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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-06-13 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
Dzemal Imsirovic, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Dzemal Imsirovic
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1.

Val av protokolljusterare

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske torsdagen den 20
juni.
2.

Presentation från Föreningspoolen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
3.

Presentation från miljöförvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
4.

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
5.

Remiss angående Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, Stadskontoret

FRI-2019-1176
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat rapporten Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativ och Malmöpanel till samtliga nämnder för yttrande. Rapporten utgör en översyn
av de tre rubricerade formerna för medborgardialog.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Yttrande fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Tjänsteskrivelse Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
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6.

Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige,
Stadskontoret

FRI-2019-987
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) till bland annat fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås
kommunfullmäktige att med stöd av kommunallagen 8 kap. 1 §, ge möjlighet för den som är
folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in
medborgarförslag. Fritidsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
avslås.

Beslutsunderlag





7.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Yttrande fritidsnämnden 190613
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Remiss angående Program för att motverka hemlöshet

FRI-2019-1048
Sammanfattning

Syftet med Program för att motverka hemlöshet är att ta fram principer och målsättningar för
kommunens arbete med att motverka hemlöshet. Fritidsförvaltningen ser vikten av
programmet och ser positivt på programmet, dess mål, de strategiska inriktningarna samt
tillhörande handlingsplan.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Yttrande fritidsnämnden 190613
Remiss Program för att motverka hemlöshet
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8.

Remiss - Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

FRI-2019-933
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 på remiss till
samtliga nämnder. Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avge ett positivt yttrande över
handlingsplanen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över handlingsplanen för
kulturstrategi 2019-2020.

Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Yttrande fritidsnämnden 190613
Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Medborgarförslag Pensionärsrabatt vid inträde på Ribersborgs kallbadhus

FRI-2019-442
Sammanfattning

Den 19 februari 2019 lämnade en privatperson in ett medborgarförslag till
fritidsförvaltningen med 737 underskrifter. Förslagsställaren vill att Malmö stad ska ge rabatt
för pensionärer vid inträde till Ribersborgs kallbadhus. Fritidsförvaltningen anser inte att en
rabatt för pensionärerna är motiverat då priserna är förhållandevis låga och eftersom ett
beslut om att en rabatt till pensionärerna ska införas medför att förvaltningen måste
förhandla med entreprenören om hyresbeloppet som de betalar månadsvis till förvaltningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag




10.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Yttrande fritidsnämnden 190613
Medborgarförslag med namnunderskrifter
Medborgarförslag buss som går ut till Handikappbadet och SEA-U på
Ribban

5

FRI-2019-1430
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till fritidsnämnden angående möjligheten att ta sig till
Ribersborgs handikappbad och det marina kunskapscentrat SEA-U. Fritidsförvaltningen
föreslår att förslaget också skickas för besvarande till tekniska nämnden som har ansvar för
kommunens trafik och infrastruktur.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet och skickar det till förslagsställaren.
2.Fritidsnämnden skickar medborgarförslaget till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag




11.

TJänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Yttrande fritidsnämnden 190613
Medborgarförslag buss till Handikappbadet och SEA-U
Ansökan om bidrag 175 000 kr, KFUM KIOSK

FRI-2019-1192
Sammanfattning

KFUM KIOSK inkom den 11 april 2019 med ansökan om bidrag på 175 000 kronor.
Föreningen är registrerad på nivå 3 hos fritidsförvaltningen och ansöker om bidrag för
verksamhet som är förlagd till skoltid. Fritidsnämnden ger stöd till aktiviteter efter eller i
anslutning till skoltid. I regel är det grundskoleförvaltningen som finansierar verksamhet som
sker under skoldagen. I det här undantagsfallet föreslås föreningen få ansökan beviljad.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beviljar föreningen KFUM KIOSK ansökan på 175 000 kronor.
2.Fritidsnämnden skickar ansökan och beslutet för kännedom till grundskolenämnden.
Beslutsunderlag



12.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Ansökan om bidrag KFUM KIOSK
Särskild granskning HISO

FRI-2019-2139
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av
grundläggande handlingar och bidragsansökningar på 10-15 föreningar registrerade på nivå 3.
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Utöver detta kan förvaltningen göra särskilda granskningar på föreningar på nivå 1, nivå 2
och organisationer. HISO Malmö som är en organisation med medlemsföreningar är uttagen
för särskild granskning där fokus ligger på bokslut och ekonomiska verifikationer.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden beslutar att HISO Malmö enbart beviljas 150 tkr i verksamhetsbidrag
under kvartal 3 när den särskilda granskningen genomförs. Verksamhetsbidraget ska
gå till löpande lokalhyror och kostnader för fyra anställda som får lönebidrag,
trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning.
Beslutsunderlag


13.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Särskild granskning 2019, The Club Malmoe IF

FRI-2019-849
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av ca 10
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4–25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att The Club Malmoe IF hade 179 bidragsberättigade
medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden beviljar The Club Malmoe IF 30 788 kronor i grundbidrag.
3.Fritidsnämnden fastställer att The Club Malmoe IF hade 5 026 deltagartillfällen för
medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
4.Fritidsnämnden beviljar The Club Malmoe IF 20 427 kronor i aktivitetsbidrag.
5.Fritidsnämnden beslutar att The Club Malmoe IF:s styrelse senast 2019-09-01 ska
lämna in skriftligt förtydligande över hur hela processen kring sammanslagningen
med Malmö Squash Rackets Club fortskrider.
6.Fritidsnämnden beslutar att ordförande och två ledamöter i The Club Malmoe IF deltar
i utbildning i ApN Digitalt bidragssystem senast 2019-10-31.

Beslutsunderlag
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14.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Särskild granskning 2019 Hodi-Malmö

FRI-2019-748
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Hodi Malmö hade 5 bidragsberättigade medlemmar i
åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden avslår Hodi Malmö grundbidrag för perioden 2018-01-01 – 2018-1231.
3.Fritidsnämnden fastställer att Hodi Malmö hade 746 deltagartillfällen för
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-1231.
4.Fritidsnämnden avslår Hodi Malmö aktivitetsbidrag för perioden 2018-01-01 –
2018-12-31.
5.Fritidsnämnden beslutar att Hodi Malmö blir återbetalningsskyldig 17 012 kr vilket
motsvarar 100 % av aktivitetsbidrag för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
6.Fritidsnämnden beslutar att Hodi Malmö registreras ner till Nivå 1.
7.Fritidsnämnden beslutar att ge Hodi Malmö dispens för lönebidrag för nuvarande
anställningar till 2019-12-31.
8.Fritidsnämnden beslutar att Hodi Malmö senast 2019-11-30 tar kontakt med
Föreningspoolen för stöd med upprättande av stadgar och årshandlingar.
9.Fritidsnämnden beslutar att ordförande och minst två ledamöter i Hodi Malmö ska
delta i utbildningarna Styrelsekunskap Grund, Styrelsekunskap Avancerad,
Bidragsbestämmelser och APN-digitalt bidragsystem senast 2019-11-30.
Beslutsunderlag



15.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613 - Efter AU
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Särskild granskning 2019 Iranska Flyktingrådet
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FRI-2019-1066
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Iranska Flyktingrådet hade 0 bidragsberättigade medlemmar
i åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden avslår Iranska Flyktingrådet grundbidrag för perioden 2018-01-01 –
2018-12-31.
3.Fritidsnämnden fastställer att Iranska Flyktingrådet hade 0 deltagartillfällen för
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01-2018-12-31.
4.Fritidsnämnden beviljar Iranska Flyktingrådet dispens att vara registrerade hos
fritidsförvaltningen då de hade 4 godkända medlemmar över 25 år.
5.Fritidsnämnden beslutar att Iranska Flyktingrådet registreras ner till Nivå 1.
6.Fritidsnämnden beslutar att Iranska Flyktingrådet kan kvarstå som hyresgäst i
Föreningarnas hus och får subventionerad hyra fram till 2019-09-01, efter detta datum
har föreningen inte rätt till subventionerad hyra så länge föreningen inte registreras på
nivå 3.
7.Fritidsnämnden beslutar att Iranska Flyktingrådet senast 2019-10-01 tar kontakt med
Föreningspoolen för stöd med stadgar och årshandlingar.
8.Fritidsnämnden beslutar att ordförande och minst två ledamöter i Iranska Flyktingrådet
ska delta i utbildningarna Styrelsekunskap Grund, Styrelsekunskap Avancerad,
Bidragsbestämmelser och APN-digitalt bidragsystem senast 2019-10-31.
Beslutsunderlag



16.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190613
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Särskild granskning 2019 Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom

FRI-2019-747
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
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med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom hade 155
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden beviljar Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom grundbidrag på totalt
26 660 kr för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
3.Fritidsnämnden fastställer att Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom hade 3 157
deltagartillfällen för bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år perioden 2018-0101 – 2018-12-31.
4.Fritidsnämnden beviljar Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom 11 365 kr (motsvarande
75 % av föreslaget bidrag) i aktivitetsbidrag.
5.Fritidsnämnden beslutar att Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom blir
återbetalningsskyldig 4 497 kr vilket motsvarar 25 % av aktivitetsbidraget för perioden
2018-01-01- 2018-12-31.
6.Fritidsnämnden beslutar att Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom senast 2019-10-01
tar kontakt med Föreningspoolen för stöd med upprättande av stadgar och
årshandlingar.
7.Fritidsnämnden beslutar att ordförande och minst två ledamöter i Malmö Wing Tsun
Skola Aktiv Ungdom ska delta i utbildningarna Bidragsbestämmelser och APN digitalt
bidragsystem senast 2019-10-31.
Beslutsunderlag



17.

Fritidsnämnden 2019-06-13
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Särskild granskning 2019, Vänskapsföreningen i Skåne

FRI-2019-1005
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
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ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer att Vänskapsföreningen i Skåne hade 244 bidragsberättigade
medlemmar i åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
2.Fritidsnämnden beviljar Vänskapsföreningen i Skåne 11 417 kr i grundbidrag för
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
3.Fritidsnämnden fastställer att Vänskapsföreningen i Skåne hade 99 deltagartillfällen för
bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
4.Fritidsnämnden beviljar Vänskapsföreningen i Skåne 494 kr aktivitetsbidrag för
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
5.Fritidsnämnden beslutar att ordförande och minst två ledamöter i Vänskapsföreningen i
Skåne ska delta i utbildningarna Bidragsbestämmelser och APN digitalt bidragssystem
senast 2019-10-31.
Beslutsunderlag



18.

Fritidsnämnden 2019-06-13
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Särskild granskning 2019, Y-Teater Förening

FRI-2019-1004
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens
ansökan om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad
föreningsrapport som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden fastställer att Y-Teater Förening hade 0 bidragsberättigade medlemmar

i åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31
Beslutsunderlag



19.

Fritidsnämden 2019-06-13
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
Protokoll från förvaltningsrådet 2019
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FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén den 3 juni
2019.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



20.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-06-13
190527 - protokoll förvaltningsråd
Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-04-25 – 2019-05-17.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag




21.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-06-13
Skrivelser 1-10
Skrivelser 11-17
Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0425 – 2019-05-17. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-05-01
– 2019-05-31.
Förslag till beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
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Beslutsunderlag


22.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-06-13
Presentation om sommarlovssatsningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.

