1

Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-15 kl. 08:30-10:00

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)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Ola Johansson (SD)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Rebecka Los (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Malin Tykesson (Kommunikationschef) §147
Louise Östmo Nilsson (Planeringssekreterare) §147
Hannah Nilsson (Kommunikatör) §147

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-10-22

Protokollet omfattar

§§145-160

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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Fastställande av dagordning
Presentation sommar- och höstaktiviteter
Presentation Prislista 2021
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Hemställan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för
Husie ridanläggning
Remiss Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten, Stadskontoret
Remiss Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor,
Stadskontoret
Malmöinitiativet Padel Utomhusbanor vid Bulltofta rekreationsområde
EF20200163, Stadskontoret
Ny beställning omklädningsbyggnad - Pilbäcks IP
Namn på sporthall på stadionområdet
Ansökan om ersättning för förlorad intäkt, Korpen Malmö IF
Protokoll från förvaltningsrådet 2020
Förteckning över delegerade beslut 2020
Förteckning över skrivelser och protokoll 2020
Nämndsinitiativ SD oktober 2020
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§

145

Beslut

Val av protokolljusterare

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske senast torsdag 22
oktober.
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§

146

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa dagordningen.
Yrkanden

Ordförande yrkar att följande ärende läggs till på dagordningen:
1. Nämndsinitiativ SD
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
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§

147

Presentation sommar- och höstaktiviteter

Sammanfattning

Föredragande: Hannah Nilsson och Louise Östmo Nilsson
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

148

Presentation Prislista 2021

Sammanfattning

Föredragande: Dzemal Imsirovic
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

149

Information från förvaltningen

Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Information från förvaltningen:
Nämndsammanträdet i december flyttas från 15.00 till 08.30
Julmiddag på Dockans Hamnkrog - 10 december kl. 18.15
Walk of Fame – 20 oktober kl. 16
Årets Eldsjälar och Årets förening utses genom besök i respektive förening
Mästarhyllningen - 16 mars 2021
Information om Innebandy-VM 2024
Uppdrag flyttas från stadskontoret till fritidsförvaltningen gällande e-sport
EM i radiostyrda bilar
Information om Covid-19 för föreningslivet.
Besök från Lunds fritids- och kulturnämnd/förvaltning
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§

150

Hemställan om utökat kommunbidrag för tillkommande
driftskostnader för Husie ridanläggning

FRI-2020-2322
Sammanfattning

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen utökar nämndes kommunbidrag med anledning av
tillkommande driftskostnader för Husie ridanläggning. Budgetmedel finns avsatt under
kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogande”.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om att fritidsnämndens
kommunbidrag för 2020 utökas med 358 tkr och att kommunbidraget utökas med 4 300 tkr
fr.o.m. år 2021 för driften av Husie ridanläggning.
Beslutsunderlag



G-Hemställan om utökat kommunbidrag Fritidsnämnden 201015
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§

151

Remiss Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten,
Stadskontoret

FRI-2020-897
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för
välfärdsverksamhet från Anders Andersson (V) till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningens lokalbestånd hyrs till största delen av stadsfastigheter.
Fritidsförvaltningen är dock positiva till externt förhyrda lokaler om de bidrar till att
förvaltningens behov tillgodoses.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Carlos Gonzalez Ramos (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag vinner
gehör.
Reservationer och särskilda yttranden

Carlos Gonzalez Ramos (V) inkommer med en skriftligt reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201015
Yttrande fritidsnämnden 201015
Följebrev Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska
äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
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§

152

Remiss Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor, Stadskontoret

FRI-2020-2131
Sammanfattning

Stadskontoret har skickat ut remiss angående revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor. I stort anser fritidsförvaltningen att det är positivt att integrera hållbarhetsoch rättighetsbaserat arbete i budget och styrning. Det finns en risk att respektive perspektiv
kan tappa sin skärpa. Men å andra sidan får man ett helhetsgrepp med ett intersektionellt
perspektiv. Det finns dock delar som behöver konkretiseras. Till exempel kan
fritidsförvaltningen se att samordnarna har en nyckelroll i detta arbetet. De kommer därmed
att behöva ett mer konkret stöd i sitt arbete.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201015
Yttrande fritidsnämnden 201015
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Rapport Sweco Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
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§

153

Malmöinitiativet Padel Utomhusbanor vid Bulltofta
rekreationsområde EF20200163, Stadskontoret

FRI-2020-2011
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med en önskan om padelbanor utomhus på
Bulltoftaområdet i Malmö. Initiativet har fått fler än hundra underskrifter och ska därför
besvaras. Ärende ska hanteras av fritidsnämnden. Svar ska skickas till stadskontoret som
handlägger ärendet vidare. Fritidsförvaltningen bedömer att padelbanor för tillfället inte ska
anläggas inom rekreationsområdet.
Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag översända tjänsteskrivelse till stadskontoret som
svar på Malmöinitiativ om padelbanor vid Bulltofta rekreationsområde.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativ om nya padelbanor
För vidare behandling Malmöinitiativet Nr EF20200163 Padel Utomhusbanor vid
Bulltofta rekreationsområde
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§

154

Ny beställning omklädningsbyggnad - Pilbäcks IP

FRI-2020-2137
Sammanfattning

Fritidsnämnden har i ärende 2018 beslutat att beställa en omklädningsbyggnad med fyra
omklädningsrum till Pilbäcks idrottsplats. Fritidsnämnden beslutade i ärende FRI-2019-1000
att ge förvaltningen i uppdrag att återföra ärendet till serviceförvaltningen för framtagande av
billigare alternativ till omklädningsbyggnad. Detta ärende beskriver det nya förslaget till
omklädningsbyggnad på Pilbäcks IP.
Beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med stadsfastigheter
avseende ny omklädningsbyggnad på Pilbäcks idrottsplats enligt i ärendet upprättat förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse - Ny beställning omklädningsbyggnad Pilbäcks IP
Stadsfastigheters Utlåtande Pilbäck IP Omklädningsbyggnad
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§

155

Namn på sporthall på stadionområdet

FRI-2020-2171
Sammanfattning

Fritidsnämnden har beställt en sporthall inom stadionområdet med färdigställande 2021.
Fritidsnämnden beslutar om namn på nya byggnader inom sitt ansvarsområde. Ärendet
beskriver olika förslag till sporthallens namn.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att den nya sporthallen på stadionområdet ska ges
anläggningsnamnet Stadions sporthall. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
informera serviceförvaltningen (stadsfastigheter), stadsbyggnadskontoret och stadskontoret
om sporthallens namn.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tony Rahm (M) yrkar att sporthallens ska ges anläggningsnamnet Eric Perssons sporthall
Ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen (stadsfastigheter), stadsbyggnadskontoret och stadskontoret.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Namn på ny sporthall inom stradionområdet
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§

156

Ansökan om ersättning för förlorad intäkt, Korpen Malmö IF

FRI-2020-1039
Sammanfattning

Korpen Malmö Idrottsförening inkom den 14 april med en ansökan om ersättning på 250 tkr
för förlorad intäkt på grund av flytt från Mellanhedens IP till Lindängens IP. Förvaltningen
föreslår att ersättningsansökan avslås och att det istället skrivs avtal med föreningen.
Beslut

Fritidsnämnden avslår Korpen Malmö Idrottsförenings ansökan.
Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva avtal med Korpen Malmö
Idrottsförening enligt bilaga.
Beslutet skickas till

Korpen Malmö Idrottsförening
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201015
Avtal Korpen 2020-2023 - Utkast
Ansökan om ersättning för förlorad intäkt, Korpen Malmö IF
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§

157

Protokoll från förvaltningsrådet 2020

FRI-2019-3309
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2020-10-05.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-10-15
Förvaltningsråd 20201002
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§

158

Förteckning över delegerade beslut 2020

FRI-2019-3312
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-0827--2020-09-22. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2020-09-01-2020-09-30.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-10-15
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§

159

Förteckning över skrivelser och protokoll 2020

FRI-2019-3315
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-08-27--2020-09-22.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-10-15
Skrivelser 1-17 till fritidsnämnden oktober 2020
Protokoll 18-27 till fritidsnämnden oktober 2020
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§

160

Nämndsinitiativ SD oktober 2020

FRI-2020-2472
Beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att initiativet ska tas med i framtida utredningar av
simanläggningen.
Beslutsunderlag



Nämndsinitiativ sim-is FN

