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Sammanfattning

För att arbetet med tilldelning av tider i idrottsanläggningar till föreningar och övriga kunder ska ske
på ett transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det öppethållande
som ska gälla. I dialog med föreningslivet har ett mindre antal ändringar gjorts i dokumentet
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019. Syftet är att förenkla för föreningar/kunder och
handläggare att förstå vad som gäller vid schemaläggning av träningstider.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 enligt förslag i
ärendet.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181122
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 med ändringar
Fördelningsprinciper med öppethållande 2019 tvättad version

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-11-16
Fritidsnämnden 2018-11-22
Ärendet

Fritidsförvaltningen tilldelar tider åt registrerade föreningar och övriga kunder i kommunala
idrottsanläggningar men även i idrottsanläggningar där kommunen är inhyrd utifrån registrerade
föreningars och övriga kunders uttryckta behov och önskemål. För att detta arbete ska ske på ett
rimligt transparent, rättvist och förutsägbart sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det
öppethållande som ska gälla. Syftet är att skapa en ökad tydlighet kring öppethållande och
fördelningsprinciper som bland annat förenklar för föreningar och övriga kunder att förstå på vilka
grunder tider fördelas, men också förenklar arbetet vid schemaläggning av träningstider.

SIGNERAD

2018-11-01

Ett mindre antal tillägg, uppdateringar och justeringar föreslås inför 2019. De huvudsakliga förslagen
på förändringar inför 2019 redogörs för och förklaras nedan. I bilagorna framgår alla
förändringsförslag.
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Huvudprinciper vid fördelning av tider
Sedan tidigare finns det i huvudprinciperna definierat att barn och ungdomar upp t.o.m. 15 år ska
prioriteras mellan kl. 18.00-20.00 på vardagar. Framöver föreslås detta gälla även för personer med
funktionsnedsättning. Detta med anledning av att denna grupp ofta har särskilda behov som inte kan
tillgodoses vid sena träningstider.
Inomhusanläggningar
I dialog med berörda gymnastikföreningar samt Svenska Gymnastikförbundet har förvaltningen
uppdaterat fördelningsprinciperna för både truppgymnastik och artistisk gymnastik. Den
huvudsakliga förändringen i truppgymnastikens fördelningsprincip är att denna har delats in i en del
för den fristående träningen och en del för redskapsträningen. På så sätt skapas möjligheter för ett
effektivare nyttjande av befintliga hallar. Fördelningsprincipen för den artistiska gymnastiken
reglerade tidigare inte hur mycket tid respektive träningsgrupp kan tilldelas. Detta har nu
specificerats i den uppdaterade principen, vilket möjliggör att tidstilldelningen kan sättas i relation till
övriga grenar och idrotter.
Tidigare har det saknats en specifik fördelningsprincip för cheerleading. Detta har nu tagits fram
tillsammans med berörd förening och Svenska Cheerleadingförbundet. Principen möjliggör ett
effektivare nyttjande av befintliga hallar utifrån verksamhetens behov.
Tennisbanor
I dokumentet saknas det idag en specifik fördelningsprincip för tennisen. Då detta är något som har
efterfrågats har förvaltningen fört en dialog med tennisföreningarna under 2018. Denna dialog
kommer att fortsätta under 2019 och förväntas leda till en samsyn kring hur tidstilldelningen ska gå
till. Eventuellt kommer förvaltningen föreslå att komplettera Fördelningsprinciper med öppethållande 2019
med en särskilt framtagen fördelningsprincip för utomhustennisbanorna.
Badanläggningar
Oxievångsbadets öppetperiod föreslås justeras till 18 augusti – 17 juni. Lindängsbadets öppetperiod
föreslås justeras till 15 maj – 31 augusti.
Rekreationsanläggningar
Verksamhetsperioder och öppettider för Bulltofta motionscenter, Torups friluftsgård och
Ribersborgs handikappbad föreslås framöver fastställas i dokumentet Fördelningsprinciper med
öppethållande. Dessa rekreationsanläggningar har tidigare saknats i dokumentet.
Uppföljning av tilldelade tider
Enligt gällande fördelningsprinciper ska verksamhet för barn och ungdomar som är 15 år och yngre
prioriteras vid tilldelning av träningstider på vardagar mellan kl 18.00-20.00. Under de senaste åren
har fritidsförvaltningen vid upprepade tillfällen kontrollerat dels att förvaltningen följer denna
princip vid tilldelning av tider och dels att föreningarna internt följer principen. Med hjälp av
fritidsförvaltningens vaktmästare kontrolleras årligen att föreningarna prioriterar barn och ungdomar
på träningstider mellan klockan 18.00-20.00. Under v 39 2018 kontrollerades följande föreningars
träningstider:
Förening
Limhamns FF
Liria IF
Malmö City FC
Malmö Idrottsförening
Malmö Sport IF

Anläggning
Limhamns IP
Rosengårds Norra IP
Kirsebergs IP, Sorgenfri IP
Sofielunds idrottshus
Kulladals sporthall (kontrollerades v 42), Dammfri sporthall
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Oxie SK
Rosengårds FF
Öresund Muay Thai Camp IF

Oxievångs IP
Rosengårds Norra IP
Malmö isstadion (kontrollerades v 42)

Att låta en träningsgrupp där majoriteten av deltagarna är över 15 år träna på träningstider mellan
klockan 18.00-20.00 samtidigt som en yngre grupp tränar på andra tider ses som en avvikelse. Utifrån
denna definition noterades inga avvikelser i de genomförda kontrollerna. Det ska dock noteras att
Malmö Sport IF under den aktuella veckan inte nyttjade tilldelade träningstider efter klockan 20.00.
Huvudsyftet med kontrollerna har varit att säkerställa att verksamhet för barn och ungdomar
prioriteras på träningstider mellan kl 18.00-20.00. Utifrån det insamlade underlaget går det också att
till viss del kontrollera om träningstiderna fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Slutsatsen är
att det i det insamlade materialet inte går att se några avvikelser i nyttjandet av träningstider utifrån
ett jämställdhetsperspektiv.
Ansvariga

Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef
Johan Hermansson Direktör

