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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-17 kl. 08:30-11:20

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)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Ola Johansson (SD)
Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)

Utses att justera

Elisabet Landrup (M)
Danica Srnic (M)

Justeringen

2019-10-22

Protokollet omfattar

§147

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Ewa Bertz (L)
Justerande

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

…………………………………

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)

2

§

147

Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

FRI-2019-2795
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande översänt ett remissförslag
avseende ett förslag till ny organisering av arbetet med lokalförsörjning i Malmö stad.
Fritidsnämnden föreslås ställa sig positiv till föreslagen förändring och yttra sig enligt detta till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tony Rahm (M) yrkar att den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden i sin
helhet ska förflyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels ordförandes yrkande och dels Tony
Rahms (M) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Reservationer

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsunderlag



Yttrande fritidsnämnden 191017
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-10-17
Ärende: 8
Ang: Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Vi yrkade på att hela arbetet med lokalförsörjningen ska övergå till ansvar under
kommunstyrelsen. Förslaget går ut på att själva förhyrningen gentemot den externa
hyresmarknaden, den mest kritiserade delen, inte ska ligga under kommunstyrelsen. Detta är fel
och vi anser som sagt att hela ansvaret ska ligga under kommunstyrelsen.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)

