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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-01-27 kl. 08:30-11:30

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt sammanträde

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

Dündar Güngör (S)
Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Vakans SD (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 senast torsdag 4
februari.
2.

Information från förvaltningen

Föredragande: Johan Hermansson
3.

Nämndsbudget 2021

FRI-2020-2797
Sammanfattning

Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag på 591 Mkr. Detta
innebär en minskning av den ekonomiska ramen på 12 Mkr jämfört med föregående år. Det
innebär också att Fritidsnämndens förväntas effektivisera sin verksamhet med motsvarande
2%. Nämnden bedömer att effektiviseringsuppdraget kan klaras av genom
budgetanpassningar och omdisponeringar inom nämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner nämndsbudget 2021 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





4.

G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnd 210127
Nämndsbudget 2021 efter AU
Bilaga 1
Bilaga 2
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 - SAM

FRI-2020-2873
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen, via stadskontoret, gjort en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. Uppföljningen görs årligen, för att
säkerställa och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet samt för att ett kontinuerligt
förbättringsarbete ska göras.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner uppföljningen av SAM 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen, via stadskontoret.
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Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Fritidsnämndens presidiebeslut avseende Covid-19 - december 2020
och januari 2021

FRI-2021-169
Sammanfattning

Fritidsnämndens presidium har fattat beslut som presenteras nedan.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag


6.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030
samrådsförslag, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2613
Sammanfattning

Fritidsnämnden har mottagit remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030,
samrådsförslag. Strategin är Malmö stads kommunala energiplan. Malmö är en växande stad
vilket kommer att öka behovet av energi för att tillgodose bland annat hushåll,
servicefunktioner och industri med energi. Förutom att tillgodose staden med energi måste
energin framställas med så lite klimatpåverkan som möjligt.
Fritidsförvaltningen anser att Energistrategi för Malmö 2021-2030 är framåtsyftande och
ambitiös. Det är positivt att varje nämnd ser över och redovisar sitt arbete på detta område
för att hela staden ska förflytta sig framåt i frågan. Det är även mycket positivt att dra lärdom
av de brister som uppföljningen av den tidigare strategin visar på.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Yttrande fritidsnämnden 210127
Energistrategi för Malmö 2021-2030 samrådshandling
Bilaga Strategisk miljöbedömning av Malmös energistrategi
Malmöinitiativet så kan vi göra Dalhems idrottsplats grusplan till en
myllrande plats för barn, ungdomar och alla andra som vill röra på
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sig EF20200271, Stadskontoret
FRI-2020-2560
Sammanfattning

Initiativtagaren lyfter fram en problematik kring Dalhems Idrottsplats. Initiativtagaren skriver
att grusplanen är dåligt underhållen samtidigt som fotbollsklubbarna på Kirseberg är i behov
av mer träningsyta. Ett antal förbättringsområden lyfts fram i skrivelsen.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka över yttrandet till stadskontoret.
Beslutsunderlag





8.

G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 210127
Yttrande Fritidsnämnden 210127
Malmöinitiativet EF20200271 Så kan vi göra Dalhems idrottsplats grusplan till en
myllrande plats för barn, ungdomar och alla andra som vill rör på sig har uppnått
minst 100 röster
Malmöinitiativet Sibbarps Saltsjöbad det lilla badet vid det stora
"havet" gör damernas bastu lika stor som herrarnas

FRI-2020-2593
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med önskan om att göra damernas bastu på
Sibbarps Saltsjöbad lika stor som herrarnas. Initiativet har fått fler än hundra underskrifter
och ska därför besvaras med ett ärende i fritidsnämnden. Nämndens svar ska sedan skickas
till stadskontoret som handlägger ärendet vidare.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att skicka yttrandet till stadskontoret.
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127 - efter AU
Yttrande fritidsnämnden 210127
Malmöinitiativet Sibbarps Saltsjöbad det lilla badet vid det stora "havet" - gör
damernas bastu lika stor som herrarnas m m EF20200273
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m flLimhamn i
Malmö Dp 5621, Stadsbyggnadskontoret
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FRI-2020-2866
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut samrådshandlingar för detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget möjliggör
för bostäder, skola, förskola, idrottshall, parkeringshus och parkområden.
Fritidsförvaltningen lämnar i ärendet synpunkter avseende tillgång till ytor för fysisk aktivitet
och föreningslivets möjligheter att utvecklas inom planområdet.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag






10.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Yttrande fritidsnämnden 210127
Följebrev till samrådshandlingar Dp 5621
Planbeskrivning samrådshandling Dp 5621
Plankarta samrådshandling Dp 5621
Dispens närvaroregistrering 2020/2021 - samlingsärende

FRI-2020-2670
Sammanfattning

I Föreningsstöd 2020 (FRI 2019–2234) beslutades att bidragsberättigade föreningar (tidigare
nivå 2 och 3) från och med 1 januari 2020 ska styrka sina bidragsberättigade medlemmars
aktivering genom att, vid minst två tillfällen under verksamhetsåret, lägga in närvaro i ApN.
2020 tillämpades som dispensår i syfte att ge föreningar förutsättning att börja
närvaroregistrera aktiviteter för bidragsberättigade medlemmar och på så vis ge föreningen
förutsättning att kvarstå som bidragsberättigad förening och således ge förutsättningar till att
föreningen att även fortsättningsvis kan beviljas bidrag. Förvaltningen har löpande under året
skickat ut information samt kontaktat berörda föreningar via mejl eller telefon.

Utöver den rådande pandemin så har föreningar även uppgett att man inte
närvarorapporterat på grund av okunskap och/eller att man haft svårigheter med att ta till sig
den information som skickats ut. En del föreningar registrerar närvaro i externa system men
har glömt att skapa integration till ApN. Slutligen vill en del föreningar inte närvaroregistrera
och flyttas således ner till registrerad förening (tidigare nivå 1).

Bedömningsunderlag för dispens
För att en förening ska kunna beviljas bidrag ska minst 25 bidragsberättigade medlemmar
registreras på närvarokort i ApN. Dispensperioden är till för att synliggöra att föreningen
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faktiskt uppnår nivån för kravet och således kan kvarstå som bidragsberättigad förening, samt
ansöka och beviljas de allmänna bidragen utifrån gällande bidragsregler. Grundbidrag kan i
grunden enbart beviljas de föreningar som vid inlämning av föreningsrapport 1 mars 2021
har rapporterat in minst 25 bidragsberättigade medlemmar närvaroregistrerade.
Föreningar som inte närvaroregistrerat och kan påvisa att medlemsaktivitet minskat eller
ställts in helt till följd av pandemin föreslås att beviljas dispensperiod.

Dispens för närvaroregistrering beviljas till
Föreningar som via Föreningsrapport 2020 uppvisar färre än 25 bidragsberättigade
medlemmar men som under 2020 erhållit lönebidrag.
Föreningar som via Föreningsrapport 2020 uppvisar att föreningen har minst 25
bidragsberättigade medlemmar och som;
inte har närvaroregistrerat under 2020 men har närvaroregistrerat under 2019,
uppgett att de inte kunnat ha aktiviteter alls eller enbart delvis under 2020 på grund av
pandemin,
uppgett andra anledningar som förvaltningen anser vara godkända.
Dispens för närvaroregistrering beviljas inte
Förening som på föreningsrapport 2020 har färre än 25 bidragsberättigade medlemmar.
Förening som inte närvaroregistrerat och som inte återkommit till förvaltningen efter att
information och kontakt tagits.
Förvaltningens bedömning
Perioden för dispens föreslås 1 januari – 30 juni med sista dag för inrapportering 15 augusti
2021. Inkommer ingen närvaroregistrering under dispensperioden förflyttas förening till
registrerad förening. Om den rådande pandemin fortsatt påverkar föreningarnas verksamhet
tas ärendet upp för nytt beslut efter utsatt dispensperiod.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer dispensperioden från 1 januari till 15 augusti 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnd 210127
Överblick föreningar som bedöms beviljas eller ej beviljas dispens
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11.

Primärhyresgästansvaret för idrottshallar

FRI-2020-167
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-19 att ge grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenut-bildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden
utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för alla idrottshallar (sporthallar och
gymnastikhallar) kan överföras till fritidsnämnden.

Nämndernas gemensamma utredning visar att det inte finns verksamhetsmässiga eller
ekonomiska grunder för en generell förändring av primärhyresgästansvaret för idrottshallar.
Däremot finns det fördelar om primärhyresgästansvaret för tillkommande idrottshallar ligger
hos fritidsnämnden från början och att hallarna planeras utifrån att de ska kunna upplåtas till
föreningsliv och allmänheten.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner rapporten.
Beslutsunderlag





12.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Utredningsrapport
Beslut KF 2019-12-19 § 258 Modell för fördelning och användande av sporthallar
och gymnastikhallar
Protokoll från förvaltningsrådet 2021

FRI-2021-54
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén 2021-01-18.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



13.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-01-27
Protokoll förvaltningsråd 20210118
Förteckning över delegerade beslut 2021
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FRI-2021-77
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2020-1119--2020-12-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2020-12-01-2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


14.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-01-27
Förteckning över skrivelser och protokoll 2021

FRI-2021-78
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2020-11-19--2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag




15.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-01-27
Skrivelser 1-14 till fritidsnämnden januari
Protokoll 15-22 till fritidsnämnden januari
Presentationsmaterial till nämnden

FRI-2020-2382

