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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2018-11-22 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
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1.

Val av protokollsjusterare

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden utser Elisabet Landrup (M) till justerare. Justeringen ska ske
torsdagen den 29 november.

2.

Föreningsstöd 2019

FRI-2018-2256
Beslutsunderlag












3.

G-Fritidsnämnden 181122
Remiss reviderade förslag föreningsstöd 2019
Remissvar, HISO
Yttrande över reviderat förslag till Föreningsstöd 2019, MISO
Kommentarer till förslag Föreningsstöd 2019, Malmö Ideella
Foreningsstod_nivå1_2019
Foreningsstod_Nivå_2_2019
Foreningsstod_Nivå_3_BUF_2019
Foreningsstod_Nivå_3_Aldre_2019
Foreningsstod_org_2019
Bidrag för inkluderande föreningsliv
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019

FRI-2018-3130
Sammanfattning

För att arbetet med tilldelning av tider i idrottsanläggningar till föreningar och övriga kunder ska
ske på ett transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det
öppethållande som ska gälla. I dialog med föreningslivet har ett mindre antal ändringar gjorts i
dokumentet Fördelningsprinciper med öppethållande 2019. Syftet är att förenkla för
föreningar/kunder och handläggare att förstå vad som gäller vid schemaläggning av träningstider.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 enligt förslag i
ärendet.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181122
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 tvättad version
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 med ändringar

3

4.

Slutrapport: Nyttjande av skollokaler för föreningslivet

FRI-2018-3218
Sammanfattning

Fritidsnämnden fick, tillsammans med grundskolenämnden, i uppdrag av
Kommunfullmäktige att öka andelen skolor där föreningar kan boka lokaler efter skoltid
under 2018. Dialogen mellan förvaltningarna har resulterat i ökad kunskap om skolornas
möjlighet att erbjuda lokaler till extern aktör samt ökad kunskap om föreningarnas behov. En
kartläggning över antal skolor som hyr ut till föreningar har också tagits fram samt rutiner för
uthyrning. En delrapport lämnades till nämnden i september och nu presenteras en
slutrapport som föreslås lämnas till Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner slutrapporten och uppdrar åt fritidsförvaltningen att
tillsammans med grundskoleförvaltningen skicka den till kommunfullmäktige.
2.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att, med utgångspunkt från
slutsatserna i rapporten, fortsätta utveckla samarbetet med grundskoleförvaltningen
för att underlätta för föreningar att använda skolans lokaler.

Beslutsunderlag



5.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-11-22
Slutrapport Nyttjande av skollokaler
Utfallsprognos 2

FRI-2018-3057
Sammanfattning

Efter tio månaders utfall ska förvaltningen lämna in en årsprognos till stadskontoret.
Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner utfallsprognos 2 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse - Fritidsnämnden 181122
Utfallsprognos 2 2018
Särskilt bidrag till ridverksamheten med anledning av ökade omkostnader
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FRI-2018-3224
Sammanfattning

Den varma sommaren hade stora konsekvenser för jordbruket och Malmös ridföreningar
kommer beröras indirekt genom höga kostnader för foder- och halmförsörjning under det
närmaste året. Förvaltningen har tillsammans med ridföreningarna beräknat att de
ekonomiska konsekvenserna uppgår till totalt 1 097 tkr.
Anläggandet av en kommunal ridanläggning för Malmö Civila Ryttareförening har blivit
ytterligare framskjutet i tiden. I avvaktan på denna flytt måste föreningen vidta en del
underhåll av stall, hagar och ridhusunderlag för att kunna bedriva ridskoleverksamhet säkert
och med en hyfsad standard. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 150 tkr i särskilt
bidrag.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar 310 tkr till Malmö ridklubb, 394 tkr till Örestads
Ryttaresällskap, 211 tkr till Klagshamns Ryttarförening och 182 tkr till Malmö
Civila Ryttareförening för foder- och halmförsörjning under det närmaste året.
2.Fritidsnämnden beviljar 150 tkr i särskilt bidrag till Malmö Civila Ryttareförening för
underhållsåtgärder av föreningens nuvarande ridanläggning.

Beslutsunderlag




7.

G-Tjänsteskrivelse - fritidsnämnden 181122
Bilaga 1 - Ansökan från Örestads Ryttarsällskap
Bilaga 2 - Kostnadsberäkning
Grundbidrag konsulent, informationsärende

FRI-2018-3173
Sammanfattning

Grundbidrag konsulent baseras på två inrapporterade uppgifter från förening; antalet
bidragsberättigade medlemmar mellan 4-25 år och/eller personer med funktionsnedsättning
och antalet inrapporterade deltagartillfällen. Detta ärende redogör för de föreningar som
beviljats konsulentbidrag vid inlämning av föreningsrapport den 1 mars 2018 samt för de
föreningar med brutet räkenskapsår som lämnade in föreningsrapport den 1 september 2018.
Totalt har bidrag för 75,5 konsulenttjänster fördelat på 57 föreningar beviljats under året.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag





G-Grundbidrag konsulent - informationsärende
Informationsärende sammanställning konsulenttjänster beviljade 2018
Informationsärende sammanställning kontantbidrag 2018
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8.

Utveckling av konsulenttjänster från 2009 och framåt
Kommungemensam rutin avseende GDPR

FRI-2018-3199
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer
vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få
information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna
uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats,
förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
Fritidsnämnden och kommunstyrelsen har nu ingått en överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dessa rättigheter.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta
1.Fritidsnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse - fritidsnämnden 181122
Uppdragsöverenskommelse, befattningsbeskrivning och sekretessförbindelse
Remiss avseende förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer,
Fastighets- och gatukontoret

FRI-2018-2770
Sammanfattning

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har gemensamt skickat Plan för Malmös gröna
och blå miljöer på remiss till bland andra fritidsnämnden. Fritidsförvaltningen framför
synpunkter avseende gröna idrottsytors betydelse för målet om att främja malmöbornas hälsa
och välbefinnande, idrottsytor som ytor för vattenavrinning samt Program för aktiva mötesplatser.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181122
Yttrande fritidsnämnden 181122
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10.

Följebrev remiss avseende förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Protokoll från förvaltningsrådet 2018

FRI-2017-3868
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 12 november 2018.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag


11.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-11-22
Förteckning över skrivelser och protokoll 2018

FRI-2017-3866
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2018-09-26-2018-10-23.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag


12.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-11-22
Förteckning över delegerade beslut 2018

FRI-2017-3867
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2018-0926-2018-10-23. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2018-10-012018-10-31.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-11-22
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13.

Information om fritidsbanken

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

14.

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

