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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§228
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Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor
för simundervisning och simträning

STK-2020-33
Sammanfattning

Den 23 maj 2019 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det
övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning,
föreningslivets utveckling och arrangemang. Fritidsnämnden redovisar i detta ärende en
utredning som beskriver de övergripande behoven av simytor i staden samt ger förslag på
fortsatt arbete i frågan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens redovisning av uppdraget att utreda
det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven
simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang som nämnden fick av
kommunfullmäktige den 23 maj 2019.
2. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de
riktlinjer som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ändring i beslutspunkt 2 med tillägget att ta fram underlag
inför ett inriktningsbeslut med en investeringsplan.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 47.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 48.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Utredning från fritidsnämnden – behovsanalys
beträffande ytor för simundervisning och simträning
Fritidsnämnden beslut 191212 § 179 med Särskilt yttrande (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
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Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
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Reservation

Bilaga 47

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 40. Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor för
simundervisning och simträning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ändra att-sats 1 till: ” Kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett inriktningsbeslut och en investeringsplan
gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de riktlinjer som redovisas i ärendet med
återrapportering våren 2021.”
Malmö stad saknar redan idag minst två simanläggningar för att möta efterfrågan. Det är olyckligt för
Malmöborna att Socialdemokraterna och Liberalerna inte vill ta ansvar för att säkerställa att behovet av
nya simanläggningar uppfylls genom att ge nämnden i uppdrag att visa på en investeringsplan för
utvecklingen samt fastlägga en tydlig tidsplan.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget beslut.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 48

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-33
Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och
simträning
Den 23 maj 2019 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang. Fritidsnämnden redovisar i detta ärende en utredning som beskriver de
övergripande behoven av simytor i staden samt ger förslag på fortsatt arbete i frågan.
Sverigedemokraterna instämmer i fritidsförvaltningens utredning ang behovet av ny simhall. När
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat beslut om inriktning för fortsatt arbete med
fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för ny simhall i Malmö har vi några
synpunkter vi önskar ta i beaktning. *Plats. Östra Malmö och speciellt nya området som planeras i
Järnvägsområdet vid Kirseberg är i behov av bättre förutsättningar för föreningslivet. I en ny stadsdel
kan en centralt placerad anläggning med brett utbud av aktiviteter bli en samlingspunkt som både
invånarna kan vara stolta över och som ökar attraktionskraften att bosätta sig i östra Malmö.
*Funktion. I dagsläget ligger Kirsebergs ishall i samma område. Den kommer med största sannolikhet
behöva omfattande renovering eller rivas inom 5-10 år. Dagens ishallar har nått sin maxkapacitet och
är till det närmaste fullbokade av föreningslivet och därför har invånarna ytterst begränsade
möjligheter att nyttja exempelvis ”allmänhetens åkning”, vilket vi i fritidsnämnden ofta ser i
återkommande kontakter mellan fritidsförvaltningen och allmänheten. Trots initialt höga kostnader vore
den mest långsiktiga och kostnadseffektiva satsningen vara en multisportarena där simhall, ishall,
sporthall för kommande planerade skolor i området ryms under samma tak. Lägger man till gym,
gruppträningar och exempelvis badmintonbanor breddar man ytterligare utbudet och får dessutom
intäkter till anläggningen. *Energi. Simhall och ishall är en utmärkt kombination. Det skapas mycket
överskottsvärme från kylmaskiner som går att använda till uppvärmning av luft och vatten i simhallen.
Energianvändningen kan därför kraftigt minskas jämfört med om dessa funktioner varit separata.
Kockum Fritid i västra Malmö är ett utmärkt exempel och borde vara en stor förebild i den kommande
planeringen
Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

