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Sammanfattning

Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag på 557, 1 Mkr. Detta är
en ramutökning på 13,8 Mkr i jämförelse med 2018. Ramen innebär dock ett
effektiviseringsuppdrag uppgående till 9,7 Mkr.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner nämndsbudget 2019 och översänder densamma till
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag





Bilaga 1
Nämndsbudget 2019 - inför nämnd
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190221

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-01-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-02-07
Fritidsnämnden 2019-02-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndsbudget 2019 innehållande såväl en
verksamhetsplan (mål, målindikatorer och förvaltningsåtaganden) som en ekonomisk plan.
Malmös befolkning ökar och även om ökningstakten är lägre än de senaste åren så är den fortsatt hög. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämnden och under 2019 kommer till
exempel målgruppen i åldern 6–15 år att öka med 4,4%.
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Behovet av att få fler att bli fysiskt aktiva lyfts fram. Fysisk aktivitet i unga år bidrar inte bara till
en meningsfull fritid utan den ger också förutsättningar för bättre inlärningsförmåga i skolan och
stimulerar till rörelse under hela livet vilket i sin tur ger positiva hälsoeffekter för samhället i
stort.
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Tjejer är betydligt mindre aktiva jämfört med killar. Likaså visar statistik att deltagande i stadens
utbud av fritidsaktiviteter varierar stort beroende på var i Malmö man bor och huruvida man
lever i socioekonomisk utsatthet. Därför prioriteras arbetet med ett jämställt och jämlikt
fritidsutbud för barn och unga i Malmö. I Malmö ska alla barn och unga ha tillgång till en
meningsfull fritid, oavsett ekonomiska villkor och var man bor.
Under perioden 2017–2018 har Malmö stad tagit del av statliga medel riktade till ett förstärkt
utbud av lovaktiviteter samt en satsning på simundervisning för elever i förskoleklass. Bidragets
storlek under 2018 uppgick till 47,8 mkr. Då dessa medel inte finns avsatta i regeringens budget
för 2019 kommer inte heller samma volym av lovaktiviteter kunna erbjudas till Malmöborna
under 2019.
Med befolkningstillväxten följer ett ökat behov av funktionella aktivitetslokaler. Under 2019
kommer två nya sporthallar invigas.
Ridsport är en populär fritidsaktivitet, inte minst hos tjejer. Under året planeras bygget av en ny
ridanläggning inledas. Denna anläggning, som kommer ersätta ridanläggningen på Jägersro, är en
del i den ridsportsatsning som nämnden prioriterat under en längre tid.
En viktig resurs för nämnden är de konstgräsplaner som skapar förutsättningar för Malmös fotbollsföreningar att utveckla sin verksamhet. Samtidigt utgör konstgräsplanerna en miljörisk
eftersom det finns mikroplaster som kan fällas ut från dessa planer. Arbetet med att finna
alternativa material till plasten i konstgräsplanerna kommer intensifieras.
I samverkan med kulturförvaltningen kommer det genomföras en Ung livsstils-studie. Denna
studie genomfördes senast 2015 och syftar till att få bättre förståelse för barn och ungas
levnadsvillkor och önskemål om en meningsfull fritid. Av speciellt intresse är att bättre förstå
vad tjejer önskar göra på sin fritid. Tjejers aktivering är betydligt lägre än killars och ett högt
prioriterat mål är att åstadkomma ett mer jämställt och jämlikt fritidsutbud.
Fritidsnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats 557 mkr. Detta innebär en ramutökning på
13,8 mkr jämfört med föregående år. Dock har nämnden inte fått full kompensation för löneoch prisutvecklingen. Detta tillsammans med ett effektiviseringsuppdrag på 8,2 mkr innebär ett
totalt effektiviseringsuppdrag på 9.7 mkr för året. Förvaltningens bedömning är att
effektiviseringsuppdraget kan klaras av och ändå ha kvar en i princip oförändrad ambitionsnivå
jämfört med 2018.
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