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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 08:30-10:15

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt via Teams

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)
Ola Johansson (SD)
Madeleine Lindholm (S) ersätter Carlos Gonzalez Ramos (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Danica Srnic (M)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Lillemor Johansson (Kommunal)
Yvonne Rosengren (Administrativ chef) §178
Vanja Gardovic (Ekonomichef) §178

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§§176-192

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187
§188
§189
§190
§191
§192

Val av protokolljusterare
Information från förvaltningen
Presentation nämndsbudget 2021
Presentation medarbetarenkät
Fritidsnämndens presidiebeslut avseende Covid-19 - november
Remiss angående Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Remiss Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning, Stadskontoret
Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:406 m fl i Elisedal i Malmö Dp
5653, Stadsbyggnadskontoret
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m fl i Vintrie i Malmö Dp 5720,
Stadsbyggnadskontoret
Fritidsnämndens firmatecknare
Föreningsstöd 2021 - Fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag och
registrering
Fördelningsprinciper med öppethållande 2021
Utökning av Baltiska hallens idrottsgolvyta
Protokoll från förvaltningsrådet 2020
Förteckning över delegerade beslut 2020
Förteckning över skrivelser och protokoll 2020
Presentationsmaterial till nämnden
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§

176

Val av protokolljusterare

Beslut

1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske senast torsdag 17
december.
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§

177

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om:
- Anläggningar som idag är stängda för allmänheten kommer fortsätta vara det till 10 januari.
- Medarbetare som till följd av stängning av anläggningar inte har arbetsuppgifter kommer
eventuellt utföra arbetsuppgifter åt andra förvaltningar. Fritidsförvaltningen föreslår att
uppdrag ges till fritidsförvaltningen som sedan fördelas internt.
- Eurogames augusti 2021, del av World Pride
- Nämndens ledamöter och ersättare får en julgåva.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

178

Presentation nämndsbudget 2021

Sammanfattning

Föredragande: Vanja Gardovic
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

179

Presentation medarbetarenkät

Sammanfattning

Föredragande: Yvonne Rosengren
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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§

180

Fritidsnämndens presidiebeslut avseende Covid-19 - november

FRI-2020-2695
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att av årets prognostiserade överskott fördela
20 Mkr till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden
samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
Fritidsförvaltningen föreslår att bidragsberättigad förening ska få ta del av stödet och att
stödet utgår från befintligt bidragssystem samt att stödet i huvudsak ska ges för
personalkostnader samt lokal- och anläggningskostnader. Därutöver ska stödet stimulera till
föreningslivets omställning för att fortsätta erbjuda aktivitet för barn och unga.
Fritidsnämndens bidragspresidium har beslutat enligt detaljerna i ärendet.
Beslut

1. Fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
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§

181

Remiss angående Motion om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till
Muslimska Brödraskapet

FRI-2020-1831
Sammanfattning

Motionen påtalar vikten av att skattemedel används på rätt sätt samt hänvisar till rapporter
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lagt fram där tre föreningar och
organisationer som beviljats ekonomiskt stöd av Malmö stad namnges. Fritidsförvaltningen
beviljar bidrag till ideella föreningar och organisationer som uppfyller fritidsnämndens
allmänna riktlinjer vilka nämnden årligen beslutar om. Utöver detta sker beviljande av bidrag i
enlighet med Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor (STK-2018-74).

Fördjupade granskningar där det sker kontinuerligt kontroll av bland annat demokratiska
värden och eventuella kopplingar till odemokratiska organisationer är en viktig del.
Förvaltningen kan inte på förhand bedöma om en organisation uppfyller fastställda riktlinjer
och föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sven-Erik Rasmusson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Olin (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
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Yttrande fritidsnämnden 201210
Motion
Remiss
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§

182

Remiss Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering
och systemförvaltning, Stadskontoret

FRI-2020-2467
Sammanfattning

KSAU har, utan eget ställningstagande, skickat förslag till riktlinjer och förändrad
ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning på remiss till samtliga nämnder.
Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna förändringen, men påtalar ett antal
synpunkter att beakta samt vikten av ett nära samarbete med övriga förvaltningar.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Yttrande fritidsnämnden 201210
Remissförslag Riktlinjer för IT och digitalisering
Tjänsteskrivelse Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Rapport Kommunövergripande IT och systemförvaltning
Tjänster/leveranser inom kommungemensam IT
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
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§

183

Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:406 m fl i
Elisedal i Malmö Dp 5653, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2561
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har lämnat samrådshandlingar för detaljplan för del av fastigheten
Rosengård 130:406 med flera i Elisedal till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget
omfattar en häst- och besöksanläggning och ett allmänt naturområde. Fritidsförvaltningen är
överlag positiv till planförslaget och framför i ärendet synpunkter avseende tillgänglighet till
området och eventuell påverkan på Motorstadion.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Yttrande fritidsnämnden 201210
Kompletterande handlingar till samråd för Dp 5653
Planbeskrivning samrådshandling Dp 5653
Illustrationskarta samrådshandling Dp 5653
Planbeskrivning samrådshandling Dp 5653
Plankarta samrådshandling Dp 5653
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§

184

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m fl i Vintrie i
Malmö Dp 5720, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2689
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut samrådshandlingar för detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget omfattar en skola
och en sporthall samt en ny lokalgata som ska lösa åtkomsten till skolan och sporthallen.
Fritidsförvaltningen är överlag positiv till planförslaget och lämnar i ärendet synpunkter
avseende trygghet och tillgänglighet till sporthallen.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Yttrande fritidsnämnden 201210
Följebrev samrådshandling Dp 5720
Planbeskrivning samrådshandling Dp 5720
Plankarta samrådshandling Dp 5720
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§

185

Fritidsnämndens firmatecknare

FRI-2020-2655
Sammanfattning

Med anledning av tillsättning av ny ekonomichef behöver beslutet om vem som är
fritidsnämndens firmatecknare förändras.
Beslut

Fritidsnämnden ger tillsvidare ordförande Ewa Bertz, 1:e vice ordförande Sven-Erik
Rasmusson, förvaltningsdirektör Johan Hermansson och ekonomichef Vanja Gardovic, två i
förening, rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för fritidsnämnden
samt fritidsförvaltningens räkning inom dess ordinarie verksamhet.
Fritidsnämnden upphäver tidigare beslut att utse Gert-Ove Gren som firmatecknare.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
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§

186

Föreningsstöd 2021 - Fritidsnämndens regelverk för allmänna
bidrag och registrering

FRI-2020-654
Sammanfattning

Varje år görs en översyn av föreningsstöd, fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag och
registrering för föreningar och organisationer. Regelverket innefattar grundläggande krav för
föreningar samt regler för allmänna bidrag och registrering. Ett omfattande utredningsarbete
av regelverket har pågått sedan 2017 och 2019 fattade fritidsnämnden beslut om betydande
förändringar som stegvis implementeras under 2020/2021. Utredningen har fortsatt fokus på
att utveckla, förenkla och effektivisera bidragsregler som stödjer ett föränderligt föreningsliv
att aktivera fler. Detta i relation till nämndens effektiviseringskrav. Som tidigare beslutats har
lokalkostnadsbidrag, bidrag för anställda med lönebidrag för anställning, utveckling i
anställning – eller trygghet i anställning ingått i årets översyn samt benämning av
registreringsnivåerna. Förvaltningen föreslår färre registreringsnivåer och att fler föreningar
kan ta del av det totala stödet.
Beslut

Fritidsnämnden fastställer Föreningsstöd 2021.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag utvärdera effekterna av omdisponeringen av
utvecklings- och utbildningsbidraget.
Yrkanden

Ordförande yrkar att fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera effekterna av
omdisponeringen av utvecklings- och utbildningsbidraget.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden

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





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Bilaga - Föreningsstöd 2021
Bilaga - Förening och bidrag
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§

187

Fördelningsprinciper med öppethållande 2021

FRI-2020-2680
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 2021. Syftet är att förenkla för
föreningar/kunder och handläggare att förstå vad som gäller vid schemaläggning av
träningstider.
Beslut

Fritidsnämnden fastställer Fördelningsprinciper med öppethållande 2021 enligt förslag i
ärendet.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att förlänga ordinarie
issäsong.
Yrkanden

Tony Rahm (M) yrkar att fritidsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att förlänga ordinarie issäsong.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Fördelningsprinciper med öppethållande 2021 tvättad
Fördelningsprinciper med öppethållande 2021_slutlig
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§

188

Utökning av Baltiska hallens idrottsgolvyta

FRI-2020-2579
Sammanfattning

Baltiska hallen, byggd på 1960-talet är Malmö stads största evenemangsarena för idrott. År
2008 genomfördes en större invändig renovering. Baltiska hallen har idag en publikkapacitet
på ca 4000 sittande åskådare. Hallens idrottsgolvyta är idag 48x25m. För att ha fortsatt
möjlighet att arrangera internationella matcher och mästerskap krävs en idrottsgolvyta om
minst 50x28m. Ärendet beskriver kostnader och möjligheter för en sådan utökning.
Beslut

Frititdsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att beställa, upprätta riskavtal samt teckna
hyresavtal om breddning av Baltiska hallens idrottsgolvyta.
Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden om årshyran
överstiger cirka 400 tkr.
Beslutet skickas till

Stadsfastigheter

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210 - Efter AU
Förstudie med kostnadsbedömning
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§

189

Protokoll från förvaltningsrådet 2020

FRI-2019-3309
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén 2020-11-30.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-12-10
Förvaltningsråd 20201130 skyddskommitté protokoll
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§

190

Förteckning över delegerade beslut 2020

FRI-2019-3312
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-1021--2020-11-18. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2020-11-01-2020-11-30.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-12-10
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§

191

Förteckning över skrivelser och protokoll 2020

FRI-2019-3315
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-10-21--2020-11-18.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-12-10
Skrivelser 1-22 till fritidsnämnden december
Protokoll 23-30 till fritidsnämnden december
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§

192

Presentationsmaterial till nämnden

FRI-2020-2382
Beslutsunderlag




Medarbetarenkät 2020 nämnden
Nämndsbudget 21 Fritidsnämnd 201210

