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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-10 kl. 08:30-09:15

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Eva Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Ira Gyllingberg (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Sara Sätterberg (Sekreterare)
Per Evenäs (Avdelningschef)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2019-01-17
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§

1

Fritidsnämndens arbetsutskott - val av ledamöter och ersättare

FRI-2018-3240
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden inrättar, och utser ledamöter till, ett
arbetsutskott som dels ska bereda och lämna förslag på beslut till nämnden, och dels
behandla ärenden som nämnden delegerar till det.
Beslut

1. Fritidsnämnden inrättar ett arbetsutskott med namnet fritidsnämndens arbetsutskott.
2. Fritidsnämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet inträder för ordinarie ledamot i
första hand enligt den av kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan
mellan partierna. I andra hand inträder ersättare enligt den av nämnden beslutade
invalsordningen.
3. Fritidsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre ordinarie ledamöter och
tre ersättare.
4. Fritidsnämnden utser Ewa Bertz (L) till ledamot (1) tillika ordförande, Sven-Erik
Rasmusson (S) till ledamot (2) tillika vice ordförande, och Tony Rahm (M) till
ledamot (3) tillika andre vice ordförande i fritidsnämndens arbetsutskott för perioden
från och med 10 januari 2019 till och med 31 december 2022.
5. Fritidsnämnden utser Annika Stark (S) till ersättare (4), Asterios Bratanis (S) till
ersättare (5) och Elisabet Landrup (M) till ersättare (6) i arbetsutskottet för perioden
från och med 10 januari 2019 till och med 31 december 2022.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen med följande tillägg:



arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare
arbetsutskottet ska utgöras av följande nämndsledamöter i tur och ordning: Ewa
Bertz (L), ordförande, Sven-Erik Rasmusson (S), vice ordförande, Tony Rahm (M),
andre vice ordförande, Annika Stark (S), ersättare, Asterios Bratanis (S), ersättare, och
Elisabet Landrup (M), ersättare.

Ola Johansson (SD) och Tony Rahm (M) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter
och fem ersättare.
Carlos González Ramos (V) yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen med följande
tillägg: en plats som ersättare i arbetsutskottet ska tilldelas honom själv.
Sven-Erik Rasmusson (S) och Anders Olin (SD) yrkar avslag till Carlos González Ramos
förslag.
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Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på förslaget i tjänsteskrivelsen om att nämnden ska
inrätta ett arbetsutskott med namnet fritidsnämndens arbetsutskott.
Ordförande finner att nämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott med namnet
fritidsnämndens arbetsutskott.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i tjänsteskrivelsen om att nämnden ska
besluta att ersättare i arbetsutskottet inträder för ordinarie ledamot i första hand enligt den av
kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan mellan partierna, och att ersättare i
andra hand inträder enligt den av nämnden beslutade invalsordningen.
Ordförande finner att nämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet inträder för ordinarie
ledamot i första hand enligt den av kommunfullmäktige godkända valtekniska samverkan
mellan partierna, och att ersättare i andra hand inträder enligt den av nämnden beslutade
invalsordningen.
Ordförande ställer därefter sitt eget förslag om att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter
och tre ersättare mot Ola Johanssons (SD) och Tony Rahms (M) förslag om att
arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordförande finner att nämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre
ersättare.
Ola Johansson (SD) begär omröstning.
Ordförande fastställer att de ledamöter som ställer sig bakom förslaget om att arbetsutskottet
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare röstar JA, och att de ledamöter som ställer sig
bakom förslaget om att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare röstar
NEJ.
Efter omröstning finner ordförande att nämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre
ledamöter och tre ersättare med fem ja-röster mot fyra nej-röster. Omröstningsresultatet
redovisas i protokollsbilaga.
Ordförande finner därefter att det finns två förslag till val av ledamöter, dels ordförandes eget
förslag och dels Carlos González Ramos (V) förslag om att en plats som ersättare i
arbetsutskottet ska tilldelas honom själv.
Ordförande begär omröstning. Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val.
Nämnden ajourneras i fem minuter för rösträkning.
Antalet avgivna röster är 9. Med 8 röster för ordförandes förslag, och 1 röst för Carlos
González Ramos (V) förslag beslutar nämnden att bifalla ordförandes förslag.
Reservationer

Ola Johansson (SD), Anders Olin (SD), Tony Rahm (M) och Elisabet Landrup (M) reserverar
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sig muntligt mot beslutet att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare, till
förmån för Ola Johanssons yrkande.
Carlos González Ramos (V) reserverar sig muntligt mot beslutet om val av ledamöter och
ersättare till arbetsutskottet, till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190110
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§

2

Fastställande av fritidsnämndens sammanträdestider för 2019

FRI-2018-3241
Sammanfattning

Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.
Beslut

1.Fritidsnämnden fastställer datum för sammanträden för arbetsutskottet och
fritidsnämnden 2019 enligt förslaget i ärendet, med följande ändringar: nämndsmöten
och möten med arbetsutskottet ska börja 8.30, och arbetsutskottet flyttas från den 19
september till den 17 september.
2.Fritidsnämnden beslutar att fortsätta arbetet i Dialoggruppen och fastställer
mötesdatum enligt förslaget i ärendet, med den ändringen att Dialoggruppen flyttas
från den 19 september till den 17 september.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen, men med följande ändringar:
fritidsnämndens arbetsutskott och dialoggruppen ska sammanträda den 17 september istället
för den 19 september.
Tony Rahm (M) yrkar att nämndsmöten och möten med arbetsutskottet ska börja 8.30.
Ordförande yrkar bifall till Tony Rahms förslag.
Anders Olin (SD) yrkar att nämnd och arbetsutskott från och med den 14 mars ska förskjutas
ett steg bakåt i planeringen.
Ordförande yrkar avslag till Anders Olins förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om ändring av datum för arbetsutskott
och Dialoggrupp i september, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på Tony Rahms (M) yrkande om att nämndsmöten
och möten med arbetsutskottet ska börja 8.30, och finner att nämnden beslutar enligt Tony
Rahms förslag till beslut.
Därefter ställer ordförande proposition på Anders Olins (SD) yrkande om att förskjuta
nämnd och arbetsutskott från och med den 14 mars, och finner att nämnden avslår Anders
Olins beslut.
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Beslutet skickas till

Beslutsunderlag
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§

3

Rätt att företräda fritidsnämnden samt fritidsförvaltningen

FRI-2019-11
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från
överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av olika slag.
Beslut

1.Fritidsnämnden ger tillsvidare ordförande Ewa Bertz, 1:e vice ordförande Sven-Erik
Rasmusson, förvaltningsdirektör Johan Hermansson och ekonomichef Gert-Ove
Gren, två i förening, rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar
för fritidsnämnden samt fritidsförvaltningens räkning inom dess ordinarie
verksamhet.

Beslutsunderlag
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