700 kronor. HISO företräder,
leder, samordnar och utvecklar idrott- och motionsverksamhet för personer med olika typer
av funktionsvariaton. Fritidsförvaltningen är positiv till organisationens verksamhet men ser
inte någon möjlighet att bevilja hela bidraget som omfattar såväl hyres- som
verksamhetsbidrag. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja HISO ett bidrag
på totalt 1 925 000 kronor för 2019 vilket motsvarar föregående års bidrag inklusive
uppräkning på 1,7%.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar HISO ett bidrag på sammanlagt 1 925 000 kronor för
verksamhetsår 2019.
2.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett treårigt avtal med HISO.
Beslutsunderlag





10.

G-Tjänsteskrivelse 181025
Ansökan, HISO
Budget, HISO
Verksamhetsplan, HISO
Ansökan om bidrag till organisationer 2019, MISO
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FRI-2018-2718
Sammanfattning

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) inkom den 4 september med ansökan
om bidrag för verksamhetsåret 2019. Fritidsförvaltningen är positiv till samarbetet med
MISO och ser fortsatt behov av att det finns en organisation som företräder och stödjer
Malmös idrottsföreningar. Fritidsnämnden föreslås bevilja MISO ett bidrag på sammanlagt
580 000 kronor vilket motsvarar föregående års stöd inklusive uppräkning på 1,7%.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden föreslås beviljar MISO ett bidrag på sammanlagt 580 tkr för
verksamhetsår 2019.
2.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett treårigt avtal med
MISO.

Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Ansökan, MISO
Ansökan om bidrag till organisationer 2019, MIP

FRI-2018-2712
Sammanfattning

Malmö Ideella (fd Malmö Ideella Paraplyorganisation) inkom den 31 augusti 2018 med
ansökan om bidrag för verksamhetsår 2019. Fritidsförvaltningen är positiv till samarbetet och
föreslår fritidsnämnden att bevilja Malmö Ideella ett bidrag på sammanlagt 580 tkr för
verksamhetsår 2019.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar Malmö Ideella ett bidrag på sammanlagt 580 tkr för
verksamhetsår 2019.
2.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett treårigt avtal med
Malmö Ideella.
Beslutsunderlag



12.

Ansökan, MIP
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Ansökan om bidrag till organisationer 2019, Fotbollsklubbarnas
Samorganisation
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FRI-2018-2675
Sammanfattning

Fotbollsklubbarnas Samorganisation har under flera år ansökt och beviljats
verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem. Samorganisationen har den 28 augusti
lämnat in en ansökan om bidrag motsvarande 200 tkr för att kunna ge stöd och representera
fotbollsföreningarna i Malmö. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja
Fotbollsklubbarnas Samorganisation 200 tkr för verksamhetsåret 2019.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar Fotbollsklubbarnas Samorganisation ett bidrag på 200 tkr för
verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag



13.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Ansökan, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Ansökan om bidrag till SISU Idrottsutbildarna

FRI-2018-2758
Sammanfattning

SISU Idrottsutbildarna Skåne är idrottens eget regionala studieförbund och utgör en del av
Skåneidrotten som är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU
Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne. Organisationens uppdrag är att stödja,
företräda, utveckla, leda samt utbilda och bilda distriktets idrottsföreningar. Förvaltningen är
positiv till samarbetet som bidrar till utvecklingen av idrottsföreningarna i Malmö och till att
utbilda Unga Ledare. Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja SISU Idrottsutbildarna
Skåne ett bidrag om totalt 500 tkr.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar SISU Idrottsutbildarna Skåne 250 tkr för att stödja, företräda,
utveckla och utbilda idrottsföreningar i Malmö.
2.Fritidsnämnden beviljar SISU Idrottsutbildarna Skåne 250 tkr för samverkan Unga
Ledare 2019.
Beslutsunderlag



14.

Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna Skåne 2019
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025
Protokoll från förvaltningsrådet 2018

8

FRI-2017-3868
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 17 september och den 15 oktober
2018.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


15.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-10-25
Förteckning över skrivelser och protokoll 2018

FRI-2017-3866
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2018-08-28-2018-09-25.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag


16.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-10-25
Förteckning över delegerade beslut 2018

FRI-2017-3867
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2018-0828-2018-09-25. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2018-09-012018-09-30.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


17.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-10-25
Presentation av plan för Malmös gröna och blå miljöer
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18.

Utbildning i barnrätt

