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Malmö stad
Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2022-02-24 kl 08:30-11:00

Plats

Amiralsgatan 20

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2022-03-03

Protokollet omfattar

§§22-36

Underskrifter

Sekreterare
Dzemal Imsirovic
Ordförande

Justerande

Eva Bertz (L)

Tony Rahm (M)

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)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Dündar Güngör (S)
Aida Vizlin Hoti (MP) §§24-36
Danica Srnic (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Evert Rydell (SD)
Övriga närvarande
Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Vanja Gardovic (Ekonomichef)
Ulrika Signal (Planarkitekt, SBK) §24
Mikael Kylsäter (Strateg, STK) §24
Thomas Sterner (Avdelningschef) §24
Ida Granlund (Sektionschef) §25
Malin Eggertz Forsmark (Avdelningschef) §30
Frida Lundh (Paraguide, Parasportförbundet) §30
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Val av protokolljusterare

Beslut
1. Fritidsnämnden utser Tony Rahm (M) till justerare. Justeringen ska ske senast torsdag 3
mars.
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Information från förvaltningen

Föredragande: Johan Hermansson
Beslut
1. Fritidsnämnden godkänner informationen.
Förvaltningen informerar om:
- Coronarestriktioner tas bort
- Bokningsbara tider på Hylliebadet
- Samverkan sker med övriga förvaltningar i och med de speciella händelserna de senaste
veckorna.
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Presentation Stadionområdet

Föredragande: Ulrika Signal och Mikael Kylsäter
Beslut
1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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Presentation simskoleverksamhet

Föredragande: Ida Granlund
Beslut
1. Fritidsnämnden godkänner presentationen.
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Årsanalys 2021

FRI-2022-276
Sammanfattning
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2021 uppgår till 609 mnkr och nettokostnad
för årsbokslut uppgår till 609 mnkr, vilket innebär att 2021 uppvisar ett nollresultat.
Årsanalysen innehåller även en avstämning med analys av vad som ska åstadkommits i
förhållande till kommunfullmäktigemålen för 2021.
Beslut
1.
Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2021 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Årsanalys 2021
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2022-02-24
Ärende: 5
Ang: Årsanalys 2021
Moderaterna i fritidsnämnden vill framföra att det är positivt att fritidsnämnden detta år visar ett
stabilt resultat. Även detta år, 2021, fick nämnden utökade medel p.g.a. coronapandemin för
satsningar på en återstart i föreningslivet.
Analysen visar såklart att vår verksamhet drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som
gällt. Fokus kommande tid måste därför vara att återstarta föreningslivet och underlätta för barn
och unga att vara aktiva. Detta kommer vi moderater bevaka och göra allt vi kan för att påtala
behovet av mer och fler ytor för rörelse: isytor, grönytor och simytor. Bara om vi ger
föreningslivet rätt förutsättningar kan de uppnå målet att alla barn och unga i Malmö ska vara
aktiva och bidra till föreningslivets utveckling.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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Uppföljning av internkontrollarbetet 2021

FRI-2021-2836
Sammanfattning
Internkontrollplan för 2021 innefattar tio direktåtgärder (avseende åtta risker) samt sju
granskningar (varav tre är kommungemensamma). Samtliga direktåtgärder och granskningar
är genomförda. Förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram för de granskningar där
avvikelser/brister har konstaterats, vilket redovisas i uppföljningsrapporten.
Uppföljningsrapporten innehåller också en uppdatering
av återstående förbättringsåtgärder framtagna vid 2020 års granskningar. En utvärdering
(självskattning) av 2021 års internkontrollarbete har genomförts utifrån
kommungemensamma kriterier.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner slutrapporten för internkontrollarbete 2021 och överlämnar
densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Uppfoljning intern kontroll 2021

Bilaga 1 Granskning ramavtalstrohet 2021 FRN

Bilaga 2 Granskning av drift och skötsel av fritidsanläggningar

Bilaga 3 Granskning Föreningsbidrag
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FRI-2022-175

Handlingsplan för fritidsförvaltningens övergripande
barnrättsarbete 2022

Sammanfattning
I ärendet beskrivs inriktningen för den årliga handlingsplanen för fritidsförvaltningens
övergripande barnrättsarbete.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner handlingsplanen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Årlig handlingsplan för fritidsförvaltningens övergripande barnrättsarbete
2022
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Arbetsmiljörapport 2021

FRI-2022-256
Sammanfattning
Arbetsgivaren ska enligt lag arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
uppnå
en god arbetsmiljö. Malmö stads samverkansavtal tydliggör att detta arbete ska hanteras i
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Malmö stad har även en arbetsmiljöpolicy
som
utgörs av personalpolicyn samt den beslutade arbetsmiljöprocessen. Fritidsförvaltningen
följer årligen upp arbetsmiljöarbetet och sammanställer detta i en rapport som presenteras i
ärendet.
Beslut
1. Fritidsnämnden godkänner arbetsmiljörapport 2021.
2. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens arbetsmiljömål och planerade åtgärder för
2022.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Arbetsmiljörapport 2021
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Rapport lovsatsning 2021

FRI-2022-279
Sammanfattning
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har gemensamt
under 2021 planerat och genomfört lovaktiviteter för barn och unga i Malmö. Satsning
gjordes främst med statligt bidrag från Socialstyrelsen.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner Rapport lovsatsning 2021.
Presentation: Malin Eggertz Forsmark och Frida Lundh (Parasportförbundet)
Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Rapport Lovsatsning 2021
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Nämndsinitiativ Ishallar Sverigedemokraterna (SD)

FRI-2022-425
Beslut
1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda initiativet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att utreda initiativet.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Beslutsunderlag

Nämndsinitiativ ishallar (SD)
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FRI-2022-163

Remiss angående Motion av John Eklöf (M) angående
Sorgenfriskolans matsal, Stadskontoret

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans
matsal tillsammans med yttrande från grundskolenämnden och servicenämnden.
Motionären föreslår att en matsal ska byggas eftersom Sorgenfriskolan är en av två skolor i
Malmö som saknar matsal.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal

Tjänsteskrivelse Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal

Yttrande grundskolenämnden Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans
matsal

Yttrande servicenämnden Motion av John Eklöf (M) om Sorgenfriskolans
matsal
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FRI-2022-29

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 med flera
söder om Ärtholmsvägen i Holma i Malmö Dp 5708

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar för detaljplan för del av
fastigheten Hyllie 165:61 med flera söder om Ärtholmsvägen i Holma till fritidsnämnden
för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny
blandad stadsbebyggelse som ska bidra till att integrera Holma med omgivande områden.
Fritidsförvaltningen lämnar i ärendet synpunkter avseende de boendes möjligheter till
rörelse och en aktiv fritid i området.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220224

Följebrev samrådshandlingar förlängd svarstid till 2022-03-20 Dp 5708

Följebrev till samrådshandlingar Dp 5708

Samrådshandlingar Planbeskrivning Dp 5708

Plankarta Dp 5708

Reservation SD, M, C, Miljöpartiet
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Protokoll förvaltningsrådet 2022

FRI-2022-14
Sammanfattning
Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2022-02-14.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2022-02-24
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Förteckning över delegerade beslut 2022

FRI-2022-16
Sammanfattning
Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-0101--2022-01-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-01-01-2022-01-31.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2022-02-24
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Förteckning över skrivelser och protokoll 2022

FRI-2022-18
Sammanfattning
Fritidsförvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser
som är registrerade 2022-01-01--2022-01-31.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2022-02-24

Skrivelser 1-7 till fritidsnämnden februari

Protokoll 8-11 till fritidsnämnden februari

