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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-17 kl. 08:30-10:45

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)
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)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Thomas Sterner (Avdelningschef)
Lillemor Johansson (Kommunal)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§131

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

...........................................
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Eva Bertz (L)
Justerande
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Tony Rahm (M)
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2

§

131

Lokalbehovsplan 2021-2035

FRI-2020-2015
Sammanfattning

Fritidsnämndens lokalbehovsplan beskriver nämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2035. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar
dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till
kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad. Lokalbehovsplanen används
också som underlag i Malmö stads investeringsplanering. 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 2021–2035.
Yrkanden
Sven-Erik yrkar ett tillägg under rubriken "Omlokalisering av fritidsgårdar" i tredje stycket
som lyder: Samlokalisering med andra kommunala verksamheter såsom till exempel bibliotek
kan vara fördelaktigt.
Ordförande finner att tilläggsyrkandet vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 11
Ang: Lokalbehovsplan
I stort är detta en väldig bra och omfattande text som på ett pedagogiskt sätt visar på de behov
som kommer uppstå inom en snar framtid. Dock tycker vi det saknas lite längre perspektiv på
behoven. Denna plan svarar inte upp mot det mål som finns om att Malmö 2050 ska vara en
halvmiljonstad. Detta kommer krävas enorma investeringar för att täcka alla de behov av rörelse
och fritidsaktiviteter om vi inte vill sänka ambitionsnivåerna. En kommande lokalbehovsplan bör
ha ett längre perspektiv.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)

