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Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för 2018 uppgick till 537 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört
med bokslut 2017. Resultatet uppgick till 6,4 Mkr. Årsanalysen innehåller även en uppföljning
med analys av vad som ska åstadkommits i förhållande till nämndsmålen för 2018 och vad
nämndens resultat betyder för Malmö Stad i sin helhet.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2018 och översänder densamma till
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

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

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsanalys 2018, se bifogad handling.
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Fritidsnämnden har ansvarat för det statliga bidrag som Malmö stad erhållit för att anordna
gratis lovaktiviteter för barn i åldern 6–15 år. Bidraget var på 34,8 mkr fördelat 15,5 mkr för
sommarlovsaktiviteter och 19,3 mkr för övriga lov. Fritidsnämnden har, förutom ansvaret för
rekvireringen och redovisningen av bidraget, genomfört aktiviteter i nära samarbete med berörda
nämnder och i samverkan med Malmös föreningsliv.
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En annan stor satsning under året har varit den avgiftsfria simskolan för elever i förskoleklass.
Syftet har varit att ge eleverna bättre förutsättningar att i framtiden ta del av simundervisning.
Satsningen har genomförts tillsammans med Malmös simföreningar och finansierats via ett
statligt bidrag på 12,5 mkr.
Två större renoveringsprojekt har genomförts under 2018. Dels har isplattan på Malmö isstadion
bytts ut och dels har 50-metersbassängen på simhallsbadet renoverats. I båda fallen har
renoveringsarbetet haft betydande inskränkningar i is- respektive simföreningarnas verksamhet.
Arbetet har dock gått enligt plan och i slutet av året var anläggningarna åter i drift.
I maj invigdes Skandinaviens första cricketcenter inomhus "Indoor Cricket". Satsningen innebär
att Malmö fortsätter att skapa förutsättningar för nya idrotter och aktiviteter.
Fritidsnämnden har haft ambitionen att under 2018 öppna ytterligare en fritidsgård samt finna
nya lokaliseringar för de fritidsgårdar som inte har ändamålsenliga lokaler. På grund av
svårigheter att finna ändamålsenliga lokaler så har ambitionen att öppna ytterligare en ny
fritidsgård inte kunnat förverkligas under 2018. Dock har nämnden bidragit till att en ny
föreningsdriven mötesplats öppnats på Nydala. Mötesplatsen drivs av föreningen HelaMalmö.
Fritidsnämnden strävar efter en jämnare fördelning av resurserna till tjejer och killar. En av årets
insatser har varit det Vinnovafinansierade utvecklingsprojekt för mer jämställda aktivitetsytor.
Projektet har givit förvaltningen kunskaper och idéer om utvecklingen av jämställda
aktivitetsytor.
Tillsammans med forskningsgruppen Ung livsstil har 15 av fritidsnämndens fritidsgårdar
undersökts utifrån ett jämställhets- och jämlikhetsperspektiv. Resultatet visar att fritidsgårdarna i
Malmö når för få ungdomar i tonåren, speciellt tjejer.
Sommaren 2018 var mycket varm och en effekt för Malmös ridföreningar var bristen på hö som
uppstod. Fritidsnämnden har, genom en extrasatsning under hösten, bidragit med medel till
Malmös ridföreningarna för att underlätta för dem att finansiera de ökade hökostnaderna.
Sedan 2011 har nämnden haft fokus på att förbättra förutsättningarna för Malmös
ridföreningarna. Som en del i detta arbete har beslut fattats att en ny ridanläggning på Jägersro
ska uppföras. Arbetet med dessa planer har intensifierats under året.
Nämndens nettokostnad för 2018 uppgick till 537 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört
med bokslut 2017. Resultatet blev +6,4 Mkr.
2018 har varit ett händelserikt år och framsteg har åstadkommits i ambitionen att erbjuda alla
Malmöbor möjligheter till en meningsfull fritid. Dock är tjejers aktivering och en jämn och hög
aktivitetsgrad runt om i staden fortfarande en utmaning att arbeta med. På samma sätt har det
under året gjorts framsteg inom arbetsmiljöfrågorna på förvaltningen, men mer behöver göras
framöver.
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