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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-14 kl. 08:30-10:15

Plats

Idrottsmuseet, Baltiska hallens foajé

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande) §§31-37
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Klara Holmberg (S) §§31-35, §§37-48 ersätter Annika Stark (S)
Dündar Güngör (S) §36 ersätter Klara Holmberg (S) pga jäv
Danica Srnic (M) ersätter Elisabet Landrup (M)
Ira Gyllingberg (M) §§38-48

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S) §§31-35, §§37-48
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Ira Gyllingberg (M) §§31-37
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Yvonne Gustafsson (Administrativ chef) §33
Anna Jönsson (Planeringssekreterare) §42
Susanne Falck (Utvecklingssamordnare) §42

Utses att justera

Anders Olin (SD)

Justeringen

2019-03-21

Protokollet omfattar

§§31-48

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Anders Olin (SD)

…………………………………
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§

31

Beslut

Val av protokolljusterare

1. Fritidsnämnden utser Anders Olin (SD) till justerare. Justeringen ska ske 21 mars.
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§

32

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Fritidsförvaltningen informerar om:
- Svenska Cheerleadingförbundet bjuder in till distriktsmästerskap 23 mars.
- Rosengårdsbadet kommer att renoveras juni - december 2019.
- Fritidsförvaltningen kommer att delta i ett projekt tillsammans med Parasportförbundet
som handlar om personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet till aktiv fritid.
Beslut

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

33

Beslut

Arbetsmiljöutbildning

1. Fritidsnämnden godkänner arbetsmiljöutbildningen.
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§

34

Reglemente för fritidsnämnden

FRI-2019-464
Sammanfattning

Enligt fritidsnämndens reglemente svarar fritidsnämnden för de uppgifter som åvilar
kommunen enligt lotterilagen. Lotterilagen ersattes 2019-01-01 av spellagen, vilket innebär att
fritidsnämndens reglemente behöver uppdateras.
Beslut

1.Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska stryka följande formulering i
fritidsnämndens reglemente: ”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar
kommunen enligt lotterilagen.”
2.Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska ersätta formuleringen ovan med:
”Fritidsnämnden ansvarar för att registrera och utöva tillsyn över
registreringslotterier.”

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Reglemente för fritidsnämnden
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§

35

Fastställande av fritidsnämndens delegationsordning

FRI-2018-3242
Sammanfattning

Fritidsnämnden beslutade i januari 2019 om fastställandet av fritidsnämndens
delegationsordning. Ett par nya bidragsnamn har medfört att revidering av
delegationsordningen är nödvändig.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Förslag till delegationsordning
Förslag till delegationsordning - med ändringar
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§

36

Bidrag till politiska ungdomsförbund

FRI-2019-177
Sammanfattning

I mars 2015 beslutade fritidsnämnden (§39/15) att godkänna förvaltningens nya förslag till
bidrag för politiska ungdomsförbund i Malmö. I samband med ny mandatperiod har
fritidsförvaltningen genom dialog med politiska ungdomsförbund utvärderat bidraget för
2015–2018 och föreslår nu en revidering av bidraget för politiska ungdomsförbund 2019–
2022. Förvaltningen fick också i uppdrag av fritidsnämnden (§148/18) att utreda om
ungdomsförbunden följer fritidsnämndens Allmänna bestämmelser i Föreningsstöd.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner utvärderingen om bidrag för politiska ungdomsförbund 2015–
2018.
2. Fritidsnämnden godkänner revideringen av bidraget för politiska ungdomsförbund 2019–
2022.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Anders Olin (SD) yrkar på en tredje beslutspunkt som lyder: Fritidsnämnden ger
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett dokument med tydliga regler och riktlinjer i
likhet med dokumenten Föreningsstöd registernivå 1-3 där demokratikraven tydliggörs.
Ordförande yrkar avslag till Anders Olins (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Nämnden fattar först beslut om arbetsutskottets förslag till beslut.
Nämnden fattar därefter beslut om Anders Olins (SD) tilläggsyrkande.
Ordförande undrar om nämnden kan godkänna arbetsutskottets förslag till beslut som
innehåller två beslutspunkter.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer Anders Olins (SD) tilläggsyrkande mot sitt egen avslagsyrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå Anders Olins (SD) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Anders Olin (SD) reserverar sig muntligt.
Tony Rahm (M) och Danica Srnic (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
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Tjänsteskrivelse 14-4097
Frn181122
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2019-03-14
Ärende: 6
Ang: Bidrag till politiska ungdomsförbund
Moderaterna har inget emot själva förslaget men vill uppmärksamma den granskning som
moderaterna och liberalerna vid sammanträdet i november begärde av om SSU uppfyller de
grundläggande kriterierna vad gäller demokrati. Vårt initiativ lades efter de uppmärksammade
händelserna i SSU som rapporterades i media. Det fanns historier om antisemistims, homofobi
och hot från ledingen. Dåvarande styre valde då att bifalla initiativet med tillägg att granskningen
skulle ske av samtliga politiska ungdomsförbund som tar emot bidrag. Vi väntar fortfarande på en
slutrapport avseende denna granskning. Det fanns ett yrkande på nämnden från
Sverigedemokraterna om att tydliggöra riktlinjerna för de politiska ungdomsförbunden men vi
tycker att vi avvaktar de nya riktlinjerna som snart ska klubbas i kommunfullmäktige. Efter det
bör vi ta en ny diskussion i syfte att de politiska ungdomsförbunden ska följa samma
demokratiska principer som vi från politiken kräver att andra föreningar följer.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Ira Gyllingberg (M)
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§

37

Kaffepaus 09.30 - 09.40
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§

38

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund, Stadskontoret

FRI-2018-3398
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) för yttrande. I
motionen föreslås att fritidsnämnden ska ta fram ett dokument som förklarar regelverket och
förtydligar demokratikravet för bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö.
Fritidsnämnden beviljar de politiska ungdomsförbunden stöd utifrån det regelverk som gäller
för andra föreningar och i Föreningsstöd 2019 har demokratikravet förtydligats.
Fritidsförvaltningen anser inte att ett särskilt regelverk för de politiska ungdomsförbunden
behövs.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Anders Olin (SD) yrkar bifall motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer Anders Olins (SD) tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Anders Olin (SD) och Ola Johansson (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Yttrande fritidsnämnden 190314 tids
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag
till politiska ungdomsförbund
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Reservation
Fritidsnämnden 2019-03-14
Ärende: FRI 2018-3398 Motion av Nima Gholam Ali Pour om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund.
Nima Gholam Ali Pour har lämnat in en motion om att ta fram ett dokument som tydligt förklarar
regelverket för bidrag till politiska ungdomsförbund, där man tydliggöra demokratikraven. I dag
finns en tjänsteskrivelse som är väldigt otydlig och svårtolkad när det gäller just demokratikraven
och vi Sverigedemokrater tycker det är en viktig fråga att lyfta.
Den senaste tidens turbulens i två av stadens ungdomsförbund visar tydligt på att man inte alls är
demokratiska. Där det framkommit en negativ syn på kvinnor, homofobiska åsikter, islamitiska
falanger, flera antisemitiska åsikter har framförts samt ett antal tvivelaktiga föreläsare har bjudits
in.
Den skrivelse som finns tillgänglig för ungdomsförbunden är svårtolkad och därför anser vi att
Nima´s motion skulle bli en bra vägledning för att hjälpa ungdomsförbunden att inte återigen
komma i en situation där deras bidrag kan komma ifrågasättas, då dessa bidrag är enormt viktiga
för förbundens verksamheter och för politiker tillväxten.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen, men då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi
oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Patrick Angelin (SD)
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§

39

Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö
Dp 5577, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2019-343
Sammanfattning

Fritidsnämnden var inte med på sändlistan i rubricerat ärende vilket föranleder ett senare
yttrande. Fritidsnämnden bedriver verksamhet genom fritidsgård, simhall samt sporthall i det
absoluta närområde vilket gör nämnden till en viktig intressent. Fritidsnämnden anser att ett
framtida bygge behöver beakta hur boenden påverkas av verksamheterna som finns på
området, men också hur verksamheterna påverkas av boenden.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Yttrande fritidsnämnden 190314
Följebrev till samrådshandlingar Dp 5577
Planbeskrivning Dp 5577
Plankarta Dp 5577
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§

40

Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 m fl i
Innerstaden i Malmö Dp 5564, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2019-400
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna Innerstaden
30:40 och Innerstaden 31:7 m.fl. i Innerstaden. Fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig
över samrådshandlingarna. Planförslaget innebär att ett område mellan befintlig
bostadsbebyggelse på Ellstorp och kontinentalbanan kompletteras med ny bebyggelse i form
av bostäder, förskola och parkeringshus.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Förslag till yttrande fritidsnämnden 190314
Plankarta Dp 5564
Planbeskrivning Dp 5564
Reservation (L) och (M) Dp 5564
Särskilt yttrande (V) Dp 5564
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§

41

Frågor till Malmöpanelen våren 2019, Stadskontoret

FRI-2018-3462
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad
närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700
Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken
del av staden man bor i. Fritidsnämnden skickar med en fråga med följdfråga till
Malmöpanelen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner frågorna och skickar över dem till Malmöpanelen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314

17

§

42

Beslut

Presentation kring lovverksamhet

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

43

Stadsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter/sommarlovsaktiviteter för barn 615 år, Socialstyrelsen

FRI-2018-479
Sammanfattning

Med hjälp av det statliga lovstödet har Malmö stad anordnat kostnadsfria lovaktiviteter för
barn och unga mellan 6–15 år under februarilovet, påsklovet, sommarlovet och jullovet 2018.
Totalt har 292 740 deltagartillfällen möjliggjorts av satsningen. Arbetet med den statliga
satsningen för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga har möjliggjort ett nytt arbetssätt
men framförallt ett förändrat och utvecklat aktivitetsutbud för unga malmöbor.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten Lovsatsningen 2018
2.Fritidsnämnden skickar rapporten till grundskolnämnden, kulturnämnden samt tekniska
nämnden för att beakta i det fortsatta arbetet med kostnadsfria aktiviteter.
3.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta den
förvaltningsövergripande samverkan med fokus på kostnadsfria aktiviteter för och
med unga malmöbor.
Beslutsunderlag




















Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Slutrapport lovsatsning 2018
Återrapportering av 2018 års statsbidrag lovaktiviteter
Bilaga 1 - Big Five
Bilaga 2 - Ung i Malmo 2018
Bilaga 3 - Dialog för en bättre fritid
Bilaga 4 - Vinterspelen
Bilaga 5 -Slutrapport Vinterspelen 2018-2019
Bilaga 6 -Aktivitetslista Februarilov 2018
Bilaga 7 -Aktivitetslista Vårlov 2018
Bilaga 8 - Aktivitetslista Sommarlov 2018
Bilaga 9 - Aktivitetslista Höstlov 2018
Bilaga 10 -BHS rapport 2018 (002) (003)
Bilaga 11 - Rapport Bästa Sommaren 2018
Bilaga 12 - Projektplan lovsatsning 2018
Bilaga 13 - Sammanfattning kommunikation lovsatsningarna sommar 2018
Bilaga 14 - Aktivitetslista Vinterlov 2018
Återrapportering av 2018 års statsbidrag sommarlovsaktiviteter
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§

44

Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass,
Socialstyrelsen

FRI-2018-173
Sammanfattning

Utifrån regeringens beslut den 18 december (S2017/0741/FST) om ett statligt bidrag till
avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass har fritidsförvaltningen i samverkan med
grundskoleförvaltningen, Malmö Kappsimningsklubb samt Simklubben Ran erbjudit 4 356
förskoleelever avgiftsfri simskola 2018. I rapporten Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
redovisas satsningen.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Avgiftsfri simskola för barn födda 2011 - 2012
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till avgiftsfri simskola för eleever i
förskolesklass
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§

45

Brukarundersökning Queer Kallis

FRI-2019-462
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen genomförde en brukarundersökning på Ribersborgs Kallbadhus med
fokus på Queer Kallis. Totalt svarade 396 personer på enkäten med en ganska jämn
könsfördelning. Anläggningen får mycket höga betyg på trygghet, nöjdhet och service. Cirka
hälften av respondenterna har besökt Queer Kallis och 55 % skulle vilja besöka Queer Kallis.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Rapport Queer Kallis
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§

46

Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 4 mars 2019.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-03-14
190304 - protokoll förvaltningsråd
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§

47

Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-01-24--2019-02-20.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-03-14
Skrivelser
Protokoll skapad AU 2019-03-08 - AU mars
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§

48

Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0124--2019-02-20. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-02-01-2019-02-28.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-03-14

