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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-13 kl. 15:00-17:15

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
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)
Hynek Olsak (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Åsa Otterström (S) §§155-171
Johan Sjöstrand (S)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Joakim Larsson (M) §§154-171

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Sara Sätterberg (Sekreterare)
Åsa Samuelsson (Nyréns arkitektkontor) §151
Emma Pihl (Nyréns arkitektkontor) §151
Janeth Augustsson (Enhetschef) §§154-155
Thomas Sterner (Avdelningschef) §§158-171
Ann-Christin Magnusson (Enhetschef) §§158-165
Per Evenäs (Avdelningschef) §§158-166
Yvonne Gustafsson (Avdelningschef) §§162-171
Marie Andersson (Personalrepresentant, Kommunal)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2018-12-19

Protokollet omfattar

§§151-171

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Sara Sätterberg
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...........................................

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
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§

151

Presentation Nyréns/Equalizer - Jämställda aktivitetsytor

Sammanfattning

Åsa Samuelsson och Emma Pihl från Nyréns Arkitektkontor informerar om resultatet av
projektet Equalizer som genomförts tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet och
Malmö universitet. Projektet har handlat om hur befintliga aktivitetsplatser i staden kan
omformas på sätt som gör dem mer jämställda och inkluderande.
Beslut

1. Fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

152

Särskild granskning Malmö Redhawks

FRI-2018-2798
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen särskild granskning av ca 10
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar föreningens årshandlingar,
redovisningen i det digitala bidragssystemet ApN samt medlemsförteckningen. Dessa
handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens ansökan om aktivitetsbidrag och
inlämnad föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag.
Beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Malmö Redhawks hade 248 bidragsberättigade

medlemmar i åldern 4–25 för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30.
2.Fritidsnämnden fastställer att Malmö Redhawks hade sju bidragsberättigade medlemmar
i åldern 65 år eller äldre för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 och är därmed inte
berättigad till grundbidrag för verksamhet för äldre.
3.Fritidsnämnden fastställer att Malmö Redhawks hade 14 478 bidragsgrundande
deltagartillfällen för medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2017-07-01 – 2018-0630.
4.Fritidsnämnden beviljar Malmö Redhawks 0,5 grundbidrag konsulent för perioden
2019-01-01 – 2019-12-31.
5.Fritidsnämnden beviljar Malmö Redhawks aktivitetsbidrag på 67 353,80 kr för perioden
2017-07-01 – 2018-06-30.
6.Fritidsnämnden beslutar att föreningens ordförande, en ledamot samt konsulent ska
delta i förvaltningens utbildning Bidragsbestämmelser senast den 30 juni 2019.
Beslutet skickas till

Malmö Redhawks
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Fritidsnämnd 181122
Bilaga 1 Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Korrrespondens och svar särskild granskning, Malmö Redhawks

Paragrafen är justerad
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§

153

Renovering av Heleneholms sporthall

FRI-2018-3347
Sammanfattning

Heleneholms sporthall behöver genomgå en omfattande renovering, vilket kommer att ske
enligt det långsiktiga planerade underhållsarbetet, från och med våren 2020 och ca 1 år
framåt. Renoveringen avser framförallt olika funktioner inomhus såsom el, värme,
ventilation, standard mm. Fritidsnämndens årliga hyra efter renoveringen beräknas till 2 200
tkr vilket ersätter nuvarande hyra på ca 1200 tkr (netto).

Beslut

1.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal för de i ärendet
beskrivna hyrorna för att bekräfta slutlig beställning för renoveringen av Heleneholms
sporthall.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsförvaltningen 181213
Kravlista förnyad sporthall byggnad O Heleneholm arbetsutskick
A-40-1-110
A-40-1-120

Paragrafen är justerad
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§

154

Ansökan från HK Malmö om möjlighet till alkoholservering i Baltiska Hallen

FRI-2018-3043
Sammanfattning

HK Malmö har till fritidsnämnden ansökt om att få erbjuda alkoholservering till allmänheten
i samband med deras matcher. Aktuell lokal i Baltiska hallen skulle vara en del av det som
tidigare tillhörde idrottsmuseet. Föreningen har också ansökt om att kunna erbjuda
alkoholservering i slutna sällskap i Baltiska hallens östra foajé.
Beslut

1.Fritidsnämnden avslår HK Malmös begäran om att få erbjuda alkoholförsäljning till
allmänheten i ansökt lokal, tidigare idrottsmuseets bibliotek, i samband med deras
matcher i Baltiska hallen.
2.Fritidsnämnden godkänner HK Malmös ansökan att erbjuda alkoholhaltiga drycker till
slutna sällskap i Baltiska hallens östra foajé.
3.Fritidsnämnden avslår HK Malmös ansökan att få erbjuda alkoholhaltiga drycker i
arenarummet, direkt utanför östra foajén.
4.Fritidsnämnden beslutar att HK Malmö ska avsätta utbildad personal i Baltiska hallens
östra foajé för att säkerställa att alkoholhaltiga drycker inte tas med ut ur lokalen.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, men yrkar att sista stycket i
tjänsteskrivelsen ska strykas.
Tony Rahm (M) yrkar på följande ändringar jämfört med arbetsutskottets förslag till beslut:



Fritidsnämnden ska bifalla HK Malmös begäran om att få erbjuda alkoholförsäljning
till allmänheten i tidigare idrottsmuseets bibliotek, i samband med deras matcher i
Baltiska hallen.
Fritidsnämnden ska bifalla HK Malmös ansökan om att få erbjuda alkoholhaltiga
drycker i arenarummet, direkt utanför östra foajén.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det egna yrkandet, och Tony Rahms (M)
ändringsyrkande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med skriftlig
reservation.
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Beslutet skickas till

HK Malmö

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Möjlighet till alkoholservering i Baltiska Hallen, HK Malmö
Beviljat alkoholtillstånd ASF

Paragrafen är justerad
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§

155

Malmö stads fritidsgårdar - en uppföljning

FRI-2018-2705
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen presenterar tre rapporter som behandlar fritidsgårdsverksamheten. I
ärendet redogörs för viktiga slutsatser och vilka åtgärder som har genomförts och planeras att
genomföras med anledning av slutsatserna. Fritidsgårdarna ska till exempel genomföra fler
planerade aktiviteter under ordinarie öppettider och marknadsföra dessa. Förvaltningen avser
också utöka bemanningen inom fritidsgårdsavdelningen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner föreliggande rapporter, och att förvaltningen ska fortsätta
arbeta enligt planerade åtgärder.
2.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning senast i
december 2019.

Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med ett särskilt
yttrande.
Beslutet skickas till

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Rapport - deltagande observationer - Malmö stads kommunala fritidsgårdar
Sammanställning avgångssamtal fritidsgård 180101-180930
Trygga fritidsgårdar
Bilaga - kompletterande analys till Trygga Fritidsgårdar

Paragrafen är justerad

9

§

156

Konstgräs på Limhamns IP

FRI-2018-3346
Sammanfattning

Ärendet beskriver underlag för beslut om att flytta konstgräs från Malmö IP till Limhamns IP.
Konstgräset på Malmö IP byts ut under 2018 utifrån elitens krav. Konstgräset på Malmö IP har en
nuvarande standard och kvalitet som medför att det kan användas minst 6 år till, med fokus på
breddverksamhet. Effektiva skyddsåtgärder mot utfällning av mikroplaster kan genomföras vid nya
och befintliga konstgräsplaner. Västra Malmös utveckling motiverar en flytt av konstgräset till
Limhamns IP. Nämnden föreslås besluta om att godkänna flytten av konstgräset.
Beslut

1.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att beställa flytt av befintligt
konstgräs från Malmö IP till Limhamns IP:s ena grusplan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213

Paragrafen är justerad
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§

157

Korpens avtal Mellanheden IP

FRI-2018-3331
Sammanfattning

Fritidsnämnden har sedan hösten 2009 upplåtit Mellanhedens idrottsplats till Korpen Malmö
för träning och matchspel. Upplåtelsen omfattar konstgräsplan och omklädningsrum och
avtalet löper under perioden 2009-12-01 till 2019-11-30. Under de senaste åren har antal
fotbollsspelande barn och ungdomar ökat i området och fritidsnämnden behöver ha tillgång
till anläggning för att kunna fördela tider till prioriterade målgrupper. Avtalet kommer inte att
förlängas. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att erbjuda Korpen Malmö
ersättningsytor.
Beslut

1.Fritidsnämnden erbjuder Korpen Malmö ersättningsytor efter det att avtalet gällande
Mellanhedens IP löper ut per sista november 2019.

Beslutet skickas till

Korpen Malmö IF
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213

Paragrafen är justerad
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§

158

Kompetensförsörjning 2018

FRI-2018-3336
Sammanfattning

I denna tjänsteskrivelse beskrivs förutsättningar och utmaningar för kompetensförsörjning av
fritidsförvaltningens två yrkesgrupper där vi upplevt utmaning att rekrytera och behålla. Till
ärendet finns bifogat en förteckning över kompetensbehov för de båda yrkesgrupperna.
Fritidsförvaltningen har inte gjort någon fullständig GAP-analys för 2018.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner nulägesbeskrivningen av förvaltningens
kompetensförsörjningsbehov.
2.Fritidsnämnden skickar handlingarna vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
3.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta i enlighet med framtagen plan.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Kompetensförsörjningsplan 2018 - badvärdar
Kompetensförsörjningsplan 2018 - fritidsassistenter

Paragrafen är justerad
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§

159

Dans i Malmö

FRI-2018-2618
Sammanfattning

I fritidsförvaltningens rapport Dans i Malmö redogörs översiktligt för utbud och prisnivåer
för olika typer av dans i Malmö idag, samt för fritidsförvaltningens pågående arbete för ökad
tillgänglighet.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Dans i Malmö.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder
för att främja dansen i Malmö.
3. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för att öka
aktiviteten för barn och unga i våra egna danslokaler.
4. Fritidsnämnden ska i våra befintliga dialogforum diskutera frågan om dansens
förutsättningar och möjliga förbättringar med föreningslivet.
Yrkanden

Ordförande yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:




Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder
för att främja dansen i Malmö.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för att öka
aktiviteten för barn och unga i våra egna danslokaler.
Fritidsnämnden ska i våra befintliga dialogforum diskutera frågan om dansens
förutsättningar och möjliga förbättringar med föreningslivet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, och att nämnden beslutar enligt
ordförandes tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Dans i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

160

Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering,barnrättsperspektivet och nationella minoriteter

FRI-2018-3258
Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade
vid sitt sammanträde 2017-06-14 om riktlinjer för att ge bidrag till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter. Bidrag kan bara lämnas
om Malmö stads kommunstyrelse i sin budget för 2019 beslutar att avsätta pengar till detta.
Inför verksamhetsåret 2019 ansöker fritidsnämnden om medel till två utvecklingsinsatser
inom området barnrätt varav en ansökan genomförs tillsammans med kulturnämnden.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel för ”Utbildningsinsatser för
föreningar ─ FN:s barnkonvention” och skickar ansökan till kommunstyrelsen.
2.Fritidsnämnden godkänner den gemensamma ansökan med kulturnämnden om
utvecklingsmedel för ”Att göra skillnad ─ kunskapsutveckling kring barnets rätt i
kultur- och fritidsverksamhet” och skickar ansökan till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-12-13
Ansökan utvecklingsmedel - Att göra skillnad - kunskapsutveckling kring barnets
rätt i kultur- och fritidsverksamhet
Ansökan utvecklingsmedel - utbildningsinsatser för föreningar

Paragrafen är justerad
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§

161

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m fl i Hyllie i Malmö Dp 5592,
Stadsbyggnadskontoret

FRI-2018-3198
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8
m.fl. i Hyllie. Fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över samrådshandlingarna.
Planförslaget möjliggör uppförandet av en ny stor stadsdelspark i Hyllie och en utbyggnad av
Hyllie boulevard. Fritidsförvaltningen är positiv till uppförandet av en stor park.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Följebrev Dp 5592
Plankarta Dp 5592
Planbeskrivning Dp 5592

Paragrafen är justerad
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§

162

Prissummor till föreningsgalan

FRI-2018-1797
Sammanfattning

Fritidsnämnden vill genom en årlig föreningsgala lyfta föreningslivets insatser och hylla
föreningar och ledare som särskilt bidragit till att Malmöbor ges möjlighet till meningsfull
fritid. Fritidsnämnden delar årligen ut priser till Årets förening och Årets eldsjäl.
Fritidsnämnden föreslås besluta att öka prissummorna enligt förslag.
Beslut

1.Fritidsnämnden beslutar att prissumman till Årets eldsjäl är 10 tkr och Årets förening
25 tkr.

Beslutsunderlag



Fritidsnämnden 2018-12-13 Föreningsgala och pris till Årets förening och Årets
eldsjäl

Paragrafen är justerad
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§

163

Presentation fritidsnämndens ungdomsdialog

Sammanfattning

Annika Stark (S), Tony Rahm (M) och Johan Sjöstrand (S) informerar nämnden om arbetet
med fritidsnämndens ungdomsdialog.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

164

Återrapportering från presentation av studien om hedersrelaterat våld

Sammanfattning

Andreas Holmgren (MP) och Danica Srnic (M) återrapporterar från den spridningskonferens
som arbetsmarknads- och socialförvaltningen anordnade om den studie kring hedersrelaterat
våld som Örebro universitet har genomfört på uppdrag av Malmö stad, Göteborg stad och
Stockholm stad.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

165

Redovisning simsatsning förskoleklasser

Sammanfattning

Thomas Sterner, driftchef, och Ann-Christin Magnusson, enhetschef bad, lämnar
information om den simundervisning som förvaltningen i samarbete med simföreningarna
erbjuder barn och vuxna.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

166

Presentation - rapport brukarenkäter

Sammanfattning

Per Evenäs, avdelningschef kommunikation och verksamhetsstyrning, lämnar information
om resultatet av 2018 års brukarenkät.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

167

Presentation Medarbetarenkät 2018

Sammanfattning

Yvonne Gustafsson, administrativ chef, informerar om förvaltningens resultat av 2018 års
medarbetarenkät.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

168

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Fritidsdirektören rapporterade om frågor angående Isvec Milli Görüs Teskilatlari, Prespa
Birlik samt de extrasatsningar som genomförts under hösten.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§

169

Protokoll från förvaltningsrådet 2018

FRI-2017-3868
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 12 november och från
förvaltningsrådet samt skyddskommittén den 3 december 2018.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-12-13

Paragrafen är justerad
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§

170

Förteckning över delegerade beslut 2018

FRI-2017-3867
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2018-1024-2018-13-11. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2018-11-012018-11-30.

Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-12-13

Paragrafen är justerad
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§

171

Förteckning över skrivelser och protokoll 2018

FRI-2017-3866
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2018-10-24-2018-11-13.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2018-12-13

Paragrafen är justerad

