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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 2021. Syftet är att förenkla för
föreningar/kunder och handläggare att förstå vad som gäller vid schemaläggning av
träningstider.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer Fördelningsprinciper med öppethållande 2021 enligt förslag i ärendet.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Fördelningsprinciper med öppethållande 2021 tvättad
Fördelningsprinciper med öppethållande 2021_slutlig

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-11-24
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-12-03
Fritidsnämnden 2020-12-10
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

SIGNERAD

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
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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.
Ett antal tillägg, uppdateringar och justeringar föreslås inför 2021. De huvudsakliga förslagen på
förändringar inför 2021 redogörs för och förklaras nedan. I bilagorna framgår alla
förändringsförslag.
Bidragsberättigad förening
Ändringar av registreringsnivåer infördes i Föreningsstöd 2020 och implementeras nu fullt ut
fr om 2021. Det innebär att dokumentet genomgående byter begreppet registrerad förening till
bidragsberättigad förening.
Idrottsspecifika anläggningar
Förvaltningen föreslår ett förtydligande vad gäller idrottsspecifika anläggningar inomhus och
utomhus. Anläggningarna är speciellt utformade och/eller utrustade för en viss verksamhet och
såväl anläggningarna som idrotten namnges i dokumentet.
Tilldelningsbar träningstid
Justeringar och kompletteringar föreslås. Bland annat föreslås, efter dialog med Fotbollens
samorganisation, att futsal får en egen modell för tilldelningsbar träningstid. Volleyboll har också
justerats efter dialog med förbund och förening. Förtydligande vad gäller åldrar har gjorts för
handboll och innebandy. Kälkhockey föreslås ingå som en del i ishockeyverksamhetens
träningstidsmodell och bandy utgår då det inte längre finns någon bandyförening i Malmö som
tilldelas schemalagd tid.
Verksamhetsperioder och öppethållande
Viss justering görs i ishallar med hänvisning till veckonummer under 2021 samt öppettider under
sommaren som motsvarar behov och efterfrågan. Under sommarperioden är det enbart
evenemang som erbjuds helgöppet. Med hänvisning till den ökade efterfrågan som finns för
simskola och simundervisning så föreslås Rosengårdsbadet vara öppet hela året.
Rekreationsanläggningar
Ribersborgs handikappbad har fått nytt namn under 2020 och heter nu Öresunds Funkis.
Mindre justeringar i öppettider föreslås så att anläggningen följer övriga anläggningar helgtider.
Förtydligande föreslås vad gäller öppettider på Torups friluftsgård.
Övrigt
Fritidsförvaltningens vaktmästare kontrollerar löpande att förvaltningens anläggningar nyttjas i
enlighet med befintliga bokningar och regler. Under 2020 har dock kontrollerna varit mer
oregelbundna då avbokningar skett löpande på grund av coronapandemin. Under året har också
förvaltningen ändrat avbokningsreglerna under året med hänvisning till coronapandemin.

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.]

