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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 antal ändringar gjorts i
dokumentet Fördelningsprinciper med öppethållande 2020. 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 2020 enligt förslag i
ärendet.

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-10-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-11-07
Fritidsnämnden 2019-11-14
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

Ett antal tillägg, uppdateringar och justeringar föreslås inför 2020. De huvudsakliga förslagen på
förändringar inför 2020 redogörs för och förklaras nedan. I bilagorna framgår alla
förändringsförslag.
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Huvudprinciper vid fördelning av träningstider, Fördelningsprocessen och Rutiner vid
fördelning av tider
För att tydliggöra innehållet samt för att öka läsbarheten föreslås de tre ovan nämnda avsnitten
slås ihop till ett gemensamt med rubriken Fördelning av träningstider. Fördelning av träningstider är i sin
tur indelat i fem underrubriker. I samband med omstruktureringen har ett antal mindre
justeringar av texten gjorts, dels med syfte att öka läsbarheten och dels med syfte att i viss mån
framhäva den icke tävlingsinriktade verksamheten.
Utöver de ovan beskrivna förändringarna föreslås i avsnittet även att barn och ungdomar upp
t.o.m. 16 år samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras vid tilldelning av
träningstider mellan kl 17.00-20.00 på vardagar. I gällande principer anges att barn och
ungdomar upp t.o.m. 15 år samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras mellan kl
18.00-20.00 på vardagar. Att även prioritera 16-åringar på tidiga träningstider innebär att barnoch ungdomsverksamhet prioriteras på tidiga tider samt att junior- och seniorverksamhet i första
hand tilldelas sena träningstider. Inom flertalet idrotter räknas aktiva som juniorer från 17 års
ålder och fritidsförvaltningen debiterar idag matcher och tävlingar när deltagarna är 17 år eller
äldre. Fritidsförvaltningen tilldelar vanligtvis träningstider från kl 17.00 på vardagar. En princip
som säger att barn och ungdomar upp t.o.m. 16 år samt personer med funktionsnedsättning ska
prioriteras mellan kl 17.00-20.00 på vardagar innebär att de aktuella målgrupperna i grunden
prioriteras på samtliga tidiga kvällstider som förvaltningen fördelar på vardagar. På helger
används anläggningarna i första hand för matcher, tävlingar och arrangemang. Eftersom
träningstid endast tilldelas på helger i undantagsfall finns det ingen särskild prioriteringsordning
för fördelning av träningstider på helger.
Ytterligare ett förslag på förändring, med syfte att öka tydligheten och flexibiliteten, är att i
avsnittet Fördelning av träningstider ange att tilldelning av träningstid i första hand sker på
vardagskvällar utifrån anläggningarnas öppethållande samt att tilldelningen även kan ske på
andra dagar och tider i de fall då fritidsförvaltningen bedömer det motiverat. Den ovan
beskrivna texten föreslås ersätta den tidigare generella beskrivningen av den tilldelningsbara
träningstiden samt de detaljerade beskrivningarna av den tilldelningsbara träningstiden i avsnitten
Inomhusanläggningar, Utomhusanläggningar samt Ishallar.
Inomhusanläggningar
För att tydliggöra vilka anläggningar som avses föreslås rubriken ändras till Sporthallar,
gymnastiksalar och specialinomhusanläggningar. Vilka anläggningar som i detta sammanhang räknas
som specialinomhusanläggningar förtydligas i avsnittet. Träningsgrupper inom basket, handboll,
innebandy och volleyboll som inte deltar i seriesystemet kan enligt gällande fördelningsprinciper
endast tilldelas tid i mån av plats. Fritidsförvaltningen föreslår att dessa grupper framöver ska
kunna tilldelas två träningstimmar per vecka. Genom att förtydliga att tävlingsverksamhet
prioriteras i sporthallar hänvisas grupper som inte deltar i seriespel i första hand till
gymnastiksalar.
Utomhusanläggningar
För att tydliggöra vilka anläggningar som avses föreslås rubriken ändras till Utomhusplaner,
utomhusfriidrottsytor och inomhuskonstgräsplaner. Med undantag för fotbollsskolor kan
träningsgrupper inom fotboll som inte deltar i seriesystemet enligt gällande fördelningsprinciper
endast tilldelas tid i mån av plats. Fritidsförvaltningen föreslår att dessa grupper framöver ska
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kunna tilldelas två träningstimmar per vecka, i första hand på bollfält och grusplaner.
Träningsgrupper som deltar i reserv- eller motionsserier föreslås framöver kunna tilldelas tre
timmar per vecka, i första hand på bollfält och grusplaner.
Tennisbanor
Avsnittet om tennisbanor föreslås tas bort. Avsnittet reglerar ansökningsförfarandet av
träningstider på Hästhagens IP, samt anläggningens öppettider. Förvaltningens avsikt är att
Kronprinsens Tennisklubb ska ta hand om bokningen av anläggningens tennisbanor fr.o.m.
2020. I likhet med övriga kommunala tennisbanor kommer bokningen därmed att ske via
föreningslivet.
Badanläggningar
Inga förändringar föreslås eftersom förvaltningens förslag till justeringar inte är färdigställt.
Förvaltningen avser att vid en senare tidpunkt föreslå ett antal justeringar.
Öppethållande vid helgdagar och dålig väderlek
Under ett antal helgdagar hålls idag samtliga idrottsanläggningar öppna kl 10.00-16.00. För att
skapa ett bättre resursutnyttjande föreslås framöver ett mer begränsat öppethållande där utvalda
anläggningar hålls öppna utifrån verksamheternas samlade behov.
Grundkontroll av anläggningsnyttjande
Fritidsförvaltningens vaktmästare kontrollerar löpande att förvaltningens anläggningar nyttjas i
enlighet med befintliga bokningar och regler. Under januari-september 2019 genomfördes drygt
15 000 kontroller av bokade tider. I dessa kontroller noterades sammanlagt 421 avvikelser som
ledde till att berörda föreningar/kunder debiterades utefter de ordningsregler och avgifter som
anges i fritidsnämndens prislista. Sammanlagt fakturerades föreningarna/kunderna 377 000 kr
för dessa avvikelser.
Särskilda kontroller av tilldelade tider
Utöver den löpande grundkontrollen av anläggningsnyttjandet gör fritidsförvaltningen årligen
särskilda kontroller av tilldelade tider. Enligt gällande fördelningsprinciper ska verksamhet för
barn och ungdomar som är 15 år och yngre samt verksamhet för personer med
funktionsnedsättning prioriteras vid tilldelning av träningstider på vardagar mellan kl 18.0020.00. Via de särskilda kontrollerna säkerställer fritidsförvaltningen dels att förvaltningen följer
denna princip vid tilldelning av tider och dels att föreningarna internt följer principen.
Utgångspunkten är att cirka tio föreningars samtliga träningstider ska kontrolleras under en
utvald vecka av förvaltningens vaktmästare. Tidigare år har kontrollerna genomförts i slutet av
september. I år har hälften av de utvalda föreningarna kontrollerats vid månadsskiftet
september/oktober. Övriga utvalda föreningar kommer kontrolleras senare under året. Genom
att sprida ut kontrollerna skapas möjlighet att granska föreningar med en större
verksamhetsvolym samtidigt som det ges möjlighet att granska fotbollsföreningarnas
försäsongstider, vilka tidigare inte har kontrollerats i denna form.
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Under v 39 respektive 40 kontrollerades nedan föreningars träningstider.
Förening

Anläggning

Limhamn Hockey
Malmhaug IBF

Limhamns ishall
Gottorpshallen, Kulladals sporthall, Sundsbrohallen, Limhamns
sporthall
Rosengårds sporthall
Rosengårds sporthall, Apelgårdsskolans idrottshus
Baltiska hallen, Baltiska träningshallen, Bäckagårdens sporthall,
Risebergaskolans gymnastiksal, Videdals sporthall,
Kroksbäcksskolans gymnastiksal, Slottstadens sporthall,
Klagshamns nya sporthall

Frontier MMA Akademi
BBK Playmaker
Malmö Floorball Club

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 ingen avvikelse i träningstiderna hos Limhamn
Hockey, Frontier MMA, BBK Playmaker eller Malmö Floorball Club. Det ska dock noteras att
inte samtliga av Frontier MMA:s träningstider i Rosengårds sporthall kontrollerades.
Malmhaug IBF noterades för avvikelser då deras damlag på tisdagen och torsdagen tränade kl
18.30-20.15 i Kulladals sporthall samtidigt som en yngre pojkgrupp tränade kl 20.00-21.30 i
Gottorpshallen på tisdagen och torsdagen.
I samband med kontrollerna anger vaktmästarna utöver åldersgruppen även om det är
pojkar/män eller flickor/kvinnor som använder träningstiderna. Utifrån kontrollerna går det inte
att dra slutsatsen att någon av de utvalda föreningarna fördelar träningstider på ett ojämställt sätt.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

