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Malmö stad
Fritidsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2022-08-25 kl 08:30-10:00

Plats

Amiralsgatan 20

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2022-09-01

Protokollet omfattar

§§111-126

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)
Madeleine Lindholm (S)
Aida Vizlin Hoti (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Evert Rydell (SD)
Övriga närvarande
Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Martin Cornell (Planeringssekreterare) §§118-119
Linda Hugo (Kommunal)
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§

111

Val av protokolljusterare

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

112

Information från förvaltningen

Föredragande: Johan Hermansson
Beslut
1. Fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Förvaltningen informerar om:
- Sommarlovsaktiviteterna
- Ny lag om tillträdesförbud på badhus. Två incidenter har polisanmälts.
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§

113

Delegering till presidium

Beslut
1. Fritidsnämnden delegerar till fritidsnämndens presidium att överklaga beslut från
Åklagarmyndigheten i Malmö avseende tillträdesförbud på badhus.
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§

114

Status konstgräsplaner

Föredragande: Johan Hermansson
Beslut
1. Fritidsnämnden har tagit del av presentationen.
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§

115

Lokalbehovsplan 2023-2032

FRI-2022-1512
Sammanfattning
Fritidsnämndens lokalbehovsplan utgör grunden för nämndens lokalutvecklingsarbete.
Planen uppdateras årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och
framåt. I planen beskrivs nyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt
nämnden har. Lokal-behovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten dels
för stadens samlade lokalförsörjningsarbete. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till
grund för fritidsnämndens behov av lokaler och uteytor och lokalbehovsplanen är av
särskild vikt för nämndens måluppfyllnad.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2023-2032
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Lokalbehovsplan 2023-2032 efter AU
•
Fritidsnämndens objektsförteckning 2022
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§

116

FRI-2022-1473

Beställning av uppförande av sporthall vid ny
högstadieskola i Hyllie

Sammanfattning
Ärendet beskriver underlag för slutligt beslut om uppförande av sporthall på fastigheten
Rundstickan 1 i Hyllie. På samma fastighet kommer en högstadieskola att uppföras.
Servicenämnden har utfört projektering av anläggningen och upprättat förslag till hyresavtal.
Hyreskostnad ska delas med grundskolenämnden baserat på fastställd fördelningsmodell.
Förvaltningen förordar att beslut fattas om att uppföra sporthall enligt upprättat förslag.
Förvaltningen förordar också att nämnden fattar beslut om namn på sporthallen.
Beslut
Fritidsnämnden ger förvaltningen uppdrag att teckna hyresavtal med servicenämnden
avseende sporthall på fastigheten Runstickan 1.
Fritidsnämnden beslutar att den nya sporthallen på Rundstickan 1 ska ges namnet Vintrie
Sporthall.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
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§

117

Skrivelse ridning för elever med funktionsnedsättning

FRI-2022-1119
Sammanfattning
Malmö Ridklubb inkom den 28 april 2022 med en skrivelse till Fritidsförvaltningen där
föreningen ansöker om ekonomiskt stöd för att täcka sina omkostnader för ridlektioner för
aktiva med funktionsnedsättning. Föreningen skriver att verksamheten under många år har
varit subventionerad, men att föreningen nu har fått kraftigt ökade omkostnader. I
förvaltningens uppdrag ingår att skapa bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull
fritid för alla malmöbor, däribland personer med funktionsnedsättningar som är en
prioriterad målgrupp. Malmö Ridklubbs skrivelse synliggör ett behov av ytterligare
utredning av fritidsförvaltningens stöd för att kunna tillhandahålla och utveckla tillgängliga
fritidsaktiviteter utifrån barns olika behov och förutsättningar.
Beslut
Fritidsnämnden beviljar Malmö Ridklubb 73 500 kr i extra stöd under 2022 för sin
verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inventera behoven hos övriga ridföreningar
och erbjuda motsvarande stöd under 2022.
Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förvaltningens stöd till föreningars
verksamhet för personer med funktionsnedsättning för att främja ett mer tillgängligt och
inkluderande föreningsliv.
Beslutet skickas till
Malmö Ridklubb
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Korrespondens, Malmö Ridklubb
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§

118

Brukarundersökning inomhusanläggningar 2022

FRI-2022-1582
Sammanfattning
Rapport avseende brukarundersökningar i inomhusanläggningar under våren 2022.
Brukarnöjdhet (NBI) och brukartrygghet (TI) undersöktes tillsammans med standarden,
städningen, servicen och tillgängligheten i anläggningarna. Nytt för årets undersökning är att
en fråga om hur väl anläggningarna är barn- och ungdomsanpassade har adderats.
Sammantaget upplever brukarna som svarade på enkäten att anläggningarna har blivit bättre
sedan den förra mätningen. Förvaltningen kommer att bryta ned resultaten per
anläggningen under våren och ta fram åtgärder kopplat till resultaten.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Brukarundersökning av inomhusanläggningar 2022
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§

119

Brukarundersökning utomhusanläggningar 2022

FRI-2022-1707
Sammanfattning
Fritidsförvaltningen genomförde en brukarundersökning i maj 2022. Totalt undersöktes 27
anläggningar och enkäten besvarades av 986 personer. Könsfördelningen bland de svarande
var 74 % män och 24 % kvinnor. Generellt sänktes anläggningarnas betyg på alla
undersökta områden sedan förra undersökningen (2018).

Resultatet beror främst på att svarsfrekvensen var låg. Den låga svarsfrekvensen medför att
enbart ett fåtal av anläggningarna går att analysera och resultaten i brukarundersökningen
bör tolkas med försiktighet. Det pågår ett utvärderingsarbete för att se till att
nästkommande brukarundersökning får en högre svarsfrekvens.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner och lägger den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Brukarundersökning utomhusanläggningar 2022
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§

120

Utseende av dataskyddsombud

FRI-2022-1489
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att entlediga tidigare dataskyddsombud samt
utse nya dataskyddsombud och anmodat kommunens nämnder att göra detsamma.
Beslut
Fritidsnämnden entledigar Niina Stiber som dataskyddsombud inom fritidsnämndens
verksamhetsområde samt utser istället Martin Axelsson samt Kajsa Thelin till
dataskyddsombud inom fritidsnämndens verksamhetsområde, tills vidare. Kajsa Thelin blir
kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Niina Stiber, Martin Axelsson samt Kajsa Thelin
Integritetsskyddsmyndigheten
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
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§

121

FRI-2022-1469

Remiss Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att
arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive
ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av intern
laddinfrastruktur, Stadskontoret

Sammanfattning
Ärendet omfattar ett förslag om att ge Malmö Leasing ett utökat ansvar att arbeta strategiskt
med att styra utvecklingen av stadens fordonsflotta inklusive förslag till ansvars och
kostnadsfördelning vid etablering av laddinfrastruktur. Fritidsnämnden har givits möjlighet
att yttra sig i ärendet.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Yttrande fritidsnämnden 220825
•
Tjänsteskrivelse Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur
•
Utredning En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads
verksamheter
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§

122

FRI-2022-1371

Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för en
långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva,
hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU
2022:11), Stadskontoret

Sammanfattning
Fritidsförvaltningen har via Kommunstyrelsen mottagit en remiss från Socialdepartementet
- Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
personer med dövblindhet. Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av
tidigare lagda förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta fram en
handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. Fritidsförvaltningen ställer
sig positiv till framtagande av handlingsplan samt att det sker i dialog med berörda aktörer.
Fritidsförvaltningen anser att en sådan handlingsplan och framtagande av tolktjänst skulle
kunna vara till stor nytta för förbättrade möjligheter för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet att vara delaktiga i rekreations- och fritidsverksamhet i Malmö.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Yttrande fritidsnämnden 220825
•
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva,
hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)
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§

123

FRI-2022-1583

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12)

Sammanfattning
Fritidsförvaltningen har via Kommunstyrelsen mottagit en remiss angående en remiss från
Socialdepartementet - Vistelseförbud för barn.
I promemorian övervägs det om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i
skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i
vissa områden i samhället. Fritidsförvaltningen ställer sig negativt till förslaget om
vistelseförbud för barn.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Tony Rahm (M) yrkar avslag till yttrandet med hänvisning till att vistelseförbud bör införas.
Ola Johansson (SD) yrkar avslag till yttrandet med hänvisning till att vistelseförbud bör
införas.
Beslutsgång
Ordförande ställer det liggande förslaget till beslut mot avslagsyrkandena och finner att
fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Ola Johansson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
•
Yttrande fritidsnämnden 220825
•
Remiss från Socialdepartementet Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12)
•
Remittering av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn
•
Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12)
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§

124

Protokoll förvaltningsrådet 2022

FRI-2022-14
Sammanfattning
Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2022-08-15.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
•
2022-08-15
•
220815 förvaltningsråd protokoll
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§

125

Förteckning över delegerade beslut 2022

FRI-2022-16
Sammanfattning
Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-0531--2022-07-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-06-01-2022-07-31.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2022-08-25
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§

126

Förteckning över skrivelser och protokoll 2022

FRI-2022-18
Sammanfattning
Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är
registrerade 2022-05-31--2022-07-31.
Beslut
Fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse friidsnämnden 2022-08-25
•
Skrivelser 1-12 fritidsnämnden augusti
•
Skrivelser 13 fritidsnämnden augusti
•
Protokoll 14-20 fritidsnämnden augusti

