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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-12 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)
Asterios Bratanis (S)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD) §§161-168
Ola Johansson (SD)
Ulrika Williamsson (V) ersätter Carlos Gonzalez Ramos (V)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) §§169-175 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Danica Srnic (M)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) §§161-168
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Yvonne Rosengren (Administrativ chef) §163
Malin Eggertz Forsmark (Avdelningschef) §164
Rebecka Olofsson (Enhetschef) §164

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-11-19

Protokollet omfattar

§§161-175

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§161
§162
§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173
§174
§175

Val av protokolljusterare
Information från förvaltningen
Presentation timavlönade timmar
Presentation Föreningsstöd och Fördelningsprinciper
Remiss Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående
omvandling av Malmöfestivalen, Stadskontoret
Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och gatukontoret
Remiss Granskning av hyresbetalningar, Stadsrevisionen
Prislista 2021
Utseende av dataskyddsombud
Nytt namn Föreningscenter Nobel 21
Ansökan verksamhetsbidrag, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Protokoll från förvaltningsrådet 2020
Förteckning över delegerade beslut 2020
Förteckning över skrivelser och protokoll 2020
Presentationsmaterial till nämnden

3

§

161

Beslut

Val av protokolljusterare

1. Fritidsnämndens arbetsutskott utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske
senast torsdag 19 november.
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§

162

Information från förvaltningen

Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Förvaltningen informerar om:
Ordförande ställer in julmiddagen på grund av Covid-19
Pensionärsavtackningen 2020 ställs in och flyttas till 2021.
Begränsat antal besök på fritidsnämndens anläggningar.
Rutin för att hämta/lämna barn på anläggningar diskuteras med föreningslivet.
Fritidsgårdarna ställer in aktiviteter som innebär resor med kollektivtrafik.
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§

163

Presentation timavlönade timmar

Sammanfattning

Föredragande: Yvonne Rosengren
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

164

Presentation Föreningsstöd och Fördelningsprinciper

Sammanfattning

Föredragande: Malin Eggertz Forsmark och Rebecka Olofsson
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

165

Remiss Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C)
angående omvandling av Malmöfestivalen, Stadskontoret

FRI-2020-1718
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har erhållit en motion gällande omvandling av Malmöfestivalen.
Fritidsnämnden har givits möjlighet att lämna yttrande. Fritidsförvaltningen är positiv till att
tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur Malmöfestivalen kan utvecklas.
Fritidsförvaltningen framhåller vikten av att föreningslivet och särskilt de som aktiverar barn
och unga ska kunna vara en del av festivalen även i framtiden.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
Yttrande fritidsnämnden 201112
Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen
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§

166

Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och
gatukontoret

FRI-2020-2209
Sammanfattning

Tekniska nämnden har utan eget ställningstagande, skickat den av förvaltningen framtagna
modellen för samverkansstöd på remiss till Malmö stads nämnder. Modellen handlar om hur
Tekniska nämnden kan samverka med andra nämnder för att stimulera, stötta och samordna
processer i geografiskt avgränsande områden. Fritidsförvaltningen är positiv till alla initiativ
som görs för att nämnder ska samverka och därmed resursoptimera för att möta
malmöbornas behov och utvecklingsinitiativ.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
Yttrande fritidsnämnden 201112
Beslut TN 2020-08-25 § 278 Modell för samverkansstöd
Tjänsteskrivelse Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
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§

167

Remiss Granskning av hyresbetalningar, Stadsrevisionen

FRI-2020-2385
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en fördjupad granskning av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens, funktionsstödsnämndens och fritidsnämndens hyresbetalningar samt
lämnat rekommendationer till nämnden.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnd 201112
Yttrande Granskning hyresbetalningar
Rapport Granskning av hyresbetalningar
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§

168

Prislista 2021

FRI-2020-2470
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens
anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2021.
Beslut

Fritidsnämnden fastställer prislistan för år 2021.
Fritidsnämnden fastställer hyresnivån för klubbstugor till 375 kronor/kvadratmeter/år.
Eventuella förändringar gällande registreringskategorier i Föreningsstöd 2021 och
Fördelningsprinciper 2021 ska även ändras i Prislista 2021.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka varför det är skillnad på vilken
ålder barn får bada utan vuxet sällskap i badhusen.
Yrkanden

Ordförande yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att undersöka varför det är skillnad på
vilken ålder barn får bada utan vuxet sällskap i badhusen.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Tony Rahm (M) yrkar att kort på Hylliebadet som innehåller gymtillgång ska höjas med 10 %.
Beslutsgång

Ordförande yrkar att nämnden först beslutar prislistan utan Tony Rahm yrkandet och
därefter beslutar om yrkandet separat.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag (utan Tony Rahms yrkande).
Ordförande finner att yrkande vinner gehör.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men avslag gällande Tony Rahms yrkande
om att höja gympriser med 10 %
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.
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Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
1. Besök anläggning 2021
2. Bokning evenemang och skolpriser 2021
3. Malmö idrottsakademi 2021
1. Besök anläggning med ändringar
2. Bokning evenemang och skolpriser med ändringar
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§

169

Utseende av dataskyddsombud

FRI-2020-2115
Sammanfattning

Sedan maj 2018 är stadsjurist Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud för fritidsnämnden.
Niina Stiber är för närvarande tjänstledig och åter i tjänst i augusti 2021. Under denna period
behöver fritidsnämnden utse en ersättare som dataskyddsombud.
Beslut

Fritidsnämnden utser konsult David Axelsson som dataskyddsombud för fritidsnämndens
verksamhetsområde med omedelbart ikraftträdande och till dess att ordinarie
dataskyddsombud är i tjänst den 13 augusti 2021.
Fritidsnämnden ger David Axelsson i uppdrag att meddela Datainspektionen om beslutet och
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Juristenheten
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse fritdsnämnden 201112
Beslut KS AU beslut 2020-08-10 § 450 Utseende av dataskyddsombud
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§

170

Nytt namn Föreningscenter Nobel 21

FRI-2020-2503
Sammanfattning

Ett första föreningscenter öppnade under 2019 på Nobelvägen 21. Fritidsförvaltningen
övertog hyresavtalet från Arbetsmarknads- och funktionsstödsförvaltningen för att i
Malmöandans regi skapa en mötesplats för samarbetet mellan Malmö stad och den idéburna
sektorn. Under 2020 har verksamheten startat upp. Med detta beslut får verksamheten ett
namn och en invigning ska ske i december 2020.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att föreningscenter ges namnet Föreningscenter Nobel21
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
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§

171

Ansökan verksamhetsbidrag, Fotbollsklubbarnas
Samorganisation

FRI-2020-2515
Sammanfattning

Fotbollsklubbarnas Samorganisation har under flera år ansökt och beviljats
verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem. Samorganisationen har den 9 oktober
lämnat in en ansökan om bidrag motsvarande 180 tkr för att kunna ge stöd för att
representera fotbollsföreningarna i Malmö. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att
bevilja Fotbollsklubbarnas Samorgani-sation 180 tkr för verksamhetsåret 2021 samt ge
uppdrag till förvaltningen att skriva ett avtal med samorganisationen.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att Fotbollsklubbarnas Samorganisation ska beviljas 180 tkr i
verksamhetsbidrag för 2021.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett avtal vilket innebär att avtalet
ersätter det årliga verksamhetsbidraget.
Beslutet skickas till

Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 och 2022, Fotbollsklubbarnas
Samorganisation

15

§

172

Protokoll från förvaltningsrådet 2020

FRI-2019-3309
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2020-11-02.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-11-12
Protokoll förvaltningsråd 20201102
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§

173

Förteckning över delegerade beslut 2020

FRI-2019-3312
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-0923--2020-10-20. Delegerade beslut inom området personal anmäls för 2020-09-28 samt för
perioden 2020-10-01--2020-10-31.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-11-12
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§

174

Förteckning över skrivelser och protokoll 2020

FRI-2019-3315
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-09-23--2020-10-20.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-11-12
Skrivelser 1-13 till fritidsnämnden november
Protokoll 13-14 till fritidsnämnden november
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§

175

Presentationsmaterial till nämnden

FRI-2020-2382
Beslutsunderlag





Fördelningsprinciper 2021_ fritidsnämnden 201112
Enkät intermittent anställda
Fritdsnämnd_föreningstöd_2020

