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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-11-14 kl. 09:45-12:00

Plats

Pelarrummet, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Klara Holmberg (S)
Rebecka Los (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L) §§157-163
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Louise Nilsson (Planeringssekreterare) §§158-160
Rebecka Olofsson (Enhetschef) §§158-160
Malin Eggertz Forsmark (Avdelningschef) §§158-160
Gustav Johansson (Planeringssekreterare) §163

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2019-11-21

Protokollet omfattar

§§157-173

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§157
§158
§159
§160
§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173

Val av protokolljusterare
Information om Vinnovaprojekt med Parasportförbundet
Rapport Fritidsbanken
Information Föreningsstöd
Information från förvaltningen
Prislista 2020
Fördelningsprinciper med öppethållande 2020
Remiss angående Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022, Stadskontoret
Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler
och utemiljöer för barn och unga, Miljöförvaltningen
Ansökan om större arrangemangsbidrag på 600 000 kr för Malmö Open 2020,
Föreningen Idrott För Handikappade
Ansökan om bidrag till organisationer 2020, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Särskild granskning 2019 Isvec Milli Görüs Teskilatlari
Rapport dialog med Unga ledare
Rapport SM-veckan
Protokoll från förvaltningsrådet 2019
Förteckning över skrivelser och protokoll 2019
Förteckning över delegerade beslut 2019
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§

157

Beslut

Val av protokolljusterare

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske torsdagen 21
november.
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§

158

Information om Vinnovaprojekt med Parasportförbundet

Sammanfattning

Föredragande: planeringssekreterare Louise Nilsson.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

159

Rapport Fritidsbanken

FRI-2019-2960
Sammanfattning

Föredragande: avdelningschef Malin Eggertz Forsmark.
Rapporten beslutas i nämnden i december.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

160

Information Föreningsstöd

Sammanfattning

Föredragande: enhetschef Rebecka Olofsson.
Föreningsstöd beslutas i nämnden i december.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

161

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om:
- Julbord 12 december. Nämnden sammanträder 13.00 samma dag.
- Nämnden bjuds in till EM-kvalmatch i basket på Isstadion mellan Sverige och Montenegro.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

162

Prislista 2020

FRI-2019-2961
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens
anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2020.
Beslut

1.Fritidsnämnden fastställer prislistan för år 2020.
2.Fritidsnämnden fastställer hyresnivån för klubbstugor till 375 kronor/kvadratmeter/år.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tony Rahm (M) yrkar att priserna på kort på Hylliebadet som inkluderar gym ska höjas med
10 %.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförandes förslag och Tony Rahms
(M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114 - efter AU
1. Besök anläggning - med ändringar - Efter AU
2. Bokning, evenemang och skolpriser - med ändringar - efter AU
3. Malmö idrottsakademi
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-11-14
Ärende: 6
Ang: Prislista 2020
Moderaterna har tidigare framfört att vi vill att priset höjs med 10 % på de kategorier där det
ingår gym på Hylliebadet. Vi menar att en höjning på 10 % mer skulle spegla den allmänna
prisnivån för likartade gym i närheten. Med dagens pris gynnas kommunens eget gym på ett
osunt sätt menar vi. Eftersom vi inte fick gehör för denna prishöjning väljer vi att reservera oss i
ärendet.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Rebecka Los (M)
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§

163

Fördelningsprinciper med öppethållande 2020

FRI-2019-2845
Sammanfattning

För att arbetet med tilldelning av tider i idrottsanläggningar till föreningar och övriga kunder
ska ske på ett transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det
öppethållande som ska gälla. I dialog med föreningslivet har ett antal ändringar gjorts i
dokumentet Fördelningsprinciper med öppethållande 2020. Syftet är att förenkla för
föreningar/kunder och handläggare att förstå vad som gäller vid schemaläggning av
träningstider.
Beslut

1.Fritidsnämnden fastställer Fördelningsprinciper med öppethållande 2020 enligt förslag i
ärendet.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114 - efter AU
Fördelningsprinciper med öppethållande 2020 med ändringar
Fördelningsprinciper med öppethållande 2020 tvättad version
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§

164

Remiss angående Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse
om kommunernas krisberedskap 2019-2022, Stadskontoret

FRI-2019-2863
Sammanfattning

Fritidsnämnden har fått remissen Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022. Fritidsförvaltningen ställer sig positiva till
styrdokumentet.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
Yttrande fritidsnämnden 191114
Tjänsteskrivelse Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar 20202023
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
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§

165

Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av
lokaler och utemiljöer för barn och unga, Miljöförvaltningen

FRI-2019-2668
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har tagit emot en remiss från miljönämnden gällande kemikaliekriterier
vid nybyggnation. Remissen föreslår att projektör och entreprenör, innan projekteringen och
byggnationen påbörjas, ska upprätta en loggbok för dokumentation av de material, varor och
kemiska produkter som byggs in i byggnaden. Fritidsförvaltningen kan inte se att detta påverkar
arbetet med beställningar i någon större omfattning. För övrigt anser fritidsförvaltningen att det
är mycket bra att man från Malmö stads sida hittar åtgärder som underlättar i arbetet med att
undvika att barn och unga utsätts för skadliga kemikalier.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrande.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
Yttrande fritidsnämnden 191114
Remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och
utemiljöer för barn och unga
Protokollsutdrag MN 2019-08-27 § 126 Remiss från miljönämnden om
kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga
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§

166

Ansökan om större arrangemangsbidrag på 600 000 kr för Malmö Open
2020, Föreningen Idrott För Handikappade

FRI-2019-2713
Sammanfattning

Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) söker ett arrangemangsbidrag om 600 000 kr
för genomförandet av Malmö Open 2020. Föreningen har tillsammans med Svenska
Parsportförbundet uttrycket en önskan att skriva ett flerårsavtal med förvaltningen för
genomförande av evenemanget. Fritidsförvaltningens bedömning är att arrangemanget
uppfyller kraven för ett större arrangemangsbidrag. Vidare bedömer förvaltningen att det
finns fördelar med att skriva ett flerårigt avtal.
Beslut

1.Fritidsnämnden beviljar FIFH ett arrangemangsbidrag om 600 tkr för genomförande av
Malmö Open 2020.
2.Fritidsnämnden beslutar att FIFH senast 90 dagar efter genomförandet ska skicka in en
ekonomisk redovisning av evenemanget till fritidsförvaltningen via ApN.
3.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna ett 3 årsavtal med föreningen
för genomförande och finansiering av Malmö Open från 2021 till 2023.
Beslutet skickas till

Föreningen FIFH och enhetschef för evenemangsenheten.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
Ansökan om större arrangemangsbidrag, Föreningen Idrott För Handikappade
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§

167

Ansökan om bidrag till organisationer 2020, Fotbollsklubbarnas
Samorganisation

FRI-2019-2833
Sammanfattning

Fotbollsklubbarnas Samorganisation har under flera år ansökt och beviljats
verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem. Samorganisationen har den 2 oktober
lämnat in en ansökan om bidrag motsvarande 200 tkr för att kunna ge stöd och representera
fotbollsföreningarna i Malmö. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja
Fotbollsklubbarnas Samorganisation 180 tkr för verksamhetsåret 2020.
Beslut

1.Fritidsnämnden beviljar Fotbollsklubbarnas Samorganisation ett bidrag på 180 tkr för
verksamhetsår 2019
2.Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett treårigt avtal med Fotbollens
Samorganisation under perioden 2021–2023.

Beslutet skickas till

Fotbollens Samorganisation
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114 - efter AU
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2020, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Ansökan om bidrag, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
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§

168

Särskild granskning 2019 Isvec Milli Görüs Teskilatlari

FRI-2019-1095
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen spärrade föreningen Isvec Milli Görüs Teskilatlari (IMGT) den 10
september 2018 med anledning av oklarheter i stadgar och frågor som väckts i samband med
granskande tidningsartiklar. Föreningen har sedan dess inte fått bidrag från
fritidsförvaltningen. Föreningen har granskats efter det att ordinarie årsmöte genomförts
2019 och nya stadgar antagits. Resultatet av granskningen visar brister i föreningens
demokratiska uppbyggnad och föreningen uppfyller därmed inte demokrativillkoren i
Allmänna bestämmelser. Förvaltningen föreslår fritidsnämnden att avregistrera föreningen
Isvec Milli Görüs Teskilatlaris.
Beslut

1.Fritidsnämnden bedömer att Isvec Milli Görüs Teskilatlaris inte uppfyller kraven för att
vara en registrerad förening hos fritidsförvaltningen och fastställer därmed
grundbidrag och aktivitetsbidrag till 0 kr för verksamhetsår 2018.
2.Fritidsnämnden avregistrerar föreningen Isvec Milli Görüs Teskilatlaris.
Beslutet skickas till

Isvec Milli Görüs Teskilatlari
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
§136 AU Särskild granskning 2019 Isvec Milli Görüs Teskilatlari
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§

169

Rapport dialog med Unga ledare

FRI-2019-2860
Sammanfattning

Fritidsnämnden 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. I september genomfördes en
ungdomsdialog med politiker från fritidsnämnden samt representanter från
ledarskapsprogram Unga ledare. Ett antal utmaningar identifierades och förslag för utveckling
och förändringar av ledarskapsprogrammet diskuterades
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
Rapport Dialogmöte Unga ledare 09_2019
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§

170

Rapport SM-veckan

FRI-2019-2740
Sammanfattning

Under sommaren 2019 genomfördes SM-veckan i Malmö. Denna rapport sammanfattar
genomförande, ekonomi, mål, mätningar samt lärdomar från arbetet med evenemanget.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutet skickas till

Enhetschef evenemangsenheten
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191114
Rapport SM Veckan i Malmö 2019
Utvärdering turistekonomi SM-veckan Malmö 2019
SF utvärdering Malmö 2019
Idrotter och evenemangsområde
Medieanalys SM-veckan Malmö 2019
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§

171

Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet den 4 november 2019.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-11-14
191104- protokoll förvaltningsråd
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§

172

Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-09-25 -- 2019-10-24.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-11-14
Skrivelser 1-16 novembernämnden
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§

173

Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-0925 – 2019-10-24. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-10-01
– 2019-10-31.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-11-14

