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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-05-16 08:30

Plats

Henrik Smithsgatan 13

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)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga deltagare

Frida Trollmyr (S)
Johan Hermansson, Fritidsdirektör
Sara Sätterberg, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Sara Sätterberg
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1.

Val av protokollsjusterare

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske torsdagen den
23 maj.

2.

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
3.

Effektiviseringsuppdrag i nämndsbudget 2019

FRI-2019-1460
Sammanfattning

Fritidsnämndens ekonomiska ram för 2019 innebar bl.a. ett effektiviseringsuppdrag på
sammanlagt 9,7 Mkr. I nämndsbudget 2019 fattade fritidsnämnden beslut om åtgärder som
uppgick till 6 Mkr. Beslut fattades också om att förvaltningen skulle återkomma med förslag
på ytterligare åtgärder som får en helårseffekt motsvarande 3,7 Mkr under år 2020.
Förvaltningens förslag redovisas i ärendet.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder

motsvarande 3,7 Mkr.
Beslutsunderlag


4.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ekonomisk prognos 2019

FRI-2019-1246
Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari-april uppgår till 183 Mkr, vilket är en ökning
med 2,2 % i jämförelse med 2018. Periodresultatet uppgår till + 4 Mkr och för helåret
prognostiseras ett nollresultat.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomisk prognosrapport och
översänder densamma till kommunstyrelsen.

3

5.

Budgetskrivelse 2020

FRI-2019-1355
Sammanfattning

Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2020. Budgetskrivelsen utgör nämndens
information till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer avse budgetåret 2019 med plan
för 2020-2025.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad budgetskrivelse för 2020 och översända
densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




6.

G-Tjänsteskrivelse - Fritidsnämnden 190516
Budgetskrivelse för 2020 efter AU
Bilaga: Stiftelsen Malmö Sommargårdars budgetskrivelse
Framställan om avskrivning av lån, Malmö Frivilliga Motorcykelkår

FRI-2018-3041
Beslutsunderlag





7.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Bilaga 2 - Sammanställning över ränte- och amorteringsfria lån
Framställan om avskrivning av lån, inte underskriven, Malmö Frivilliga
Motorcykelkår
Remiss Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, Stadskontoret

FRI-2019-677
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen ser positivt på en samordnad medborgardialog och anser att det är viktigt
att främja medborgardeltagandets två övergripande värden; demokrati och kvalitet.
Fritidsförvaltningen skickar med att medborgardialog kan ske något mer på tvären än vad
som föreslås i utredningen. Den kunskapen hade utredningen på bättre sätt kunnat föra fram
om fler förvaltningar hade varit med i arbetsgruppen. Förslagen som föreslås i utredningen är
rimliga och genomförbara och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till dem.
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Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag




8.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Yttrande fritidsnämnden 190516
Rapport Modeller för samordnad medborgardialog
Remiss angående remiss från Justitiedepartementet - Straffrättsliga
åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1),
Stadskontoret

FRI-2019-787
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Yttrande fritidsnämnden 190516
Promemoria Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott Ds
2019:1
Visionsbeskrivning Amiralsstaden

FRI-2019-775
Sammanfattning

Syftet med Amiralsstaden, de stadsutvecklingsprocesser och projekt som utgår från nya
Station Rosengård, är att använda den fysiska planeringen för att uppnå sociala vinster.
Fritidsnämnden ser vikten av att utveckla området Amiralsstadens mot ett område som kan
erbjuda möjlighet till en meningsfull fritid för alla invånare i området och locka människor
från andra delar av Malmö. Utgångspunkter för fritidsnämndens verksamhet är lokaler och
föreningsliv samt samverkan med andra förvaltningar.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner förvaltningens visionsbeskrivning för fritidssektorns behov
inom planprogramsområdet Amiralsstaden och översänder den till
Stadsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190411
Bilaga 1 - fritidsnämndens anläggningar Amiralsstaden
Bilaga 2 - föreningsliv Amiralsstaden
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10.

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn FÖP2034,
Stadsbyggnadskontoret

FRI-2019-560
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har godkänt utställningsförslaget Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn – en fördjupning av Översiktsplan för Malmö för genomförande av utställning och remiss.
Fritidsförvaltningen är överlag positiv till utställningsförslaget, men framför i ärendet några
synpunkter avseende bland annat planeringen för ishall, fritidsgård, sporthall och fotbollsplan
i området.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag







11.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Yttrande fritidsnämnden 190516
Följebrev FÖP2034
Broschyr utställning FÖP2034
Utställningsförslag
Samrådsredogörelse
Ansökan av medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning
av mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat

FRI-2019-1254
Beslutsunderlag




12.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Bilaga 1 - Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat,
anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads
verksamheter
Tennisbanor Limhamn

FRI-2019-755
Sammanfattning

Tennisklubben Fair Play önskar anlägga fler tennisbanor utomhus i Malmö för att kunna
bedriva verksamhet för alla sina medlemmar även under utomhussäsongen.
Fritidsförvaltningen har utrett frågan och ser positivt på möjligheten att anlägga fler
tennisbanor på Limhamns idrottsplats. Fair Play åtar sig att hyra och bekosta planerna i 20 år.
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Förslag till beslut

[Fritidsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att beställa 5 nya tennisbanor
på Limhamns idrottsplats och att ge förvaltningen i uppdrag att skriva hyres- och driftavtal
med Fair Play enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag



13.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 160516
Skiss tennisbanor Limhamns idrottsplats
Pilbäcks IP - hyresavtal för omklädningsbyggnad

FRI-2019-1000
Sammanfattning

Fritidsnämnden gav 2018 förvaltningen i uppdrag att beställa, upprätta riskavtal samt teckna
hyresavtal om en omklädningsbyggnad i anslutning till fotbollsplanen på Pilbäcks idrottsplats.
Systemhandlingar och ekonomiska underlag efter projektering visar att objektet blir betydligt
dyrare än beräknat. Ärendet återförs till fritidsnämnden för nytt beslut
Förslag till beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återföra ärendet till serviceförvaltningen för
framtagande av billigare alternativ till omklädningsbyggnad.
Beslutsunderlag



14.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
1649-007 HA omklädningsrum
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, IFK Klagshamn

FRI-2019-843
Sammanfattning

IFK Klagshamn ansökte den 26 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst. Föreningen
har under perioden beviljats bidrag för 1,5 konsulenttjänst men ansöker om dispens för
ytterligare 0,5 konsulenttjänst för att totalt beviljas 2,0 konsulenttjänst. Dispens kan endast
beviljas om förening förlorar del eller hel konsulenttjänst på grund av tillfällig nedgång i
medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår avslag på IFK Klagshamns
ansökan.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår IFK Klagshamns ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst för
perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
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Beslutsunderlag



15.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, IFK Klagshamn
Ansökan om dispens gällande konsulent, Malmö Civila Ryttareförening

FRI-2019-860
Sammanfattning

Malmö Civila Ryttareförening ansökte den 26 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Föreningen har för innevarande period 1,5 konsulenttjänst varav 0,5 är beviljad dispens, men
uppfyller nu endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Dispens beviljas för maximalt ett år.
Förvaltningen föreslår avslag på Malmö Civila Ryttareförenings ansökan
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår Malmö Civila Ryttareförenings ansökan om dispens för 0,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07-01 - 2020-06-30.
Beslutsunderlag



16.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Dispensansökan, Malmö Civila Ryttareförening
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Malmö
Konståkningsklubb

FRI-2019-438
Sammanfattning

Malmö Konståkningsklubb ansökte den 19 februari 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Föreningen kommer enligt reglerna beviljas grundbidrag 0,5 konsulenttjänst men ansöker om
dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst, totalt 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om
förening har haft en konsulenttjänst tidigare men gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal
och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår avslag på Malmö Konståkningsklubbs
ansökan då föreningen ej beviljats 1,0 konsulenttjänst tidigare.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår Malmö Konståkningsklubbs ansökan om dispens 0,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07-01 - 2020-06-30.
Beslutsunderlag



17.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, Malmö Konståkningsklubb
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Limhamns FF
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FRI-2019-706
Sammanfattning

Limhamns FF ansökte den 12 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst. Föreningen
uppfyller inte kraven för grundbidrag konsulent och har för innevarande period ingen
anställd konsulent. Dispens kan beviljas om förening har haft en konsulenttjänst tidigare men
gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår
avslag på Limhamns FF:s ansökan då de inte haft någon konsulenttjänst tidigare.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår Limhamns FF:s ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst för
perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Beslutsunderlag



18.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, Limhamns FF
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Limhamns Brottarklubb

FRI-2019-774
Sammanfattning

Limhamns Brottarklubb ansökte den 19 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Föreningen har 1,5 konsulenttjänst under innevarande period varav 0,5 är beviljad dispens.
Föreningen uppfyller nu endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Dispens beviljas för maximalt
ett år. Förvaltningen föreslår avslag på Limhamns Brottarklubbs ansökan.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår Limhamns Brottarklubbs ansökan om dispens för 0,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Beslutsunderlag



19.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, Limhamns Brottarklubb
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Simklubben Ran

FRI-2019-835
Sammanfattning

Simklubben Ran ansökte den 26 mars 2019 om dispens för 1,0 konsulenttjänst. Föreningen
har för innevarande period beviljats grundbidrag för 3,0 konsulenttjänster men uppnår nu
endast kraven för 2,0 konsulenttjänster. Dispens kan beviljas om en förening har gjort en
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tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att
Simklubben RAN beviljas dispens för 1,0 konsulenttjänst.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar Simklubben Rans ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst
för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Beslutsunderlag



20.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, Simklubben Ran
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Malmö Ridklubb

FRI-2019-863
Sammanfattning

Malmö Ridklubb ansökte den 27 mars 2019 om dispens för bidrag motsvarande 0,5
konsulenttjänst. Föreningen är för innevarande period beviljade 1,5 konsulenttjänster men
uppfyller nu endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har
gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Föreningens avvikelse
motsvarar 25% i relation till det i bestämmelserna fastställda antalet. Enligt regelverket får
differensen ej överstiga 10% varför förvaltningen föreslår avslag på Malmö Ridklubbs
ansökan om dispens.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden avslår Malmö Ridklubbs ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst,
för perioden 2019-07-01 - 2020-06-30.
Beslutsunderlag



21.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan om dispens, Malmö Ridklubb
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Klagshamns
Ryttarförening

FRI-2019-893
Sammanfattning

Klagshamns Ryttarförening ansökte den 29 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Föreningen har för innevarande år beviljats bidrag för 1,5 konsulenttjänst men uppfyller nu
endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om förening har haft
konsulenttjänst tidigare men gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller
deltagartillfällen. Fritidsförvaltningen föreslår att Klagshamns Ryttarförening beviljas dispens
för 0,5 konsulenttjänst.
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Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar Klagshamns Ryttarförenings ansökan om dispens för 0,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07 01 – 2020-06-30.
Beslutsunderlag



22.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Dispensansökan, Klagshamns Ryttarförening
Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Malmö Allmänna
Idrottsförening

FRI-2019-1219
Sammanfattning

Malmö Allmänna Idrottsförening ansökte den 16 april 2019 om dispens för 0,5
konsulenttjänst. Föreningen har tidigare beviljats bidrag för 2,0 konsulenttjänst men uppfyller
inte längre kravet utan beviljas enligt reglerna 1,5 konsulenttjänst för kommande period.
Dispens kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller
deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Malmö Allmänna Idrottsförening beviljas dispens
för 0,5 konsulenttjänst.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beviljar Malmö Allmänna Idrottsföreningen dispens för 0,5 konsulenttjänst,
för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Beslutsunderlag



23.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Ansökan, Malmö Allmänna Idrottsförening
Nämndsinitiativ från moderaterna

FRI-2019-1719
Beslutsunderlag


24.

Nämndsinitiativ från Moderaterna
Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 6 maj 2019.
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Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


25.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-05-16
Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-03-21 -- 2019-04-24.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





26.

Tjänsteskrivelser fritidsnämnden 2019-05-16
Skrivelser mars/april 1-18
Skrivelser mars/april 19-28
Skrivelser mars/april 5
Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0321 -- 2019-04-24. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-04-01
-- 2019-04-30.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänteskrivelse fritidsnämnden 2019-05-16

