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Malmö stad

Fritidsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-09-23 kl. 08:30-11:30

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt

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)
Aida Vizlin Hoti (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Evert Rydell (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 30
september.
2.

Information från förvaltningen

Föredragande: Johan Hermansson
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
3.

Presentation sommarlovsaktiviteter

Föredragande: Mikael Wigsten och Anna Andersson Björk
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
4.

Presentation prislista

Föredragande: Sara Sätterberg
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
5.

Delårsrapport 2 - 2021

FRI-2021-2235
Sammanfattning

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 393 Mkr medan
tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 389 Mkr, vilket innebär at
periodresultatet blev + 3,5 Mkr. Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett
nollresultat vid årets slut. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. I denna
delårsavstämning bedöms arbetet mot samtliga mål fortskrida enligt planering under
mandatperioden, trots ett antal negativa periodavvikelser främst orsakade av
coronaviruspandemin.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och översänder
densamma till kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag



6.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Delarsrapport 2021
Överföring av kommunbidrag från arbetsmarknad- och socialnämnd
till fritidsnämnden

FRI-2021-2262
Sammanfattning

I fritidsnämndens arbete med att ge föreningslivet stöd har det identifierats att RFSL
rådgivnings bidrag från arbetsmarknad- och socialnämnd föreslås flytta till fritidsnämnden
från 1 januari 2022 för att åstadkomma störst effekt då föreningen enbart behöver vända sig
till en nämnd i Malmö stad. Att en nämnd får ansvar för en samlad information,
bidragshanläggning, utvärdering och kommunikation vilket berörda nämnder och
organisationen ser positivt på. RFSL rådgivning kommer att följa de krav som fritidsnämnden
beslutar om såsom föreningsrapport, årsmöte mm. Vidare kommer fritidsnämnden fortsätta
sitt arbete med att se över alla mötesplatsbidrag för att uppnå största möjliga effekt i
föreningslivet.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra 1 Mkr från arbetsmarknad – och
socialnämnd till fritidsnämnd för finansiering av bidrag för RFSL rådgivning, mötesplats
HaBiTat Q från och med år 2022
Beslutsunderlag


7.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Sammanträdestider för fritidsnämnden 2022

FRI-2021-2191
Sammanfattning

Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer datum för sammanträden för arbetsutskottet och fritidsnämnden
2022 enligt förslaget i ärendet.
Fritidsnämnden fastställer mötesdatum för Dialoggruppen enligt förslaget i ärendet.
Beslutsunderlag


8.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Fritidsnämndens delegationsordning
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FRI-2021-2246
Sammanfattning

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. Fritidsnämndens delegering är
fastställd i delegationsordningen. Förvaltningen har skrivit ett förslag till en revidering av
nuvarande delegationsordning.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden antar delegationsordningen.
Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Delegationsordning - tvättad version
Delegationsordning - version med ändringar
Remiss Biblioteksplan 2022-2027, Kulturförvaltningen

FRI-2021-2217
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan för det allmänna biblioteksväsendet i
Malmö stad, och har skickat den på remiss till Malmö stads samtliga nämnder och Region
Skånes kulturnämnd. Två mål i planen handlar om att biblioteken ska utveckla och fördjupa
samverkan med förvaltningar i Malmö stad samt med lokal- och civilsamhälle, föreningsliv
och det fria kulturlivet i Malmö, vilket fritidsförvaltningen är mycket positiv till.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag





10.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Yttrande fritidsnämnden 210923
Remissversion Biblioteksplan 2022-2027
Biblioteksplan 2022-2027
Malmöinitiativet Utveckling av Limhamns idrottsplats nr EF20210100

FRI-2021-1090
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med en önskan om att Limhamns IP
utvecklas med större möjligheter för fotboll. Initiativet har fått fler än 100 underskrifter och
ska därför besvaras. Ärendet ska hanteras av fritidsnämnden. Svar skickas till stadskontoret
som handlägger ärendet vidare. Fritidsförvaltningen beskriver i sin kommentar den planering
som finns för idrottsplatsen.
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Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att översända tjänsteskrivelse
till stadskontoret som svar på Malmöinitiativ om utveckling av Limhamns Idrottsplats.
Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Malmöinitiativet nr EF20210100 Utveckling av Limhamns idrottsplats
Permanent omklädningsbyggnad på Mellanhedens idrottsplats

FRI-2021-2190
Sammanfattning

Behovet av en permanent omklädnadsbyggnad på Mellanhedens idrottsplats är stort efter det
att tidigare omklädningsrum för idrottsplatsen stängts på grund av ombyggnad av
Slottstadens skola inklusive sporthall. Befintliga omklädningsrum ersätts inte i den planerade
ombyggnationen. För att brukarnas behov av omklädnadsmöjligheter ska tillgodoses vid
idrottsplatsen kommer tillfälliga paviljonger att placeras ut under hösten 2021. Detta ärende
avser beställning av nya permanenta omklädningsrum för Mellanhedens idrottsplats.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna riskavtal med stadsfastigheter för att ta
fram kalkyl för en permanent omklädnadsbyggnad för Mellanhedens idrottsplats samt
återkomma till nämnden med förslag till hyresavtal efter genomförd projektering.
Fritidsnämnden anger att en ny omklädningsbyggnad för Mellanhedens idrottsplats ska
planeras så att dess årshyra beräknas till maximalt ca. 500 tkr,
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera en detaljplansändring som
behövs för att omklädningsbyggnaden ska kunna byggas för Mellanhedens idrottsplats.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att via kontakt med grundskolförvaltningen
utreda möjligheten att bygga föreslagna lokaler på intilliggande skolors område.
Beslutsunderlag



12.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Ritning Mellanhedens IP
Synpunkter på tillgänglighet och rättvis fördelning av tider i de
kommunala ishallarna, Malmö Ice Flyers
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FRI-2021-2174
Sammanfattning

Fritidsnämnden har tagit del av synpunkter från Malmö Ice Flyers gällande tillgänglighet och
rättvis fördelning av tider i de kommunala ishallarna.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner svaret.
Beslutsunderlag




13.

Tjänstrskrivelse fritidsnämnden 210923
Skrivelse tillgänglighet och rättvis fördelning av tider i de kommunala ishallarna,
Malmö Ice Flyers
Särskild granskning 2021 Allas Lika Värde förening

FRI-2021-580
Sammanfattning

Ärendet gäller ändring av tidigare beslut avseende särskild granskning för Allas Lika Värde
förening för perioden 2020-01-01-2020-12-31
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att Allas Lika Värde förening blir återbetalningsskyldig 11 766 kr i
aktivitetsbidrag för perioden 2020-01-01-2020-06-31.
Beslutsunderlag


14.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Särskild granskning 2021 FC Möjligheten

FRI-2021-582
Sammanfattning

Ärendet gäller ändring av tidigare beslut avseende särskild granskning för FC Möjligheten för
perioden 2020-01-01-2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att FC Möjligheten ska få utbetalat 19 043 kr i aktivitetsbidrag för
perioden 2020-07-01-2020-12-31.
Beslutsunderlag


15.

G-Tjänsteskrivelse frtidsnämnden 210923
Särskild granskning 2021 Liria IF
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FRI-2021-584
Sammanfattning

Ärendet gäller ändring av tidigare beslut avseende särskild granskning för Liria IF för
perioden 2020-01-01-2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att Liria IF blir återbetalningsskyldig 19 218 kr i aktivitetsbidrag för
perioden 2020-01-01-2020-06-31.
Beslutsunderlag


16.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Särskild granskning 2021 Malmö Muay Thai IF

FRI-2021-616
Sammanfattning

Ärendet gäller ändring av tidigare beslut avseende särskild granskning för Malmö Muay Thai
IF för perioden 2020-01-01-2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att Malmö Muay Thai IF blir återbetalningsskyldig 16 371 kr i
aktivitetsbidrag för perioden 2020-01-01-2020-06-31.
Beslutsunderlag


17.

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Särskild granskning 2021 Malmö Roller Derby-Crime City Rollers

FRI-2021-612
Sammanfattning

Ärendet gäller ändring av tidigare beslut avseende särskild granskning för Malmö Roller
Derby – Crime City Rollers för perioden 2020-01-01-2020-12-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att Malmö Roller Derby – Crime City Rollers inte blir
återbetalningsskyldig 1 331 kr av aktivitetsbidraget för perioden 2020-01-01- 2020-12-31.
Fritidsnämnden beslutar att Malmö Roller Derby – Crime City Rollers ska få utbetalat 1 384
kr i aktivitetsbidrag för perioden 2020-07-01-2020-12-31.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
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18.

Protokoll förvaltningsrådet 2021

FRI-2021-54
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén 2021-09-13.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



19.

2021-09-13 Förvaltningsråd/skyddskommitté
210913 förvaltningsråd protokoll skyddskomitté
Förteckning över delegerade beslut 2021

FRI-2021-77
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2021-0801--2021-08-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2021-08-01-2021-08-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag


20.

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-09-23
Förteckning över skrivelser och protokoll 2021

FRI-2021-78
Sammanfattning

Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2021-08-01--2021-08-31.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2021-09-23
Skrivelser 1-15 till fritidsnämnden september
Protokoll 16-17 till fritidsnämnden september

