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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-08-20 kl. 08:30-10:45

Plats

Amiralsgatan 20

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V) §§108-113
Danica Srnic (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Lillemor Johansson (Kommunal)
Vanja Gardovic (Ekonomichef) §110
Thomas Sterner (Avdelningschef) §111
Malin Eggertz Forsmark (Avdelningschef) §112
Yvonne Rosengren (Administrativ chef) §113

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-08-27

Protokollet omfattar

§§108-125

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125

Val av protokolljusterare
Information från förvaltningen
Effekterna av Covid-19 - presentation (endast nämnd)
Stadionområdets utveckling - presentation (endast nämnd)
Återrapport utredning EY - presentation (endast nämnd)
Timavlönade timmar - presentation (endast nämnd)
Sammanträdestider för fritidsnämnden 2021
Fritidsnämndens delegationsordning
Delrapport - Internkontrollarbete 2020
Idrottens Walk of Fame på Stadionområdet
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m fl (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö Dp 5615, Stadsbyggnadskontoret
Detaljplan för kvarteret Fredriksborg i Innerstaden i Malmö Dp 5319
Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i Hamnen i Malmö Dp 5602,
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m fl i Hyllie i Malmö Dp 5589,
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i Gamla staden i
Malmö ÄDp 5667, Stadsbyggnadskontoret
Protokoll från förvaltningsrådet 2020
Förteckning över delegerade beslut 2020
Förteckning över skrivelser och protokoll 2020
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§

108

Beslut

Val av protokolljusterare

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske senast torsdagen 27
augusti.
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§

109

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om:
- Trängsel på utomhusbaden
- Förlänger öppettiderna på Funkisbadet
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

110

Effekterna av Covid-19 - presentation (endast nämnd)

Föredragande: Vanja Gardovic
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

111

Stadionområdets utveckling - presentation (endast nämnd)

Föredragande: Thomas Sterner
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

112

Återrapport utredning EY - presentation (endast nämnd)

Föredragande: Malin Eggertz Forsmark
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

113

Timavlönade timmar - presentation (endast nämnd)

Föredragande: Yvonne Rosengren
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

114

Sammanträdestider för fritidsnämnden 2021

FRI-2020-2039
Sammanfattning

Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.
Beslut

Fritidsnämnden återremitterar ärendet.
Yrkanden

Ordförande yrkar på återremiss.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
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§

115

Fritidsnämndens delegationsordning

FRI-2020-979
Sammanfattning

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. Fritidsnämndens delegering är
fastställd i delegationsordningen. Förvaltningen har skrivit ett förslag till en revidering av
nuvarande delegationsordning.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner delegationsordningen.
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§

116

Delrapport - Internkontrollarbete 2020

FRI-2020-1842
Sammanfattning

Internkontrollarbetet delas upp i två delar: direktåtgärder och granskningar. Den förstnämnda
kräver åtgärder medan granskningarna undersöker ett område. Granskningar kan leda till
åtgärder eller så visar de att arbetet inom det området är tillfredsställande. Samtliga i
internkontrollplanen planerade direktåtgärder är påbörjade. Tre av sju granskningar är
färdigställda. Delrapporteringen innehåller även en uppföljning av förbättringsåtgärder
framtagna i 2019 års granskningar. Slutfört arbete avseende direktåtgärder och resterande
granskningar redovisas vid årsrapporteringen av internkontrollarbetet 2020.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner Delrapport – Internkontrollarbete 2020 och lägger den till
handlingarna.
Fritidsnämnden besluta om en extra granskning – bristande serviceskyldighet (granskning
huruvida frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar).
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
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§

117

Idrottens Walk of Fame på Stadionområdet

FRI-2020-2042
Sammanfattning

I maj 2009 stod Eleda Stadion (Swedbank Stadion) färdig alldeles invid den befintliga Malmö
stadion. Malmö stad genomförde ombyggnader på kvartersmark och allmän platsmark som
skulle vara färdigt till invigningen av Eleda stadion och genomförandet av U21 EM i fotboll.
Den bärande tanken med förslaget till omgestaltning var ett nytt centralt stadiontorg mellan
den nya och gamla stadion. Ett idrottens Walk of Fame beslutades med första utdelning i juni
2009 och fram till och med år 2019 har 30 personer fått en bronsplatta på stadiontorget.
Riktlinjerna för att kunna få en plats i idrottens Walk of Fame har tidigare ändrats vid ett
fritidsnämndsmöte i mars 2013 och nu vill fritidsförvaltningen göra ytterligare en justering
som ska gälla fr o m år 2021 och framåt.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:

För att kunna tilldelas idrottens Walk of Fame skall karriären vara avslutad, ha en
Malmöanknytning och minst två år skall ha gått efter den avslutade karriären. Med avslutad
karriär menas att man slutat vara aktiv i sin specialidrott på elitnivå.
De förändrade riktlinjerna i punkt 1 skall gälla fr om år 2021
Gruppens sekreterare ska ändras från att vara nämndssekreteraren till att vara en
projektledare från fritidsförvaltningens evenemangsenhet.
Yrkanden

Annika Stark (S) yrkar att den första beslutsmeningen ska skrivas om då dubbelskrivning har
skett.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
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§

118

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m fl
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö Dp 5615,
Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2046
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har lämnat granskningshandlingar för detaljplan för fastigheten
Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand till fritidsnämnden för
yttrande. Planförslaget omfattar ett bostadsområde och ett stort park- och naturområde.
Fritidsförvaltningen framför i ärendet synpunkter avseende möjligheter till fysisk aktivitet,
idrottsytor och föreningslokaler. Förvaltningen är också överlag positiv till samlokaliserande
av fritidsgårdar och bibliotek.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Underrättelse om granskning Dp 5615
Granskningshandling planbeskrivning Dp 5615
Granskningshandling plankarta Dp 5615
Granskningshandling samrådsredogörelse Dp 5615
Granskningshandling illustrationskarta Dp 5615
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§

119

Detaljplan för kvarteret Fredriksborg i Innerstaden i Malmö Dp
5319

FRI-2020-1821
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut granskningshandlingar för detaljplan för kvarteret
Fredriksborg i Innerstaden (Dp 5319) på remiss. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
blandad stadsbebyggelse genom en förtätning med både bostäder och verksamheter.
Fritidsförvaltningen anser att kulturlivets fortlevnad i området bättre bör säkerställas i
detaljplanen.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Underrättelse om granskning Dp 5319
Plankarta Dp 5319
Planbeskrivning granskning Dp 5319
Granskningshandling 3 samrådsredogörelse Dp 5319
Utlåtande efter granskning nr 2 Dp 5319
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§

120

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 i Hamnen i Malmö Dp
5602, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-1967
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har remitterat granskningshandlingar för detaljplan för fastigheten
Hamnen 22:192 i Hamnen (Dp 5602). Planområdet ligger på Frihamnskajen i Frihamnen.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa att magasinsbyggnaden M1:s kulturmiljövärden
bevaras samt att pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på
besöksverksamhet och publika verksamheter. Fritidsförvaltningen vill understryka vikten av
att i alla delar av planeringsprocessen skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i
Nyhamnen.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Underrättelse om granskning Dp 5602
Granskningshandling planbeskrivning Dp 5602
Granskningshandling samrådsredogörelse Dp 5602
Plankarta Dp 5602
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§

121

Detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m fl i Hyllie i Malmö Dp
5589, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-1866
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för detaljplan för fastigheten
Härbärget 1 m fl i Hyllie (Dp 5589) till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget möjliggör
uppförandet av ny blandad stadsbebyggelse i form av bostäder, kontor, restauranger, olika
former av mötesplatser och verksamhetslokaler. Fritidsnämnden har lämnat synpunkter i
samrådet. Fritidsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter på förslaget.
Beslut

Fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Underrättelse om granskning Dp 5589
Plankarta granskningshandling Dp 5589
Planbeskrivning granskningshandling Dp 5589
Samrådsredogörelse granskningshandling Dp 5589
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§

122

Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 1:152 och Carolus 32 i
Gamla staden i Malmö ÄDp 5667, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-1888
Beslutsunderlag




Följebrev till samrådshandlingar ÄDp 5667
Tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser samrådshandling ÄDp 5667
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§

123

Protokoll från förvaltningsrådet 2020

FRI-2019-3309
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2020-08-10.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-08-20
2020-08-10 protokoll förvaltningsråd
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§

124

Förteckning över delegerade beslut 2020

FRI-2019-3312
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-0528--2020-07-27. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2020-06-01-2020-07-31.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-08-20
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§

125

Förteckning över skrivelser och protokoll 2020

FRI-2019-3315
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-05-28--2020-07-27.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-08-20
Skrivelser 1-18 till fritidsnämnden augusti 2020
Protokoll 19-41 till fritidsnämnden augusti 2020

