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Sammanfattning

I fritidsförvaltningens rapport Dans i Malmö redogörs översiktligt för utbud och prisnivåer för
olika typer av dans i Malmö idag, samt för fritidsförvaltningens pågående arbete för ökad
tillgänglighet.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Dans i Malmö.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213
Dans i Malmö

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-12-06
Fritidsnämnden 2018-12-13
Beslutet skickas till

Ärendet

Rapporten Ung Livsstil Malmö visar att tjejer i högstadiet i Malmö vill att fritidsnämnden i tur
och ordning ska satsa på gym inomhus, simhallar och lokaler för dans. Tjejer i olika
socioekonomiska grupper och med svensk respektive utländsk bakgrund har likartade åsikter om
vilka idrottsanläggningar som kommunen ska satsa på. I rapporten Dans i Malmö redogörs
översiktligt för utbud och prisnivåer för olika typer av dans i Malmö idag, samt för
fritidsförvaltningens pågående arbete för ökad tillgänglighet.
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Fritidsförvaltningen har i samverkan med gatukontoret under ett års tid arbetat i två omgångar
med att utbilda danscirkelledare. Kurserna har riktat sig till tjejer i åldrarna 16 – 25 år som
utbildas i street dance. Ambitionen är att bygga upp ett ledarskap för att bredda dansintresset
och tillgängliggöra en enklare form av dansundervisning, med lägre avgifter, för
huvudmålgruppen tjejer i åldrarna 6 – 12 år. Tjejer i förening och ABF väntas strukturera arbetet
med att ordna dansverksamheten, gatukontoret står för föreningens samordningskostnader samt
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utbildningskostnaden för nya ledare, och fritidsförvaltningen ska stå för lokalerna.
På Föreningarnas hus finns i dagsläget två tomma danslokaler, som kan göras om till en bredare
mötesplats för olika typer av dans då den planerade verksamheten med Tjejer i förening och
ABF inte kan täcka upp samtliga tider. I lokalerna skulle också dansföreningar, ABF:s övriga
dansverksamhet och eventuellt kommersiella dansskolor, kunna bedriva sin verksamhet, med
längre eller kortare hyrtider. Till Föreningarnas hus kan även ett mindre dansrum på
kvinnocentrum i Rosengård och en danslokal på Flamman Ungdomarnas hus i Kroksbäck
knytas som satelliter.
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