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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-25 kl. 08:30-09:45

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

Ej tjänstgörande ersättare

Madeleine Lindholm (S)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Yvonne Rosengren (Administrativ chef) §38

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2021-04-01

Protokollet omfattar

§§36-50
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............................................
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...........................................
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Justerande
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Tony Rahm (M)
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§

36

Beslut

Val av protokolljusterare

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

37

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Föredragande: Johan Hermansson
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Förvaltningen informerar om:
- Simhallsbadet åter öppet efter renovering.
- Coronarestriktioner i verksamheten.
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§

38

Utbildning arbetsmiljö

Sammanfattning

Föredragande: HR
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
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§

39

Fritidsnämndens presidiebeslut avseende Covid-19 - december
2020 och januari 2021

FRI-2021-732
Sammanfattning

Fritidsnämndens presidium har fattat beslut som presenteras nedan.
Beslut

Fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
Undertecknat avtal gällande covid-19 för mars och april månad 2021
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§

40

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö Pp
6053, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2021-259
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen är positiv till den målbild för Sofielunds verksamhetsområde som
presenteras i planprogrammet Pp 6053. Förvaltningen lämnar i ärendet synpunkter avseende
behovet av förbättrade rörelsemöjligheter inom området samt vikten av att utvecklingen
beaktar och sker i nära dialog med föreningslivet i området.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210324
Yttrande fritidsnämnden 210324
Följebrev samrådshandlingar Pp 6053
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040 samrådshandling Pp 6053
Bilaga Sofielunds industriområde Pp 6053
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§

41

Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelund) i
Lockarp i Malmö Dp 5430

FRI-2021-608
Sammanfattning

Detaljplaneområdet omfattar Millennieskogen och Landskapsparken. Syftet är att möjliggöra
parkytor genom att utveckla del av Lindängelund med sjö, bullervall och ordnade och
naturlika parkdelar. Placeringen av parken gör att det finns en naturlig koppling till
Lindängens idrottsplats. Det är en positiv förlängning av ett stråk där det finns tillgång till
fritidsaktiviteter såsom fotbollsplaner och utomhusbad. Fritidsförvaltningen är positiv till att
parken anläggs och kan se många vinster för malmöbornas folkhälsa.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
Yttrande fritidsnämnden 210325
Planbeskrivning Dp 5430
Plankarta Dp 5430
Reservation SD
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§

42

Granskning av barnkonventionen, Stadsrevisionen

FRI-2021-225
Sammanfattning

Revisorskollegiets beslutade att under 2020 granska fritidsnämndens tillämpning av
barnkonventionen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om fritidsnämnden
säkerställer att barnkonventionen tillämpas i verksamheten samt att bedöma om nämnden har
en ändamålsenlig styrning och uppföljning i frågor som rör barnkonventionen och barnets
rättigheter.

Fritidsnämnden ska ge ett sammanfattande yttrande och redovisa åtgärder utifrån
granskningens rekommendationer.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera arbetet i augusti
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
Yttrande fritidsnämnden 210325
Rapport Granskning av fritidsnämndens tillämning av barnkonventionen
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§

43

Inriktning för barnrättsarbetet

FRI-2021-453
Sammanfattning

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och kärnan i fritidsnämndens verksamhet. När
kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan för arbete med barnets rättigheter i Malmö stad
2017–2020 och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blev svensk lag
1 januari 2020 prioriterade fritidsnämnden upp barnrättsarbetet ytterligare. Förvaltningen har
tagit fram ett förslag på metod för barnkonsekvensanalyser som ska säkerställa att barn och
ungas rättigheter beaktas och att barns perspektiv, åsikter och behov lyfts fram i ärenden och
beslut som rör barn. Metoden har utvärderats och utvärderingen ligger tillsammans med
rekommendationerna från KPMG:s granskning om fritidsnämndens tillämpning av
barnkonventionen till grund för inriktningen på barnkonsekvensanalyser och barnrättsarbetet
framöver.
Beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta
Fritidsnämnden godkänner inriktningen att en barnkonsekvensanalys ska genomföras på
samtliga ärenden med beslut som rör barn som initieras internt av fritidsnämnden eller
förvaltningen.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig handlingsplan med insatser
som beskriver inriktningen för barnrättsarbetet. Handlingsplanen tas fram under 2021.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
Bilaga 1 Förslag på metod barnkonsekvensanalyser
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§

44

Utveckla Malmös kapacitet för bastu och kallbad ännu mer

FRI-2021-8
Sammanfattning

En skrivelse inkom till fritidsnämnden den 3 januari 2021 med rubriken ”Ber Fritidsnämnden
att utveckla Malmös bastur och kallbad än mera”. I skrivelsen önskar skribenten att
fritidsnämnden och dess förvaltning ska samverka mer med de som har sakkunskap, förlänga
öppethållandena på samtliga bad som fritidsnämnden har inflytande över, initiera utveckling
av Ribersborgs kallbadhus på lång sikt, ta initiativ till en bastufestival samt öppna upp för fler
kallbadhus
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ola Johansson (SD) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga
ett tredje kallbadhus.
Tony Rahm yrkar bifall till Ola Johanssons (SD) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

Ola Johansson (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Tony Rahm (M) inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kaj Oldrup

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210324
Utveckla Malmös kapacitet för bastu och kallbad ännu mer
DN artikel
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§

45

Unga Ledare-pris

FRI-2021-589
Sammanfattning

Fritidsnämnden önskar uppmärksamma betydelsen av unga ledare i föreningslivet och
föreslås inrätta ett Unga Ledare-pris. Priset ska delas ut vid den årlig Föreningsgalan där
föreningslivets insatser hyllas och även Årets förening och Årets eldsjäl utses.
Beslut

Fritidsnämnden fullföljer budget 2021 beslut om att inrätta ett Unga Ledar-pris.
Fritidsnämnden beslutar att priset ska ges till två unga ledare mellan 16-25 år som gjort
särskilda insatser under året i en bidragsberättigad förening.
Fritidsnämnden beslutar att följande beslutspunkt återremitteras: pristagare utses av
representanter från fritidsnämndens presidium, fritidsförvaltningen och
paraplyorganisationerna MISO och Malmö Ideella.
Fritidsnämnden beslutar att priset delas ut på den årliga Föreningsgalan och att prissumman
är 10 tkr per ledare.
Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till beslutspunkt 1, 2 och 4 och yrkar att beslutspunkt 3 återremitteras
till förvaltningen för vidare utredning.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325 - Efter AU
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§

46

Nedskrivning av kundfakturor

FRI-2021-598
Sammanfattning

Bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar ska ske när möjliga indrivningsåtgärder har
genomförts utan resultat eller efter avslutad konkurs. Vid förvaltningens genomgång av
förfallna fakturor mellan 2015–2019 fann förvaltningen fakturor som är aktuella för
nedskrivning. Kundfordringarna uppgår till 116 529 kr.
Beslut

Fritidsnämnden gör nedskrivning på fakturor uppgående till totalt 116 529 kr.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
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§

47

Attestinstruktion för Fritidsförvaltningen

FRI-2021-599
Sammanfattning

Attestinstruktionen ses över inför varje nytt år för uppdatering och ändring utifrån de
riktlinjer Malmö stad har för attestreglementet. Ändring i dokumentet avser utgifter som rör
nämndens ordförande. Detta ändras till att fritidsdirektören attesterar de utgifter som rör
nämndens ordförande.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner ändringen i attestinstruktionen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
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§

48

Protokoll från förvaltningsrådet 2021

FRI-2021-54
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2021-02-15.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-03-25
210315 förvaltningsråd protokoll
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§

49

Förteckning över delegerade beslut 2021

FRI-2021-77
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2021-0201--2021-02-28. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2021-02-01-2021-02-28
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210325
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§

50

Förteckning över skrivelser och protokoll 2021

FRI-2021-78
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2021-02-01--2021-02-28
Beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag



Skrivelser februari

