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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-11 kl. 08:30-10:15

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Klara Holmberg (S) §§51-59
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP) §§49-54
Danica Srnic (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Karolina Bergmark (Planeringssekreterare) §54
Patricia Seraji (Fritidsassistent) §56
Bo Sundqvist (Avdelningschef) §56

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2019-04-18

Protokollet omfattar

§§49-59

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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§

49

Val av protokoll

Beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske 17 april.
Yrkanden

Ordförande yrkar att justeringen flyttas till 17 april.
Fritidsnämnden beslutar att protokollet justeras 17 april.
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§

50

Information från förvaltningen

Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Fritidsdirektören informerar:
- Målworkshop 22 augusti
- Nämndens ledamöter och ersättare får en biljett till Föreningsgalan. Övriga betalar 275 kr
för inträde.
- Malmö stad får statligt bidrag för sommarlovsaktiviteter. Bidraget är på 14,4 miljoner och
samordnas av fritidsförvaltningen.
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§

51

Hemställan om kommunbidragsjustering

FRI-2018-3056
Sammanfattning

Fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utökar nämndens kommunbidrag med
anledning av demografiska förändringar och tillkommande driftskostnader för ny sporthall,
Hästhagens sporthall. Budgetmedel finns avsatt under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag
till förfogandet”
Beslut

1.Fritidsnämnden hemställer (begär) hos kommunstyrelsen om att fritidsnämndens

kommunbidrag 2019 och framöver utökas med 10 796 tkr för dels som
kompensation för demografiska förändringar och dels för tillkommande
driftskostnader med anledning av ny sporthall, Hästhagens sporthall
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190411 - efter AU
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§

52

Sammansättning av dialoggrupp med ungdomar

FRI-2019-738
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har i olika forum skapat möjligheter för dialog och kunskapsutbyte. För
att fritidsnämnden ska ha en tätare dialog med ungdomar beslutade fritidsnämnden i februari
2018 om att inrätta en dialoggrupp med ungdomar. Sammankallade i gruppen är Annika Stark
(S) enligt beslut i fritidsnämnden i januari 2019. Nu behöver resten av sammansättningen
uppdateras.
Beslut

1.Fritidsnämnden utser, utöver Annika Stark (S) som är ordinarie och sammankallande,
två ordinarie och tre ersättare som ska ingå i dialoggruppen med ungdomar.
2.Fritidsnämnden utser, utöver Annika Stark (S), Louis Hyleborg (L) som ordinarie,
Danica Srnic (M) som ordinarie, Robert Nilsson (SD) som ersättare, Ulrika
Williamsson (V) som ersättare samt Anders Törnblad (MP) som ersättare.
3.Fritidsförvaltningen får i uppdrag att arrangera två ungdomsdialoger under 2019.

Yrkanden

Ordförande yrkar att Louis Hyleborg (L) ska utses som ordinarie och att Anders Törnblad
utses som ersättare.
Tony Rahm yrkar att Danica Srnic (M) ska utses som ordinarie
Anders Olin yrkar att Robert Nilsson (SD) ska utses som ersättare
Ulrika Williamsson yrkar att hon själv ska utses som ersättare.
Beslutsgång

Fritidsnämnden utser Louis Hyleborg (L) som ordinarie, Danica Srnic (M) som ordinarie,
Robert Nilsson (SD) som ersättare, Ulrika Williamsson (V) som ersättare samt Anders
Törnblad (MP) som ersättare.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190411 - efter AU
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§

53

Sporthall och fritidsgård söder om Malmö International School i Hyllie

FRI-2019-700
Sammanfattning

Malmö International School (MIS) ska flyttas från centrala Malmö till Hyllie.
Grundskoleförvaltningen har beställt en ny skola som ska stå färdig 2023. Detaljplan finns för
skoltomten. Till skolan kommer en sporthall eller gymnastiksal att behövas. Fritidsnämnden
föreslås ge förvaltningen i uppdrag att beställa en inledande projektering av dels en sporthall,
och dels av lokaler för en fritidsgård i anslutning till sporthallen.
Beslut

1.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett riskavtal för projektering av
en sporthall med lokaler för en fritidsgård i Hyllievångsområdet.
2.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter framtagande av fördjupat underlag
återföra ärendet till fritidsnämnden för slutligt beslut om beställning.

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190411
Bilaga A: Dp 5363
Plan 1 skiss KV Lingarnet 2 - Sporthall
Plan 1 skiss KV Lingarnet 2 - Sporthall
Plan 1 skiss söder KV Lingarnet 2 - Sporthall
Plan 1 skiss KV Lingarnet 2 - Sporthall
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§

54

Presentation Ung Livsstil

Sammanfattning

Karolina Bergmark presenterar Ung livsstil.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

55

Information Amiralsstaden

Sammanfattning

Johan Hermansson informerar om Amiralsstaden.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

56

Presentation Projekt Bryta barriärer

Sammanfattning

Patricia Seraji, tillsammans med Bo Sundqvist, presenterar projektet Bryta barriärer.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

57

Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 1 april 2019.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-04-11
190401 - protokoll förvaltningsråd
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§

58

Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-02-21- -2019-03-20.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-04-11
Skrivelser mars
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§

59

Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0221- -2019-03-20. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-03-01-2019-03-30.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-04-11

