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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-02-21 12:30

Plats

Ystad, Hotell Continental

Ordförande

Eva Christina Bertz (L)

Ledamöter

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)

Ersättare

Klara Holmberg (S)
Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Ira Gyllingberg (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga deltagare

Johan Hermansson, Fritidsdirektör
Dzemal Imsirovic, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Dzemal Imsirovic
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1.

Val av protokollsjusterare

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske torsdagen den 28
februari.
2.

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
3.

Årsanalys 2018

FRI-2019-162
Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för 2018 uppgick till 537 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört
med bokslut 2017. Resultatet uppgick till 6,4 Mkr. Årsanalysen innehåller även en uppföljning
med analys av vad som ska åstadkommits i förhållande till nämndsmålen för 2018 och vad
nämndens resultat betyder för Malmö Stad i sin helhet.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2018 och översänder densamma till
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag



4.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190222
Årsanalys 2018
Nämndsbudget 2019

FRI-2019-163
Sammanfattning

Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag på 557, 1 Mkr. Detta
är en ramutökning på 13,8 Mkr i jämförelse med 2018. Ramen innebär dock ett
effektiviseringsuppdrag uppgående till 9,7 Mkr.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner nämndsbudget 2019 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190221
Nämndsbudget 2019 - inför nämnd
Bilaga 1
Uppföljning av internkontrollarbete 2018

FRI-2018-3246
Sammanfattning

Internkontrollplan för 2018 innefattar sex direktåtgärder och sju granskningar (varav tre är
kommungemensamma). Förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram för de granskningar
där avvikelser/brister har konstaterats, vilket redovisas i uppföljningsrapporten. Utöver detta
redogörs även en uppföljning av direktåtgärder och förbättringsåtgärder som togs fram vid
2017 års granskningar. En utvärdering (självskattning) av 2018 års internkontrollarbete har
genomförts utifrån kommungemensamma kriterier.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner slutrapporten för internkontrollarbete 2018 och överlämnar
densamma till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







6.

Tjänsteskrivelse - Fritidsnämnden 190221
Uppföljning av internkontrollplan 2018
Utvärdering av internkontrollarbetet 2018 - gemensamma kriterier
Bilaga 2. Granskning fakturapriser 2018 fritidsnämnden
Bilaga 3. Granskning kontaktuppgifter - Fritidsnämnden
Bilaga 4. FSD Utvärdering SBA
Internkontrollplan 2019

FRI-2018-3290
Sammanfattning

Intern kontroll är ett kvalitetsarbete med syftet att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. Inom internkontrollplan 2019 föreslås sju direktåtgärder samt fem
granskningar tas med. Därtill kommer tre kommungemensamma granskningsområden,
fastställda av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner Internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 190221
Internkontrollplan 2019
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7.

Riskanalys 2019
Arbetsmiljörapport 2018

FRI-2019-174
Sammanfattning

Att arbetsgivare ska arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god
arbetsmiljö är lagstadgat enligt arbetsmiljölagen. Malmö stads samverkansavtal tydliggör att
detta arbete även ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utöver detta
tillkommer Malmö stads personalpolicy som tillsammans med arbetsmiljöprocessen utgör
Malmö stads arbetsmiljöpolicy. Förvaltningen följer årligen upp arbetsmiljöarbetet och
sammanställer detta i en rapport som presenteras i föreliggande ärende.
Förslag till beslut

1.. Fritidsnämnden godkänner arbetsmiljörapport 2018.
2.. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens arbetsmiljömål samt planerade åtgärder för
2019.

Beslutsunderlag



8.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-02-21
Arbetsmiljörapport 2018
Redovisning av medarbetarenkät

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.
9.

Malmöinitiativet Ideella föreningsledare kan få parkera på skolornas
tomma p-platser på kvällar och helger

FRI-2018-3251
Sammanfattning

Det har till Malmö stad inkommit ett Malmöinitiativ med önskemålet att ideella
föreningsledare kan få parkera på skolornas tomma p-platser på kvällar och helger. Då
initiativet har ett stöd på över 100 personer så ombeds fritidsnämnden att svara på initiativet.
Förvaltningen bedömer att det arbete som nu pågår inom Malmö stad för en mer likvärdig
parkeringsreglering vid skolor, idrotts- och fritidsanläggningar medför en positiv effekt för
den ideella sektorn i Malmö.
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Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





10.

Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativ om p-platser fritidsnämnden 190221
Yttrande fritidsnämnden 190221
Malmöinitiativet Ideella föreningsledare kan få parkera på skolornas tomma pplatser på kvällar och helger EF20180183
Rapport brukarundersökning utomhusanläggningar

FRI-2019-208
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen genomförde en brukarundersökning i september 2018. Totalt
undersöktes 25 anläggningar och enkäten besvarades av 1 970 personer. Könsfördelningen
bland de svarande var 70 % män och 30 % kvinnor. Generellt höjdes anläggningarnas betyg
på alla undersökta områden sedan förra undersökningen (2015). Anläggningarna som fick
lägst betyg har analyserats och lämnats till driftavdelningen för vidare hantering.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag



11.

Tjänsteskrivelse rapport brukarundersökning 2018 fritidsnämnden 190221
Rapport Brukarundersökning 2018
Information kring förlorad arbetsförtjänst och arvode

FRI-2019-251
Sammanfattning

Information kring förlorad arbetsförtjänst och arvode beskrivs i ärendet.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag



12.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190221
Arvodesregler för Förtroendevalda
Protokoll från förvaltningsrådet 2019
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FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén den 4 februari
2019.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



13.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-02-21
190204 - protokoll förvaltningsråd
Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-01-04 -- 2019-01-23.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag



14.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-02-21
Protokoll AU 190207
Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0104 – 2019-01-23. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-01-01
– 2019-01-31.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
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15.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-02-21
Styrdokument till nämndsinternat

FRI-2019-409
Beslutsunderlag












Reglemente fritidsnämnden 2017
Prislista 2019
Fördelningsprinciper öppethållande 2019
Föreningsstöd nivå 1 2019
Föreningsstöd nivå 2 2019
Föreningsstöd nivå 3 2019
Föreningsstöd nivå 3 äldre 2019
Föreningsstöd organisationer 2019
Uppdragsbeskrivning Malmö Fritidsgårdar 180417
Tjänsteskrivelse

