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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-16 kl. 08:30-10:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13

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

Klara Holmberg (S)
Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Sara Sätterberg (Sekreterare)
Tilda Lydén (Prao)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2019-05-23

Protokollet omfattar

§66

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Sara Sätterberg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Ewa Bertz (L)
Justerande

...........................................

Tony Rahm (M)

…………………………………
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§

66

Remiss Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, Stadskontoret

FRI-2019-677
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen ser positivt på en samordnad medborgardialog och anser att det är viktigt
att främja medborgardeltagandets två övergripande värden; demokrati och kvalitet.
Fritidsförvaltningen skickar med att medborgardialog kan ske något mer på tvären än vad
som föreslås i utredningen. Den kunskapen hade utredningen på bättre sätt kunnat föra fram
om fler förvaltningar hade varit med i arbetsgruppen. Förslagen som föreslås i utredningen är
rimliga och genomförbara och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till dem.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Tony Rahm (M) yrkar på att det bör framgå att någon nämnd ska ha ansvar för uppdraget när
det gäller medborgardialog.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ordförandes eget yrkande och Tony
Rahms (M) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M) och Elisabet Landrup (M) inkommer med skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516
Yttrande fritidsnämnden 190516
Rapport Modeller för samordnad medborgardialog
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-05-16
Ärende: § 66
Ang: Remiss Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar, Stadskontoret
Vi yrkade på att någon specifik nämnd bör få uppdraget att ansvar för medborgardialog. Denna
nämnd skulle kunna vara fritidsnämnden eftersom man redan har en fungerande dialog med
föreningslivet. Ett delat ansvar är inget ansvar och därför reserverade vi oss i ärendet.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)

