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Dzemal Imsirovic
Planeringssekreterare
Dzemal.Imsirovic@malmo.se

Prislista 2021
FRI-2020-2470
Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar,
och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2021.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer prislistan för år 2021.
2. Fritidsnämnden fastställer hyresnivån för klubbstugor till 375 kronor/kvadratmeter/år.
3. Eventuella förändringar gällande registreringskategorier i Föreningsstöd 2021 och
Fördelningsprinciper 2021 ska även ändras i Prislista 2021.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201112
1. Besök anläggning 2021
2. Bokning evenemang och skolpriser 2021
3. Malmö idrottsakademi 2021
1. Besök anläggning med ändringar
2. Bokning evenemang och skolpriser med ändringar

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-10-27
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-11-05
Fritidsnämnden 2020-11-12
Ärendet
Inledning

Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar.

SIGNERAD

Fritidsnämndens prislista ses över årligen, i huvudsak med anledning av nämndens förväntat
ökade kostnader till följd av löne- och prisutvecklingen. Den skattefinansierade delen av
verksamheterna kompenseras normalt för ökade kostnader genom ökat kommunbidrag. Den
avgiftsfinansierade delen av verksamheterna behöver kompenseras genom höjda priser eller
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ökade besöksvolymer. Förändringar kan också föreslås för att försöka påverka vilka
samhällsgrupper och hur många som besöker nämndens anläggningar.
Barnkonventionen
Under en genomlysning hösten 2018 markerades de artiklar i barnkonventionen som särskilt
berör fritidsförvaltningens verksamhet. De fyra grundprinciperna är:





Artikel 2 - att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och att ingen får
diskrimineras.
Artikel 3 - att det i alla beslut som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms
vara barnets bästa.
Artikel 6 - att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12 - att barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Utöver dessa grundprinciper är följande artiklar av särskild betydelse för en konsekvensanalys av
förvaltningens arbete med prislista.





15 Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster
23 Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna
förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället
27 Erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska,
psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling
31 Barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Respektera och främja barnets rätt att
till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet
av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till
rekreations- och fritidsverksamhet

Prislistan är utformad på sådant sätt att barn och unga nyttjar fritidsnämndens anläggningar
kostnadsfritt, om aktiviteten genomförs inom föreningslivet. Genom beslutet att ha 0-taxa
möjliggör fritidsnämnden alla barns rätt till fritidsverksamhet. I prislistan hittas också reducerade
familjepriser som ska uppmuntra familjer att besöka anläggningar till en lägre kostnad. Utöver
detta hittas också reducerade dagtidspriser som ska uppmuntra till användning av
fritidsnämndens anläggningar under hela dagen.

Förändringar i prislistan
Nedan presenteras föreslagna ändringar indelat efter prislistans tre delar:
1. Priser för besök på fritidsnämndens anläggningar
2. Priser för bokning, evenemang och särskilda priser för skolor
3. Priser på Malmö Idrottsakademi (ingår i prislistan men inga ändringar föreslås)

1. Priser för besök på fritidsnämndens anläggningar
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Eftersom en större översyn av priserna gjordes 2020 föreslås inga generella prishöjningar med
undantag för barn- och ungdomspriset på friluftsbaden.
Priset för engångsinträde för barn och ungdomar på fritidsnämndens utomhusbad föreslås höjas
från 10 till 15 kr. Priset på utomhusbaden har inte höjts på 10 år. Sommaren 2020 hade några
värmetoppar som lockade besökare till utomhusbaden och till följd av det släpptes det in för
många besökare. Föreningslivet har driftansvar på två av utomhusbaden och måste följa priserna
i prislistan. En höjning av barn- och ungdomspriset hade förbättra villkoren för föreningarna
som driver anläggningarna att bedriva säker och trygg verksamhet samtidigt som de inte förlorar
något ekonomiskt på att minska besöksvolymen. En annan anledning till förslaget är att
uppmuntra familjer att besöka baden tillsammans. Eftersom utomhusbaden är stora är det svårt
för badvärdarna att hålla koll på alla badande samtidigt. Om fler föräldrar besöker baden
tillsammans med sina barn ökar tryggheten.
Barnkonsekvensanalys
Ett förslag om att höja barn- och ungdomspriser är negativt för målgruppen, oavsett på vilken
anläggningar förändringen görs. Ungdomar påverkas särskilt eftersom den målgruppen får lösa
inträde utan föräldrar om de är simkunniga. Den föreslagna förändringen bedöms däremot inte
vara så pass stor att ungdomar kommer sluta besöka utomhusbadet utan snarare genomförs för
att uppmuntra till familjebad.
Dagtidspris på tennis på Bulltofta Motionscenter föreslås vara 85 kr/timme/bana för vuxna och
35 kr för ungdom (från 12 år).

2. Priser för bokning, evenemang och särskilda priser för skolor
Vid bokning av anläggning eller del av anläggning som inte avser evenemang är prislistan
uppdelad i tre olika prisgrupper: prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2. Vilken prisgrupp som
tillämpas bestäms av vilken verksamhet som ska bedrivas och vem som organiserar
verksamheten. I prisgrupp 0 bokas de flesta lokaler och planer gratis. Avgifter för de flesta
lokaler och planer för prisgrupp 1 ska motsvara 25 % av avgifterna för prisgrupp 2.
Förslag finns att ändra namnet på föreningars nivåer till att istället visa om föreningen enbart är
registrerad i Malmö stad eller om föreningen dessutom är bidragsberättigad hos
fritidsförvaltningen. Detta kommer i så fall innebära att även namnen på prisgrupperna
förändras.
Vid bokning av evenemang gäller särskilda priser. Särskilda priser finns också för skolor.
Baltiska bowlinghallen
Några generella höjningar föreslås inte. Däremot föreslås ett undantag för bowlingföreningarna
att kunna nyttja 0-taxan även om föreningen inte följer ordinarie krav på bidragsberättigade
medlemmar. Förslaget grundar sig i att fritidsförvaltningen vill stimulera barn och unga till att
börja bowla.
Ishallar, sporthallar, möteslokaler
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Mindre förändringar föreslås i den här kategorin.
 Avseende ishallarna föreslås ett pris för extra spolning under ett träningspass.
 Avseende sporthallarna föreslås ett pris för att hyra omklädningsrum utan att boka
aktivitetsytan. Priset gäller främst skolverksamhet.
 Namnet för handboll i klisterhall förtydligas.
 Det föreslås också ett pris för olika möteslokaler där den mindre lokalen (upp till 10
personer) ska kosta 100 kr/timme medan den större lokalen (11–30 personer) ska kosta
150 kr/timme.
 Ett pris för att boka Klagshamns Folket hus till barnkalas föreslås.
Undervisning inom Malmö stad
Badvärdar på fritidsförvaltningen har utbildat personal inom Malmö stad i HLR, första hjälpen
och livräddning i vatten. Nu föreslås det priser för de olika utbildningarna. Kurserna är riktade
till större grupper, men är endast till för anställda inom Malmö stad.
Evenemang
2019 beslutade fritidsnämnden att inför timpris för evenemang. Ett år har gått sedan beslutet
och önskad effekt har inte uppnåtts. Istället för att föreningarna skulle boka färre timmar för att
få det billigare har de behövt boka lika många timmar som tidigare år men till en högre kostnad.
Därför är förslaget att återgå till heldagspriser för evenemang. Vad som avser heldag specificeras
och alla bokningar utöver detta debiteras enligt timpris. Samma ändringar gäller för bokning av
möteslokaler på Stadionområdet.
Tre sporthallar har fått ett särskilt pris eftersom de erbjuder bättre möjlighet till evenemang än
vad övriga sporthallar gör.
Nya priser för bokning av simhallar vid evenemang föreslås.
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.]

