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Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-10-19
Vår referens

Sara Sätterberg
Planeringssekreterare
sara.satterberg@malmo.se

Prislista 2019
FRI-2018-2617
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar,
och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2019.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer prislistan för år 2019.
2. Fritidsnämnden fastställer hyresnivån för klubbstugor till 375 kronor/kvadratmeter/år.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-10-18
Fritidsnämnden 2018-10-25
Beslutet skickas till

Ärendet

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar.
Fritidsnämndens prislista ses över årligen huvudsakligen med anledning av verksamheternas
kontinuerligt ökade intäktskrav, som speglar nämndens förväntat ökade kostnader. Den
skattefinansierade delen av verksamheterna kompenseras för ökade kostnader genom ökat
kommunbidrag. Den avgiftsfinansierade delen av verksamheterna behöver kompenseras genom
höjda priser eller ökade volymer. Utifrån beräknad löne- och prisutveckling kan det generella
intäktskravet för nämnden beräknas uppgå till cirka 2,5 %.

SIGNERAD

2018-10-08

Andra orsaker till att fortlöpande föreslå förändringar kan vara försök att påverka besöksvolymer
och vem som besöker anläggningarna på ett sätt som bidrar till att de politiska målen bättre kan
fullföljas, eller på ett sätt som i övrigt anses gagna verksamhetens organisation. Förvaltningen
har i förslaget även beaktat att priserna ska sättas på ett sådant sätt att verksamheterna inte
riskerar att konkurrera med privata företag på ett otillbörligt sätt (konkurrenslagen 3 kap. 27).
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I prislistan tillämpas sedan tidigare fastslagna beräkningsgrunder för hur olika typer av rabatter
ska förhålla sig till ordinarie entréavgift, vilket innebär att prisförändringar kan hanteras på ett
relativt överskådligt och samstämmigt sätt. Inför 2018 föreslås nedanstående beräkningsgrunder.
Utifrån beräkningsgrunderna avrundas respektive pris i sista ledet.
Oxievångsbadet
Barnpris
Ungdomspris
Studentpris
Seniorpris
Gruppentré
2 vuxna, 2
barn/
ungdomar
1 vuxen, 2
barn/
ungdomar
2 vuxna, 1
barn/
ungdomar
1 vuxen, 1
barn/
ungdom
10-kort

Hylliebadet
Rosengårdsbadet

25 % av vuxenpriset
40 % av vuxenpriset för bad
56 % av vuxenpriset för
övriga aktiviteter
70 % av vuxenpriset

31,5 % av vuxenpriset
53 % av vuxenpriset

80 % av engångsavgiften för
2 vuxna och 2 ungdomar

75 % av engångsavgiften för
2 vuxna och 2 ungdomar

80 % av engångsavgiften för
1 vuxen, 1 ungdom och 1
barn
80 % av engångsavgiften för
2 vuxna och 1 ungdom

75 % av engångsavgiften för
1 vuxen, 1 ungdom och 1
barn
75 % av engångsavgiften för
2 vuxna och 1 ungdom

80 % av engångsavgiften för
1 vuxen och 1 ungdom

75 % av engångsavgiften för
1 vuxen och 1 ungdom

75 % av priset för 10
engångsavgifter för badkort
80 % av priset för 10
engångsavgifter för gymkort
/ vattengymnastik/wetbelt
65 % av priset för 10
engångsavgifter för
kombikort

75 % av priset för 10
engångsavgifter för badkort
85 % av priset för 10
engångsavgifter för kort
med tillägg

70 % av vuxenpriset
70 % av vuxenpriset

Torups friluftsgård
Bulltofta motionscenter
Ribersborgs handikappbad
60 % av vuxenpriset
70 % av vuxenpriset

75 % av priset för 10
engångsavgifter

Entré
lågfrekvent tid
Helårskort
Halvårskort

60 % av ordinarie
80 % av ordinarie entrépris
entréavgift
75 % av priset för 5 10-kort
75 % av priset för 5 10-kort
75 % av priset för 6 10-kort
62,5 % av priset för ett
62,5 % av priset för ett
62,5 % av priset för ett
helårskort
helårskort
helårskort
Månadskort
en tolftedel av priset för ett
en tolftedel av priset för ett
en sjättedel av priset för
årskort plus en administrativ årskort plus en administrativ ett halvårskort plus 20 %
avgift om 15 kr per månad
avgift om 15 kr per månad
påslag (ingen bindningstid)
(6 månaders bindningstid)
(6 månaders bindningstid)
De flesta lokaler och planer
Avgifter för de flesta lokaler och planer för prisgrupp 1 ska motsvara 25 % av avgifterna för prisgrupp 2.

Nedan följer övergripande information kring, samt förslag till förändringar i, 2019 års prislista.
Övergripande information
Hyresnivån för klubbstugor
Hyresnivån för klubbstugor har legat på samma nivå, utan uppräkningar, sedan 2013 då priset
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höjdes till 365 kronor per kvadratmeter och år. Konsumentprisindex har mellan oktober 2012
och augusti 2018 ökat med ungefär 4,8 %. Fritidsförvaltningen föreslår att klubbstugehyran höjs
med 10 kronor till 375 kronor per kvadratmeter och år, vilket motsvarar en höjning om ungefär
2,7 %.
Allmän information och information avseende evenemang
För att förenkla utomståendes läsning av prislistan, och bokningsenhetens och
evenemangsenhetens arbete med bokningar enligt prislistan, föreslås en sammanslagning och
förtydligande av den information som hittills återfunnits i prislistans inledning och i inledningen
till evenemangssidorna.
Bad & motion
Nytt entrésystem och webbokning
Samma entrésystem som används på Hylliebadet har under året införts även på Oxievångsbadet,
Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. Inköp av armband som används till
entrésystemet har visat sig medföra höga kostnader för Hyllievångsbadet. Inköp av armband
respektive plastkort väntas medföra ökade kostnader även på övriga anläggningar. Därför
föreslås en tillkommande kostnad om 50 kronor per armband och 25 kronor per kort på de
aktuella anläggningarna. Kort respektive armband krävs vid köp av flergångskort och periodkort.
Den som har köpt ett kort eller ett armband kan fortsätta använda det även till nästa flergångseller periodkort. För barn upp till 12 år är plastkort och armband kostnadsfria.
Den nya möjligheten till webbokning av Wellness evening, Friday chill, relaxkväll, babysim,
minisim och simskola på Hylliebadet och Oxievångsbadet har medfört en ökad servicenivå för
besökarna, men också ökade kostnader för förvaltningen. Priserna föreslås därför höjas något.
Inledande information
Alla flergångskort på samtliga anläggningar är sedan införandet av det nya entrésystemet
personliga, vilket i förslaget framgår i inledningen till sektionen för Bad & motion. Där föreslås
även finnas information om att legitimerade ledsagare har fri entré, att Malmönyckeln gäller på
samtliga anläggningar, och att personal ibland behöver kontrollera besökares ålder när
artonårsgräns gäller.
Hylliebadet
Entrétillägget för vattenträning föreslås höjas från 20 kronor till 25 kronor.
Gruppriset för 2 vuxna och 1 ungdom/barn föreslås höjas från 180 kronor till 190 kronor för att
inte understiga priset för enbart 2 vuxna.
Seniorpriserna för flergångs- och periodkorten för ”Allkortet dagtid” och ”Badkort dagtid med
gym och gruppträning i sal” är sedan tidigare inte justerade i enlighet med de beräkningsgrunder
som gäller för övriga priser på Hylliebadet. Priserna för ”Badkort dagtid med gym och
gruppträning i sal” föreslås korrigeras i enlighet med beräkningsgrunderna. Priserna för
”Allkortet dagtid” föreslås höjas med 10 %, då en korrigering i enlighet med
beräkningsgrunderna skulle medföra höjningar om 33 %.
Oxievångsbadet
Priset för Vattengymnastik-/wetbeltkort 3 gånger/vecka föreslås strykas ur prislistan.
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På grund av ökade intäktskrav, och mot bakgrund av prissänkningarna som genomfördes inför
2017 som inte bidragit till fler besök, föreslås en generell prishöjning genom att entréavgiften för
vuxna höjs från 65 kronor till 70 kronor.
Gruppriset för 2 vuxna och 1 ungdom/barn föreslås höjas från 125 kronor till 140 kronor för att
inte understiga priset för enbart 2 vuxna.
Rosengårdsbadet
Rosengårdsbadet väntas inte erbjuda babysim eller minisim och priserna föreslås strykas ur
prislistan.
Simhallsbadet
Simhallsbadet väntas inte erbjuda vattengymnastik och priserna föreslås strykas ur prislistan.
Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter
På Torup och Bulltofta föreslås generella höjningar baserat på ökningar om 5 kronor för entré
till gym respektive bastu för vuxna. På Bulltofta höjdes priserna för gym senast 2016, men på
Torup har priserna i stort sett inte förändrats sedan 2013.
För att gynna dagtidsbesökare föreslås beräkningsgrunden för entré på lågfrekvent tid sänkas
från 85 % till 80 % av ordinarie pris.
Ribersborgs handikappbad
Inga förändringar föreslås avseende priserna på Ribersborgs handikappbad.
Idrottsanläggningar
Fritidsnämnden beslutade 2018-05-24 om priser för fritidsförvaltningens uthyrning av
inomhushallen för Indoor cricket, DR Cricket Center. Priserna bör föras in i fritidsnämndens
prislista inför 2019.
Hyran för skor på Baltiska bowlinghallen föreslås höjas från 10 kronor till 20 kronor. Priset har
inte höjts sedan år 2004.
Skolpriser
Priset för skolsim för Malmös grundskolor regleras genom avtal, vilket föreslås framgå i
prislistan istället för det specifika priset. Skolor från andra kommuner föreslås betala 300 kronor
i grundpris för banan och 45 kronor per elev (minst 10 elever) per tillfälle.
Evenemang
Priser för Extra Personal och Transportservice för övriga kunder (dvs. ej registrerade föreningar och
organisationer) föreslås fastställas. Prisnivåerna föreslås motsvara priserna för liknande tjänster i
Kommuntekniks prislista som är marknadsanpassad.
Registrerade föreningar och organisationers pris för att hyra Hylliebadets 50-metersbassäng vid
evenemang föreslås höjas från 6500 kr till 8000 kr per dag.
Malmö Idrottsakademi
Priserna på Malmö Idrottsakademi har varit desamma sedan 2015, med undantag för införandet
av särskilda priser för prisgrupp 2 inför 2018. Därför föreslås på grund av kostnadsökningar de
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senaste åren en generell prisökning om 7 %.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

