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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-13 kl. 13:00-13:45

Plats

Amiralsgatan 20

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Dündar Güngör (S) ersätter Asterios Bratanis (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Sara Sätterberg (Sekreterare)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-03-20

Protokollet omfattar

§32

Underskrifter

Sekreterare

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

Sara Sätterberg
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU
2019:56), Stadskontoret

FRI-2020-206
Sammanfattning

Den statliga utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) har gått ut på remiss till bland
annat Malmö stad. Kommunstyrelsen har lämnat ärendet till bland andra fritidsnämnden för
yttrande. Fritidsförvaltningen är positiv till förslagen i utredningen.
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Yrkanden
Tony Rahm (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande, och anser att
fritidsnämnden inte bör ställa sig bakom utredningens förslag.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, ordförandes eget bifallsyrkande och
Tony Rahms (M) avslagsyrkande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) och Elisabet Landrup (M) inkommer med skriftlig reservation.
Carlos Gonzalez Ramos (V) inkommer med särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200312
Yttrande fritidsnämnden 190312
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
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Reservation

Fritidsnämnden 2020-02-13
Ärende: 5
Ang: Remiss från Finansdepartementet – idéburen välfärd (SOU 2019:56), Stadskontoret
Vi moderater delar inte ställningstagandet i yttrandet att utredningens förslag är bra. Utredningen
vill göra om LOV och att den idéburna sektorn ska få en särställning. Vi moderater vill se lika
konkurrens mellan alla aktörer, föreningar, organisationer, individer och företag. Då är det
främmande för oss att någon aktör ska ha en särställning.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-03-13
Ärende 5
Remis från Finansdepartament-idéburen välfärd (SOU 2019:56), Stadskontoret.
Vi ser risker när idéburna aktörer deltar mer och mer i utförandet av offentligt
finansierade tjänster, särskild i dagens Sverige när välfärden håller på att monteras ner.
På grund av detta tvingas föreningslivet och andra organisationer att ta över
grundläggande uppgifter inom välfärden som staten, regionen och kommunen egentligen
ska ha det största ansvaret för.
Redan idag finns det många idéburna föreningar och frivilligorganisationer som tar hand
om hemlösa och andra medborgare som har hamnat utanför den välfärd som vi i Sverige
har varit så stolta över. De här organisationerna gör redan en stor insats för samhället och
det är vi mycket tacksamma för, men staten, regionerna, kommunerna kan inte slippa
ifrån sitt ansvar.
Rör inte välfärden!
En välfärd för alla!
Carlos González Ramos (V)
Med instämmande av
Ulrika Williamsson (V)

