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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-12-12 kl. 15:00

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 19
december.

2.

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.

3.

Medarbetarenkät - presentation

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.

4.

Nämndsbudget 2020 - information

Information om nämndsbudget 2020 inför beslut i januari 2020.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.

5.

Föreningsstöd 2020

FRI-2019-2234
Sammanfattning

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna
bestämmelser och bidragsregler. I år har fritidsförvaltningen genomfört en större översyn
som resulterat i förslag till förändringar av registreringsnivåer och bidrag som successivt
införs under 2020/2021. Syftet med förändringarna är att förenkla och ge möjlighet för fler
föreningar att ta del av nämndens bidrag. Målet är att öka antalet aktiviteter, förenkla
uppföljning och kontroll samt stimulera åldersintegrerade grupper. Förslag till Föreningsstöd
2020 omfattar även textförändringar i enlighet med Digitala Malmö, vilket innebär att
handböckerna för respektive föreningsnivå tas bort. Då fritidsnämnden står inför
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effektiviseringskrav föreslås endast uppräkning av de bidrag som är reglerade i avtal samt
direkt är kopplade till anställningar.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer Föreningsstöd 2020.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda föreningar
successivt anpassa bidragen för de föreningar som flyttas ner i registreringsnivå.
Beslutsunderlag














6.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212 - efter AU
Föreningsliv - Idrott och fritid 2020 efter AU
Hur påverkas föreningar inför föreningsstöd 2020 bilaga
Rapport Föreningsstöd
Reviderade förslag av föreningsstöd 2020
Bilaga 1 - Förslag tidsplan bidrag
Bilaga 2 – Förslag medlemsregler kopplat till registreringsnivåer 2020-2021
Bilaga 3 – Förslag ny beräkning grundbidrag
Spontan i stan slutversion 20190516
Yttrande Reviderade förslag, MISO
Yttrande, MISO
Återkoppling referensgrupp 8/10 2019, MISO
Kommentarer Föreningsstöd 2020, Malmö Ideella
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och
simträning

FRI-2019-3187
Sammanfattning

I maj 2019 fick fritidsnämnden uppdrag av kommunfullmäktige att utreda behovet av
simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang. Utredningen visar Malmö är i stort behov av fler simytor.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till stadskontoret översända bifogad
utredning som svar på kommunfullmäktigeuppdraget inom tidigare
planprogramsärende för stadionområdet avseende framtida behov av simhallar i
Malmö.
2. Fritidsnämnden ber kommunstyrelsen om inriktning för fortsatt arbete med
fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för en ny simhall i Malmö.
Beslutsunderlag

4



7.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
Förslag till föreningsdrift av anläggningar

FRI-2019-3091
Sammanfattning

Förvaltningen har kartlagt avtalen om extern drift som finns idag, samt tagit fram förslag över
anläggningar som kan bli aktuella för nya avtal. Förutsättningar finns för att teckna avtal med
intresserade föreningar för dessa anläggningar. Fritidsnämnden föreslås ge förvaltningen i
uppdrag att fortsätta förberedelserna samt att återkomma till nämnden med avtalsförslag.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med föreningsdrift av
de anläggningar som föreslås i ärendet.
Beslutsunderlag



8.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
extern drift
Ny sporthall - Hyllie 3

FRI-2019-3089
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen ser ett behov av ytterligare en skola i Hyllie för högstadiet med
färdigställande 2024. Utifrån befolkningsökning i Hyllieområdet ser fritidsförvaltningen ett
behov av att beställa en tredje sporthall i området, i anslutning till den nya högstadieskolan.
Skolan kommer preliminärt att byggas på tomt där även bibliotek och lokaler till kulturskola
kommer att byggas. Fritidsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att beställa
projektering av ny sporthall.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett riskavtal för projektering av
en sporthall i anslutning till den nya högstadieskolan.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter framtagande av fördjupat
underlag återföra ärendet till fritidsnämnden för slutligt beslut om beställning
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
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9.

Ny fritidsgård i stadsdel Centrum

FRI-2019-3197
Sammanfattning

I nuläget finns det ingen fritidsgård i stadens centrala delar. Dessutom kommer behovet öka
med tanke på att antalet ungdomar i stadsdelen Centrum och i åldern 12 - 19 år förväntas mer
än fördubblas fram till år 2029. Genom en externt förhyrd lokal ser förvaltningen en
möjlighet till etablering av en fritidsgård i stadens centrala delar.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för etablering av en
fritidsgård i stadsdelen Centrum
Beslutsunderlag


10.

G-Tjänsteskrivelse - fritidsnämnden 191212
Fritidsgårdarnas öppettider

FRI-2019-3123
Sammanfattning

I inriktningsbeskrivningen för målområde 7 i Malmö stads budget för 2019 anges att
fritidsgårdarnas öppettider ska ses över. Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer samtliga
fritidsgårdar ha öppet minst tre vardagskvällar mellan 14.00 och 21.00, samt fredag och
lördag mellan 14.00 och 22.00.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag


11.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Kompetensförsörjning 2019

FRI-2019-2931
Sammanfattning

I denna tjänsteskrivelse beskrivs förutsättningar och utmaningar för kompetensförsörjning av
fritidsförvaltningens två yrkesgrupper där vi upplevt utmaning att rekrytera och behålla. Till
ärendet finns bifogat en förteckning över GAP-analys och kompetensbehov för de båda
yrkesgrupperna.
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Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner nulägesbeskrivningen av förvaltningens
kompetensförsörjningsbehov.
2. Fritidsnämnden skickar handlingarna vidare till kommunstyrelsen för fortsatt
hantering.
3. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta i enlighet med framtagen plan.
Beslutsunderlag



12.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Rapport - Kompetensforsorjning (Namnd) från Stratsys
Rapport Fritidsbanken

FRI-2019-2960
Sammanfattning

Den första Fritidsbanken öppnades i Malmö hösten 2017 på Kopparbergsgatan 8 där även
rollerderby föreningarna bedriver verksamhet och ansvarar för bemanningen och
uthyrningen. Under de två år Fritidsbanken funnits har malmöborna kunnat lämna och låna
fritidsutrustning på flera platser i Malmö bland annat under skolloven på Ribban, i
Vänskapsparken och på Mobilia. Insamlingsevent har genomförts på Stadshuset och i
samarbete med Ikea och Sysav. För ett år sedan öppnades en filial i Nydala tillsammans med
Hela Malmö och 2020 öppnas en ny filial i Lindängen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten.
2. Fritidsnämnden skickar rapporten till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag



13.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Fritidsbanken presentation
Statsbidrag 2019 till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15
år

FRI-2019-871
Sammanfattning

Med hjälp av det statliga lovstödet har Malmö stad anordnat kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år. Satsningen har möjliggjort en
utökad ordinarie lovverksamhet som bidragit till att fler barn och ungdomar har deltagit i
lovverksamhet. Arbetet har även möjliggjort ett nytt arbetssätt där tre förvaltningar
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samarbetat för att tillsammans med olika aktörer och tillsammans med målgruppen utveckla
aktivitetsutbudet.

Att fortsätta utveckla en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod med och för unga
malmöbor innebär att flera aktörer gemensamt kan arbeta för att förändra villkoren för barn
och unga genom en aktiv och meningsfull fritid i Malmö, där alla ges likvärdiga
förutsättningar oavsett bakgrund. Fortsätter inte arbete i någon form kommer satsningarna
lämna ett tomrum efter sig, ett tomrum som blir kännbart för många barn och unga i Malmö.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Sommarlovssatsning 2019.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att återrapportera till
Socialstyrelsen.
3. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka möjligheter att i
samarbete med övriga förvaltningar söka medel för fortsatt förstärkning av
kostnadsfria lovaktiviteter.
Beslutsunderlag











14.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Slutrapport sommarlovsatsning 2019
BHS Projektbeskrivning 2019
Folkets Park - barn
Folkets Park - vuxna föräldrar
Rapport Bästa Sommaren 2019
Rapport kommunikation sommar19 FF KF FGK
Urban Beach - barn
Urban beach - vuxna föräldrar
Rekvisition av statsbidrag 2019 till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, Socialstyrelsen
Protokoll från förvaltningsrådet 2019

FRI-2019-24
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén den 2
december 2019.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-12-12
191202 - protokoll förvaltningsråd skyddskommitté
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15.

Förteckning över delegerade beslut 2019

FRI-2019-27
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2019-1025 – 2019-11-19. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2019-11-01
– 2019-11-30.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


16.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-12-12
Förteckning över skrivelser och protokoll 2019

FRI-2019-26
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2019-10-25 – 2019-11-19.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2019-12-12
Skrivelser och protokoll 1-16 till decembernämnden

