Nämndsbudget 2021
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................................................4
Nämndens ansvar.......................................................................................................................5
Kommunfullmäktigemål ...........................................................................................................6
Förklaring av värden ............................................................................................................................................6
Målområde - Stadsutveckling och klimat ...................................................................................................7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor......................................................................................................................................................7
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp
av växthusgaser .................................................................................................................................................................8
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation ....................................................................................................................................................10
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och
förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning. .................................................................12

Målområde - Trygghet och delaktighet ....................................................................................................12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer ..................................................................................................12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända,
stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska
språket ................................................................................................................................................................................15
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i
uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den
svarta ekonomin i Malmö. ..........................................................................................................................................16
Fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att
tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar i
syfte att komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars behov. ................................................16

Målområde - En god organisation ..............................................................................................................17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar................................................................................17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning......................18
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala
utvecklingen .....................................................................................................................................................................19
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans
med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att
skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö. ...........................................................................................20
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar
ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och

Nämndsbudget 2021, Fritidsnämnden

2(39)

under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen
för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning
säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet. .........................................20

Plan för verksamheten ............................................................................................................21
Befolkningsutveckling ......................................................................................................................................21
Socialt hållbart fritidsutbud ............................................................................................................................22
Nämndens uppdrag ..........................................................................................................................................23
Rörelse hela livet ............................................................................................................................................................23
Föreningslivets utveckling ..........................................................................................................................................24
Anläggningsutveckling ................................................................................................................................................26

Plan för ekonomin ...................................................................................................................28
Resultaträkning ...................................................................................................................................................29
Resultaträkning ...................................................................................................................................................31
Budgetförändringar per avdelning .........................................................................................................................31

Investeringsram ..................................................................................................................................................37

Nämndsbudget 2021, Fritidsnämnden

3(39)

Sammanfattning
Inför budget 2020 infördes en ny styrmodellen i Malmö stad där tidigare nio målområden ersatts med fyra
nya målområden. Fritidsnämnden berörs av tre av fyra målområden Stadsutveckling och klimat, Trygghet och
delaktighet samt En god organisation och därtill 8 av 13 kommunfullmäktigemål.
Fritidsnämnden ansvarar för att ge malmöborna möjligheter till en meningsfull fritid. Detta sker dels via
nämndens egna verksamheter dels via stöd till föreningslivet som via sina verksamheter skapar aktiviteter
för malmöborna. Coronapandemin har påverkat föreningslivets möjligheter att bedriva verksamhet och
nämnden kan se att aktiveringsgraden sjunker i nämndens primära målgrupper, barn och unga, personer
över 65 år samt personer med funktionsnedsättning. Coronapandemin kommer även 2021 påverka
nämndens verksamheter på ett betydande sätt.
Föreningslivet i Malmö har stor betydelse i ambitionen att ge alla malmöbor möjlighet till en meningsfull
fritid. Samtidigt står föreningslivet i Malmö, likt övriga Sverige, inför stora utmaningar. Aktivitetsgraden
riskerar att gå ned, föreningslivet har utmaningar i att nå tjejer och bristen på ledarförsörjning inom
föreningslivet ger allt fler föreningar utmaningar i sina verksamheter. Coronapandemin gör att dessa
utmaningar blir än tydligare.
Fritidsgårdarna är för många unga en plats där man kan umgås med sina vänner men också får vuxenstöd
och möjlighet att utvecklas i en trygg miljö. Fritidsgårdarnas aktiviteter är kostnadsfria och har särskilt stor
betydelse för barn och unga som inte är föreningsaktiva. Dock är tjejer underrepresenterade och nämnden
kommer under året göra insatser för att höja den generella besöksfrekvensen och då med särskilt fokus på
tjejers delaktighet. Under året kommer två nya fritidsgårdar öppna i Malmö.
Nämnden vill med en ökad digitalisering skapa möjligheterna för fler att kunna boka nämndens
anläggningar. Med ökad digitalisering vill nämnden också effektivisera boknings- och bidragshanteringen.
De senaste årens arbete med detta innebär att nämnden under 2021 kommer kunna se en ökad
implementering av digitala funktioner i verksamheten.
Malmö växer och främst växer målgrupperna barn och unga samt personer 65 år och äldre. Detta är
positivt ur många perspektiv men utgör också en utmaning för fritidsnämnden. Bland annat innebär detta
att behovet av simytor i Malmö ökar. Som en del i skolundervisningen krävs att barn och unga ska vara
simkunniga. Nämnden ansvarar för att det finns simytor i Malmö för att skolan ska kunna uppfylla detta
krav. Stora delar av Malmös simanläggningar har idag uppnått sin maxkapacitet och inom en nära framtid
kommer den totala maxkapaciteten vara nådd. Under 2021 kommer nämnden att, i enlighet med uppdrag
från kommunfullmäktige, arbeta fram förutsättningarna för etablering av ytterligare simytor i Malmö.
Utifrån 2020 års resultat av Hållbart medarbetarengagemang har nämnden funnit utvecklingsmöjligheter som
föranleder en satsning på social och organisatorisk arbetsmiljö samt ledarskap.
Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag på 591 Mkr. Detta innebär en
minskning av den ekonomiska ramen på 12 Mkr jämfört med föregående år. Det innebär också att
Fritidsnämndens förväntas effektivisera sin verksamhet med motsvarande 2%. Nämnden bedömer att
effektiviseringsuppdraget kan klaras av genom budgetanpassningar och omdisponeringar inom nämndens
ansvarsområde.
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Nämndens ansvar
Fritidsnämnden är den nämnd i Malmö stad som ansvarar för alla malmöbors möjlighet till en meningsfull
fritid. Genom undersökningar, analyser och forskning kartlägger nämnden hur fritiden för malmöbor ser
ut och vilka trender som finns. En aktiv och meningsfull fritid har en positiv inverkan på såväl individer
som samhället i stort. Fritidsnämnden har en viktig roll i det förebyggande arbetet i Malmö kopplat till
trygghet, demokrati samt hälsa och välmående.
I enighet med fritidsnämndens reglemente ansvarar nämnden för:









drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de anläggningar där
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har driftansvar.
Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga idrotts- och
fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet till dessa.
allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra
nämnder.
fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar som åvilar andra
nämnder.
planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn.
säkerställa likvärdig tillgång till den öppna fritidsverksamheten genom planering och samordning
med andra nämnder.
större idrotts- och fritidsarrangemang.
uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.

Fritidsnämnden ska inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål,
inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för
förvaltning och verkställighet av de uppgifter som enligt detta reglemente ingår i fritidsnämndens
ansvarsområde. Fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, vidtaga de
åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar samt avge begärda yttranden till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nämnden ska beakta barnrätts-, jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiven.
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Kommunfullmäktigemål
Malmö stad reviderade inför budgetår 2020 styrmodellen där tidigare nio målområden har ersatts med fyra
nya målområden; Arbete och utbildning, Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet samt En god organisation.
Fritidsnämnden berörs av tre av fyra målområden och därtill 8 av 13 kommunfullmäktigemål. I enlighet
med den nya styrmodellen är kommunfullmäktigemålen riktade till ett antal nämnder och bolag och
förutsätter samarbete nämnderna och bolagen emellan för att uppnå målen. Nämnderna tar fram
indikatorer till respektive kommunfullmäktigemål som de blivit tilldelade som ska beskriva nämndens
bidrag till måluppfyllnad. Målvärden sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med år 2022.
Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och årsanalys
görs en avstämning av huruvida måluppfyllelsen går i önskad riktning.
Fritidsnämndens budget 2021 kommer att innehålla de kommunfullmäktigemål som nämnden blivit
tilldelad samt nämndens bidrag till måluppfyllnad i form av indikatorer. I de fall nämnden ansvarar för
budgetuppdrag under någon av de tre målområden som fritidsnämnden ingår i presenteras även det. En
planeringskommentar finns för samtliga delar som beskriver hur nämnden avser att arbeta för att uppnå
önskade effekter samt vem nämnden avser att samarbeta med.
Osäkerheter till följd av Coronaviruspandemin
Malmöbors möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid har under 2020 begränsats till följd av
restriktioner beslutade av regeringen för att minska smittspridningen av coronaviruset. Fritidsnämnden har
anpassat sin verksamhet i den utsträckning det varit möjligt samt anpassat stöd till föreningslivet för att de
ska kunna fortsätta att vara verksamma. Även om en uppåtgående kurva kan ses i besöksvolymer
(utomhus) på rekreationsanläggningarna är tendensen nedåtgående i samtliga av de andra verksamheterna.
Orsaken till detta är dels på grund av restriktioner som inneburit att antal besökare fått begränsas och dels
kopplat till människors oro att röra sig i samhället. Verksamheterna har påverkats olika mycket där
simhallarna tappat en stor del av sina besökare under 2020 samtidigt som fritidsgårdarna i perioder haft
ökat besöksantal jämfört med 2019. Nämnden har under en länge tid haft fokus på tjejer, barn och unga
som lever i sämre ekonomiska förutsättningar samt personer med funktionsnedsättningar och ser nu i
statistiken att dessa målgrupper minskar i större utsträckning än andra. Hur nämnden kommer att kunna
arbeta under 2021 för att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för alla malmöbor är avhängigt vilka
restriktioner som kommer att gälla. Under tiden kommer nämnden fortsatt att arbeta för att anpassa och
ställa om så att ett utbud finns i den mån det är möjligt.

Förklaring av värden
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor
visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan
parentes visar det totala önskade utfallet.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Agenda 2030 fokus på
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
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tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

7 Hållbar energi för alla
11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Malmö stad är en attraktiv besöksstad som strävar efter att erbjuda spännande och attraktiva evenemang
som samtidigt ska uppmuntra till delaktighet. Evenemangen bidrar till stärkt lokal identitet och håller
staden vid liv året om. Fritidsnämnden är genom Malmös arenor och kontakten med föreningslivet
huvudaktör för stadens idrotts- och fritidsevenemang.
Fritidsnämnden kommer att fortsätta arbetet med att positionera Malmö som en självklar destination för
stora evenemang.
Under mandatperioden genomförs bland annat EM i handboll, EuroGames/World Pride, Malmö Open,
Special Olympics och League of legends.
Fritidsnämnden har som ambition att i samband med stora evenemang aktivera barn och unga för att på
så sätt väcka intresse för, och uppmuntra till, socialt deltagande och fysisk aktivitet. Under handbolls-EM
2020 genomfördes en aktivitet tillsammans med Skånes Handbollsförbund som inkluderade 6 000
skolungdomar (8–12 år) under namnet Lilla EM. Fler likande satsningar planeras att genomföras under
mandatperioden.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal värvade mega-, märkes- och regionala
evenemang.

30

Planeringskommentar mandatperiod
Större evenemang bidrar till sociala, kulturella och ekonomiska aktiviteter i Malmö. Mega-, märkes- och
regionala evenemang enligt Malmö stads evenemangsstrategi, lockar besökare från ett större
upptagningsområde och bidrar till positiva turismekonomiska effekter.
Målvärdet avser 30 värvade mega-, märkes- och regionala evenemang, varav minst 3 megaevenemang och 9
märkesevenemang.
I fritidsnämndens analyser av målet kommer resultaten av evenemangen beaktas utifrån jämlikhets-,
jämställdhets och barnrättsperspektiv med utgångspunkt i typ av evenemang, vilka som besöker evenemangen
samt inträdesavgifter.
Indikatorn följs upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys av hela mandatperioden.
Önskat utfall 2021: 20

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser
Agenda 2030 fokus på
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
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12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
För att minska utsläpp av växthusgaser utan att minska omfattningen på nämndens verksamheter krävs
beteendeförändringar kopplat till konsumtion till exempel färre transporter, resor och inköp.
Transportsektorn är känd för att generera stor miljö- och klimatpåverkan. Den går att minska genom att
undersöka vad för typ av transportmedel som används, och vad dessa drivs av. Andelen förnybart
drivmedel bör öka medan fossila bränslen bör fasas ut. Dock behövs det i omställningen till ett hållbart
samhälle arbetas med att minimera bilanvändning oavsett vilket bränsle som bilarna körs på. Resor med
kollektivtrafik, cykel och gång är fördelaktigt både för miljön och för hälsan. Antal kilometer körda med
tjänstebil är i nuläget svårt att få fram statistik över, men en minskning av användandet av privat bil i tjänst
(när staden betalar ut ersättning) bör prioriteras som åtgärd för att minska nämndens miljö- och
klimatpåverkan. Även om en sådan målsättning leder till ett ökat användande av tjänstebil antas
nettoeffekten bli positiv då förvaltningens tjänstebilar i hög grad drivs av förnybart drivmedel. Nämnden
förväntar sig bland annat att digital öppning och stängning av idrottsanläggningar ska bidra till mindre
bilanvändning i verksamheten. Nämnden ska därutöver arbeta för att minska transporter med flyg i
enlighet med Malmö stads resepolicy, vilket förväntas kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i
ännu högre grad.
Den mat som produceras och slängs står också för en betydande klimatpåverkan. Det går att förändra
utsläppen i produktionsled, men beteendeförändring i vilken typ av mat som köps in är önskvärd då en
stor del av utsläppen kommer från biologiska processer som är svåra att kontrollera. För att minska
utsläpp från livsmedel ska fritidsnämnden under mandatperioden arbeta med att anpassa livsmedelsinköp
genom att exempelvis minska andelen animaliska produkter, och öka andelen växtbaserade och
säsongsanpassade produkter. Fritidsnämndens verksamheter ska också ta del av de utbildningsinsatser
som pågår inom Malmö stads organisation för att reducera växthusgasutsläppen som är kopplade till
maten.
Väsentliga förändringar
Under 2020 minskade antal flygresor drastiskt. Detta till följd av restriktioner för att minska spridningen
av Coronaviruset. Beteendeförändringen och digitaliseringens fördelar kommer med stor sannolikhet att
påverka vårt sätt att resa även när restriktionerna lättar. Fritidsnämnden höjder därför ambitionsnivån och
ändrar önskat utfall 2022 för "Antal kilometer resta med flyg årligen".
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal kilometer resta med flyg årligen.

34 000

Planeringskommentar mandatperiod
Under 2018 flög fritidsförvaltningens medarbetare totalt drygt 68 000 kilometer, vilket motsvarar ett
koldioxidutsläpp på ungefär 12 000 kilo. 68 000 kilometer motsvarar knappt 65 resor tur och retur mellan
Malmö och Stockholm. En flygresa tur och retur till Stockholm genererar ungefär 160 kilo koldioxid, medan
motsvarande resa med tåg genererar ungefär 0,002 kilo koldioxid. Coronaviruspandemin medförde en drastisk
minskning av flygresor under 2020. Beteendeförändringen och digitaliseringens fördelar kommer med stor
sannolikhet att påverka vårt sätt att resa även när restriktionerna lättar varför målsättningen för 2022 justerats
från en minskning med 20% till en minskning med 50 %.
Fritidsnämndens målsättning är att förvaltningens flygande ska minska med 50% fram till mandatperiodens
slut. Antalet kilometer resta med flyg per förvaltning följs upp två gånger per år av miljöförvaltningen, och
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Indikator

Önskat utfall 2022

indikatorn följs därför upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela mandatperioden.
Önskat utfall 2021: 15 000
Antal kilometer resta med privat bil i tjänst
årligen.

14 000

Planeringskommentar mandatperiod
Under 2018 körde fritidsförvaltningens medarbetare totalt drygt 17 500 kilometer med privat bil i tjänst. Det
motsvarar ett koldioxidutsläpp på ungefär 3 240 kilo.
Fritidsnämndens målsättning är att förvaltningens resor med privat bil i tjänst ska minska med 20 % fram till
mandatperiodens slut. Antalet kilometer resta med flyg per förvaltning följs upp två gånger per år av
miljöförvaltningen, och indikatorn följs därför upp vid delårsrapporter, årsanalyser och vid analys för hela
mandatperioden.
Önskat utfall 2021: 15 000
Antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram
livsmedel.

1,3

Planeringskommentar mandatperiod
Fritidsnämnden ska minska växthusutsläppen från de livsmedel som köps in till förvaltningens verksamheter.
Beräkningar av växthusutsläppen relaterat till levererade livsmedel per förvaltning har under senare år tagits
fram årligen, och presenteras i Miljöbarometern. Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter per
kilo livsmedel. Olika växthusgaser påverkar växthuseffekten olika mycket. Koldioxidekvivalenter är ett mått på
utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och
global uppvärmning. Uträkningarna baseras på grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck, och utgår
från leveranser av livsmedel som har beställts via Marknadsplatsen i Ekot.
Fritidsnämnden har under 2017 och 2018 haft ett resultat på 1,49 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. I
Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat finns ett mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till
mat ska minska med 40 % jämfört med år 2002. För att uppnå det målet behöver staden i snitt sänka antalet
kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel till 1,3. Fritidsnämndens mål är därför att fram till 2022 uppnå ett
resultat på max 1,3 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel.
Indikatorn stäms av vid årsanalys och analys av mandatperiod.
Önskat utfall 2021: 1,4

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

10 Minskad ojämlikhet

1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och välbefinnande
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11 Hållbara städer och
samhällen

4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Forskning visar att föräldrars livsvillkor samt platsen där barn och unga bor har betydelse för barn och
ungas livsmöjligheter. Barn och unga som växer upp i ekonomisk utsatthet har en ökad risk för en sämre
hälsa som vuxna. Forskning visar även att barn och unga som växer upp i områden med socioekonomiska
utmaningar har sämre livsmöjligheter sett till skolresultat, utbildningsnivå samt hälsa och levnadsvanor.
Fritidsnämnden verkar för att möjliggöra ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för alla malmöbor.
Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid ska inte vara beroende av var i Malmö man bor, varför det
ligger i nämndens intresse att tillsammans med andra nämnder, aktörer, organisationer och föreningslivet
gemensamt skapa och säkerställa ett öppet, varierat och jämnt fördelat fritidsutbud. Generellt har barn och
ungas deltagande i nämndens fritidsutbud minskat. Framförallt har tjejernas delaktighet i
föreningsaktiviteter minskat. Ohälsan i samhället ökar, betydelsen av fysisk aktivitet är viktig för
folkhälsan. Genom fritidsnämndens anläggningar och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till
fysisk aktivitet. En meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor för psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet i
gemenskap med andra ger mervärde för hälsan.
Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser
Fritidsnämndens anläggningar och lokaler finns fördelade i staden och de 17 fritidsgårdarna täcks större
delen av Malmö. Utvecklingen av nya fritidsgårdar under mandatperioden kommer att utgå från
närhetsprincipen och behov samt det totala fritids- och kulturutbudet som erbjuds i Malmö. Fritidsgårdar
av mobil och temporär karaktär (Pop-up) har lockat ett stort antal barn och unga, exempelvis i området
Lorensborg där aktivitetsutbudet i övrigt är relativt lågt. Pop-up-fritidsgårdarna ska både fungera som en
marknadsföringsinsats och aktivera barn och unga, varför nämnden fortsätter med satsningen under
mandatperioden.

Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser är ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i
föreningslivet. För att alla ska ha möjlighet att delta är alla aktiviteter avgiftsfria. Fritidsgårdarna genomför
aktiviteter och arrangemang som underlättar för unga malmöbor att mötas från Malmös alla områden,
åldersgrupper, bakgrunder och olika kulturer.
Föreningslivet
För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av föreningslivets utbud prioriterar fritidsnämnden
föreningsdrivna gratisaktiviteter såsom lov- och drop-in-aktiviteter på strategiskt utvalda platser i staden.
Det ska finnas ett utbud av aktiviteter runtom i staden, med ett särskilt fokus på de områdena med lägre
aktivitetsgrad. Detta i strävan efter ett mer jämlikt fritidsutbud. Nämnden kommer under mandatperioden
att arbeta för att fler barn och unga ska delta i fritidsaktiviteter, bland annat genom att erbjuda
gratisaktiviteter utan krav på medlemskap (Drop in aktiviteter). Många barn och unga har ingen vana eller
tradition av föreningslivsengagemang. Kunskap om och förtroende för föreningslivet är faktorer som kan
påverka hur aktiv man är på sin fritid. Nämnden kommer under mandatperioden att arbeta med att sprida
kunskap om föreningslivets fördelar.
Det statliga bidraget (2016–2019) för lovaktiviteter skapade möjlighet för en utökning av aktiviteter under
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loven som nådde många barn och unga i Malmö. Då det råder stor osäkerhet gällande det statliga bidraget
under mandatperioden är nämndens ambition att omdisponera ett mindre anslag för aktiviteter under
loven för att inte tappa fart i en satsning som visat på positiva effekter.
Fritidsbanken
Ytterligare ett led i att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla malmöbor är fritidsbanken,
där alla kan låna sport- och fritidsutrustning och allt är gratis. I syfte att förbättra möjligheterna att låna
sport- och fritidsutrustning på fler platser i staden är ytterligare en filial planerad under mandatperioden.
Mobil fritidsbank har under sommaren 2019 bland annat funnits på Ribersborgsstranden där stort antal
barn och unga nyttjat fritidsbanken för att aktivera sig. Därför kommer konceptet med mobil fritidsbank
att fortsätta framöver för att på så sätt få en bättre spridning över staden, bland annat genom att finnas i
anslutning till barn och ungdomstävlingar. Dels i marknadsföringssyfte dels för att aktivera barn och
vuxna som kommer som publik till tävlingarna.
Samverkan
Fritidsnämnden har ett etablerat samarbete med kulturnämnden och fastighets- och gatunämnden kopplat
till lovaktiviteter som bidrar till en helhet och skapar möjlighet för nämnderna att komplettera varandra.
Ytterligare en fördel med att ta ett gemensamt ansvar för lovaktiviteterna har varit
marknadsföringsinsatser, som numera görs gemensamt via Kul i Malmö då målgruppen är densamma Malmös barn och unga. Fritidsnämnden har tillsammans med kulturnämnden åtagit sig att säkerställa ett
jämt fördelat, meningsfullt och kostnadsfritt kultur- och fritidsutbud och samarbetet kommer att fortlöpa
över mandatperioden.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal deltagartillfällen i Drop-in- och
lovaktiviteter årligen.

110 000
(49 500)

Planeringskommentar mandatperiod
Fritidsnämndens särskilda stöd till kostnadsfria Drop In- och lovaktiviteter möjliggör för barn och unga utan
tidigare föreningserfarenhet att medverka i föreningsledda aktiviteter. Bidragen uppmuntrar föreningarna till
att anordna lustfyllda och kostnadsfria aktiviteter för unga som inte redan är medlemmar i föreningslivet
oavsett ekonomiska förutsättningar. Aktiviteterna riktas mot områden där aktivitetsgraden är låg. Bidraget är
ett sätt att ta tillvara och stärka Malmös föreningars sociala engagemang, i syfte att därigenom minska
segregation och ojämlikhet i föreningspolitiken.
Antal deltagartillfällen redovisas uppdelat på kön och stadsdel där aktiviteten äger rum. Eftersom aktiviteterna
är spontana baseras antalet deltagartillfällen och könsfördelningen på uppskattningar som aktivitetsledarna gör
per aktivitetstillfälle. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och analys av mandatperiod. Önskat utfall
för mandatperioden baseras på tidigare årsresultat, en ökad ambitionsnivå, samt antagandet att det inte
kommer något mer statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Antalet deltagartillfällen på
sommarlovsaktiviteter är dock särskilt svårt att bedöma i förväg då det är mycket väderberoende. Målet är
också att minst 45 % av deltagartillfällen ska utgöras av flickor.
Värdet i parentesen utgör de önskade utfallet för flickor.
Önskat utfall 2021: 106 000 (47 500)
Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens insatser
för att minska segregation.
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts för att analysera och bedöma nämndens förflyttning under året och mandatperioden.
Uppföljning sker genom en workshop utifrån frågorna:
1. Vilka åtgärder har verksamheterna genomfört?
2. Vilka framsteg och utmaningar har framkommit under året och varför?
3. Hur ska arbetet utvecklas framöver?
Resultaten av workshopen sammanfattas till målindikatorn. Uppföljning kommer att ske till årsanalyserna och
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Indikator

Önskat utfall 2022

vid analys av mandatperioden.

Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och
förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Fritidsnämnden har ingen myndighetsutövning gentemot näringslivet men kommer att följa det
stadsövergripande arbetet på området för att, om behov uppstår, kunna ta en aktiv roll i arbetet framöver.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och
välbefinnande
4 God utbildning för alla

2 Ingen hunger
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Fritidsnämnden verkar för att fler barn och unga ska vara delaktiga i föreningslivets fritidsutbud och för
att det ska vara en naturlig del av ungas fritid i hela Malmö. Föreningslivets demokratiska uppbyggnad
möjliggör inflytande och delaktighet som är viktiga förutsättningar för barn och ungas utveckling.
Fritidsnämndens verksamheter ska bidra till en positiv utveckling av unga malmöbors hälsa. Det finns
tydliga kopplingar mellan god hälsa och deltagande i fritids- och kulturutbud samt god hälsa och
skolframgång.
Föreningslivet
Barn och ungdomarnas deltagande i föreningslivet sjunker både nationellt och i Malmö. I Malmö är en
tredjedel av högstadietjejerna och ungefär hälften av högstadiekillarna medlemmar i en idrottsförening.
Jämfört med andra kommuner är tjejerna i Malmö mindre aktiva i idrottsföreningar. Utöver kön är
socioekonomisk bakgrund den främsta avgörande faktorn kopplat till deltagande i idrottsförening. Därtill
sjunker deltagandet med ökad ålder. När högstadieelever svarat på vilka aktiviteter de och fysträna samt
börja spela fotboll. Killarna vill börja spela fotboll, gymma, styrketräna och fysträna samt spela basket och
börja med boxning. Barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet, och särskilt flickor, är mindre aktiva
på sin fritid. Insatser kommer att genomföras under mandatperioden för att skapa förutsättningar för
dessa grupper att ta del av Malmös fritidsutbud i större utsträckning. Utformandet av lokaler och
mötesplatser och möjligheten att delta i gratisaktiviteter i hela staden är exempel på aktiviteter för att
aktivera målgrupperna
Föreningslivet spelar en viktig roll i strävan efter ett öppet och inkluderande Malmö. Föreningar som får
stöd av fritidsnämnden ska vara demokratiskt uppbyggda och ge alla malmöbor möjlighet att delta på lika
villkor. Föreningslivet står inför utmaningar, däribland en försämrad ledarförsörjning och minskat
deltagande. Barn och ungas allt större efterfrågan av oregelbundna aktiviteter sätter det traditionella

Nämndsbudget 2021, Fritidsnämnden

12(39)

föreningslivet på prov. Nämnden kommer under mandatperioden att genomföra förändringar gällande
stödet till föreningar, bland annat genom att möjliggöra för fler att söka och beviljas bidrag. I
förlängningen förväntas förändringarna bidra till fler aktivitetstillfällen och därigenom fler aktiva barn och
unga.

Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser
Fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser attraherar fler barn och unga med sämre socioekonomiska
förutsättningar. Sedan 2015 har andelen besökande högstadieelever minskat något, framförallt bland killar
(Ung livsstil 2019). Fritidsnämnden följer besöksstatistik på samtliga fritidsgårdar och kan se en
volymökning sedan 2018. Statistik för tidigare år är inte jämförbar då mätmetoden ändrades 2018 och
statistiken visar på antal besök, alltså inte unika besökare.
Bland många barn och unga i Malmö är fritidsgårdarna ett andra hem. Relationer som skapas på en
fritidsgård bidrar till trygghet och en identitetsskapande miljö. Fritidsgårdar och föreningsdrivna
mötesplatser attraherar inte minst barn och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar.
Fritidsnämnden vill skapa förutsättningar för att fler unga ska kunna ta del av fritidsgårdarnas verksamhet
och kommer under mandatperioden satsa på Pop-up-fritidsgårdar, bland annat under sommarlovet.
Nämnden kommer också att etablera nya fritidsgårdar och fortsätta stödja föreningsdrivna mötesplatser
för att få en bättre spridning i staden samt få fler besökare. Allt fler ungdomar efterfrågar aktiviteter såsom
gym och intresserar sig för en hälsosam livsstil varför ambitionen för mandatperioden är att en av de
befintliga fritidsgårdarna ska ha en hälsoinriktning.
Sedan 2015 har andelen besökande högstadieelever minskat något, framförallt bland killar. Fritidsnämnden
ambition är att fler unga ska hitta till fritidsgårdarna och följer därför fritidsgårdarnas besöksstatistik. En
viss volymökning kan ses sedan 2018 dock är statistik för tidigare år inte jämförbar längre då mätmetoden
ändrades 2018 och visar nu antal besök och inte som tidigare, unika besökare.
Kommunikation
Fritidsnämnden kommer fortsatt att verka för att öka andelen aktiva barn och unga med särskilt fokus på
de grupper som idag inte tar del av Malmös fritidsutbud. Ett verktyg i detta arbete kommer att vara
kommunikation. Strategin är att på olika sätt visa att ett aktivt liv ger mer, inte enbart fysisk aktivitet utan
även värdet av gemenskap och vänskap.
Barn och ungas möjlighet att själva påverka fritidsutbudet ska synliggöras då det är viktigt i ambitionen att
skapa ett attraktivt fritidserbjudande. Exempel på detta är fritidsgårdsverksamheten där besökare i stor
utsträckning själva avgör vad de vill göra samt lov- och drop in-aktiviteterna som planeras utifrån barn och
ungas trender och önskemål.
För att ge malmöborna ett varierat utbud av aktiviteter är staden beroende av samarbeten som överskrider
förvaltningsgränserna. Samarbete med till exempel kulturnämnden, funktionsstödsnämnden och tekniska
nämnden kommer att löpa över mandatperioden och möjliggöra att ett större och mer varierat utbud för
malmöborna, inte minst barn och unga, synliggörs.

Indikator

Önskat utfall 2022

Andel av Malmös 4–25-åringar som har deltagit i
föreningsverksamhet årligen.

40%
(36%) (44%)

Planeringskommentar mandatperiod
Att ge barn och unga tillfälle att delta i föreningsliv utgör viktiga skyddsfaktorer för barn och unga.
Fritidsnämnden verkar för att fler barn och unga ska nås av föreningslivets fritidsutbud, och för att det ska vara
en naturlig del av ungas fritid överallt i staden. Indikatorn mäter därför andelen av Malmö stads 4–25-åringar
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Indikator

Önskat utfall 2022

som registreras som deltagande vid en eller flera föreningssammankomster per år. Indikatorn redovisas
uppdelat på kön, stadsdel och åldersgrupp. Vid uppföljning ska utvecklingen för flickor särskilt belysas. Med
anledning av förändringar i fritidsnämndens föreningsstöd baseras det önskade utfallet för mandatperioden på
en uppskattning av förändringarnas effekter. Därför kan det önskade utfallet behöva revideras i ett senare
skede. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperioden.
Önskat utfall 2021: 39 % (35 %) (43 %)
Antal besök till Malmös fritidsgårdar årligen.

220 000
(110 000)

Planeringskommentar mandatperiod
Viktiga skyddsfaktorer är även att ge barn och unga möjligheter till inflytande, ansvarstagande och att få bidra
till omgivningen på ett positivt sätt exempelvis genom fritidsaktiviteter, och när det finns vuxna i området som
barn och unga har utvecklat en bra relation till, som de litar på och som de kan anförtro sig åt. Till allt detta
bidrar Malmö stads fritidsgårdars öppna verksamhet som barn och unga under fria former kan besöka utan
krav på kontinuerligt deltagande. Ungdomsinitiativ utgör fritidsgårdarnas bas, och fritidsgårdarna ska inspirera,
utmana och motivera unga att ta del av ett brett utbud av aktiviteter.
Fritidsgårdarnas besök räknas manuellt per dag och fritidsgård. Indikatorn redovisas uppdelat på kön och
ålderskategori. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av mandatperioden. Önskat utfall
för mandatperioden avser antalet besök under året 2022 och baseras på en bedömning av kapaciteten utifrån
fritidsgårdarnas öppettider under vardagar, helger och lov, samt planer framåt för två nya fritidsgårdar (i City
och Lorensborg). Ett viktigt mål är också att andelen tjejer som besöker verksamheten ska öka och utgöra minst
50 % av besöken år 2022. Värdet i parentesen utgör det önskade utfallet för flickor.
Önskat utfall 2021: 185 000 (87 000, utgör 47 %)
Trygghetsindex.

83
(83) (83)

Planeringskommentar mandatperiod
Fritidsnämnden genomför regelbundet enkätundersökningar bland brukare på fritidsnämndens anläggningar.
Varje enskild anläggning undersöks ungefär vart tredje år. Bland annat undersöks hur trygga anläggningarnas
besökare känner sig i och utanför anläggningarna genom ett trygghetsindex. Det är mycket viktigt att alla
känner sig trygga med att besöka Malmös fritidsanläggningar. Trygghetsindex mäter den upplevda tryggheten
hos de tillfrågade brukarna på en skala mellan 0–100. Målvärden för indikatorn anges per år utifrån vilka
anläggningar som undersöks och vilket resultat samma anläggningar hade senast de undersöktes. Uppföljning
sker därmed vid årsanalys och vid analys av mandatperioden. Indikatorn redovisas uppdelat på kön, och ska
analyseras utifrån geografisk placering i staden.
Önskat utfall 2021: 83 (83) (83)
Kvalitativ uppföljning av fritidsnämndens
förebyggande insatser för att öka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer för barn och unga.
Planeringskommentar mandatperiod
Fritidssektorn är ett viktigt verktyg i arbetet med att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn och
unga. Fritidsgårdsverksamheten använder olika metoder för att stärka ungdomar i deras utveckling, bland
annat coachande förhållningssätt. Likaså är föreningslivets betydelse viktig och möjliggör inflytande och
delaktighet för barn och unga.
Indikatorn har valts för att analysera och bedöma nämndens förflyttning under året och mandatperioden.
Uppföljning sker genom en workshop utifrån frågorna:
1. Vilka åtgärder har verksamheterna genomfört?
2. Vilka framsteg och utmaningar har framkommit under året och varför?
3. Hur ska arbetet utvecklas framöver?
Resultaten av workshopen sammanfattas till målindikatorn. Uppföljning kommer att ske till årsanalyserna och
vid analys av mandatperioden.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända,
stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på
svenska språket
Agenda 2030 fokus på
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
2 Ingen hunger
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Föreningslivet kan ses som en mötesplats för integration där människor med olika kulturell och etnisk
bakgrund kan lära känna, förstå och respektera varandra genom ett gemensamt intresse. Aktiv fritid är en
viktig arena för en god etablering för nyanlända där det svenska språket tar naturlig plats.
Fritidsnämnden verkar för att Malmös föreningsliv ska vara öppet och inkluderande. Förutom att
nämnden kommer att fortsätta verka för att alla malmöbor ska kunna ta del av fritidsutbudet, däribland
nyanlända, fortsätter nämnden att ge stöd till mötesplatsen OTTO som vänder sig till nyanlända
ungdomar där de bland annat kan få stöd i asylprocessen och ta del av fritidsaktiviteter som erbjuds varje
vecka.
Indikator

Önskat utfall 2022

Kvalitativ uppföljning utifrån mötesplats Ottos
insatser för målgruppen nyanlända.
Planeringskommentar mandatperiod
Mötesplats Otto är ett socialt center dit nyanlända ungdomar kan komma för att exempelvis få stöd i sin
asylprocess, få hjälp med läxor och delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna är öppna för alla, i vissa fall enbart för
tjejer då behov av detta identifierats. Syftet med mötesplatsen är att underlätta och förbättra livet för
nyanlända och ensamkommande unga genom att bland annat främja målgruppens etablering i det svenska
samhället.
Indikatorn stäms av vid årsanalys och vid analys av mandatperioden.
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Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i
uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den
svarta ekonomin i Malmö.
I augusti 2020 beslutade kommunstyrelsen om handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet
och oegentligheter i välfärden. Stadskontoret håller samman arbetet med att genomföra handlingsplanen och
den ska vara implementerad i augusti 2021. Förvaltningar och bolag kommer att arbeta tillsammans med
handlingsplanens olika delar. Uppdrag och risker skiljer sig mellan verksamheterna vilket kommer att
påverka omfattning och innehåll i nämnders och bolags arbete med handlingsplanen.
Fritidsnämndens verksamheter hanterar följande områden i handlingsplanen:




Otillåten påverkan och interna oegentligheter
Inköp och upphandling
Företag och föreningar och som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden

Fritidsnämnden fördelar årligen ca 116 miljoner kronor i föreningsstöd till stadens föreningsliv.
Fritidsnämnden kommer att följa det stadsövergripande arbetet utifrån handlingsplanen och anpassa
arbetet med föreningsstöd utifrån det.
2020 genomförde stadsrevisionen en granskning av stödet till idéburen sektor. I granskningen
konstaterades det att fritidsnämnden i huvudsak följer gällande bestämmelser och regelverk, men några
förbättringsområden pekades ut, bland annat att säkerställa att stödmottagare och ansökningar uppfyller
villkoren för beviljande/avslag av stöd enligt gällande bestämmelser och regelverk. Under 2021 kommer
fritidsnämnden vidta de, av stadsrevisionen, rekommenderade åtgärderna.
Fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att
tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar
i syfte att komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars behov.
Kultur-, fritids - och funktionsstödsnämnden ämnar under 2021 att ta fram en strategi för hur
mötesplatser och fritidsgårdar för unga ska spridas runtom i staden samt vilka verksamheter dessa ska
fyllas med. För att få en bättre spridning är det av vikt att utreda vilka mötesplatser som kompletterar
varandra och vilka avstånd som är rimliga sett till ungdomars behov. För att säkerställa en meningsfull
fritid för alla Malmös barn och unga är det av vikt att ta höjd för kultur och fritid i stadsplaneringen.
Nämnderna har även som målsättning att hitta former för hur barn och ungas önskemål, behov och
preferenser kan samlas och vara tillgängligt för hela staden. På så vis kan verksamheter bättre anpassas
efter vad barn och unga efterfrågar. Nämndernas målsättning under 2021 är att stärka alla ungdomars rätt
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till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter, med ett särskilt fokus på behoven av mötesplatser bland
unga med funktionsnedsättningar. Fritidsnämnden, i samverkan med funktionsstödsnämnden genomförde
under 2020 en pilotsatsning riktad till barn och unga med någon form av funktionsnedsättning inom
fritidsgårdsavdelningen. Kulturnämnden gör liknande riktade aktiviteter till denna målgrupp. Satsningarna
kommer att fortlöpa under 2021 med ambitionen att utökas till fler platser. Forskning pekar på att
ungdomar med funktionsnedsättning deltar i aktiviteter och besöker mötesplatser i lägre grad än
ungdomar utan funktionsnedsättning varför nämndernas kunskap om denna heterogena grupp behöver
öka. Samverkan mellan kultur-, fritids- och funktionsstödsnämnden kommer att bidra till
kunskapsspridning och leda till att kultur- och fritidsaktiviteterna blir än mer öppna och inkluderande.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Agenda 2030 verkar även
för
1 Ingen fattigdom
10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod
Goda arbetsvillkor är en förutsättning för att fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare, såväl
för befintliga som potentiella medarbetare. Förvaltningen ska erbjuda alla medarbetare attraktiva
anställningsvillkor och vara en arbetsplats där medarbetarna känner både arbetsglädje och stolthet.
Delaktighet, engagemang, personlig utveckling och känslan av meningsfull blir framgångsfaktorer.
Fritidsförvaltningens chefer ska stödja, skapa förutsättningar för och underlätta arbetet med att uppnå
goda arbetsplatser, där varje medarbetare har ett tydligt uppdrag, inflytande och möjlighet att utvecklas.
Chefen ska tillsammans med medarbetarna driva och utveckla verksamheten samt definiera och följa upp
mål och resultat i enlighet med politiska ambitioner och viljeinriktningar.
Organisationen ska arbeta på ett strukturerat sätt för att uppnå hälsosamma arbetsplatser som präglas av
tydlighet och delaktighet. Alla ska känna sig respekterade, värdefulla och uppleva sig ha balans mellan
arbete och privatliv.
Fritidsnämndens chefer och medarbetare kommer utvecklas i systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa
en god kommunikation och medvetenhet kring vad som främjar ett hållbart arbetsliv. Genom extra fokus
på att bibehålla en låg sjukfrånvaro, minska andelen korttidsfrånvaro samt arbeta med tidiga insatser för
att minska långtidsfrånvaro kommer fritidsnämnden bidrar till att upprätthålla och ytterligare säkra/stärka
en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Därtill kommer särskilt fokus läggas på ledarskapsutveckling.
Jämställdhets- och likvärdighetsperspektivet beaktas i alla delar.
Väsentliga förändringar
Under hösten 2020 genomfördes en medarbetarenkät som besvarades av fritidsförvaltningens
medarbetare. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) har sjunkit från 77, år 2019 till 74, år 2020.
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Resultatet har analyserats och åtgärder är identifierade. Förvaltningens HR-funktion kommer att förstärkas
med ytterligare en tjänst i syfte att stödja cheferna och verksamheterna i frågor inom den sociala och
organisatoriska arbetsmiljön, tex kränkande särbehandling, bemötande och värdegrundsfrågorna.
Förvaltningen kommer även att prioritera individuell och generell ledarskapsutveckling, för att stärka
cheferna i en tydligare ledning och styrning, vilket påverkar arbetsmiljön i en positiv riktning. Utöver
medarbetarenkäten har förvaltningen även samlat in synpunkter från förvaltningens visstidsanställda
(timavlönade). Förvaltningen kommer under mandatperioden att arbeta för att timavlönade
visstidsanställda på förvaltningen ska känna ett sammanhang och en samhörighet med sin verksamhet och
förvaltningen i stort. Bland annat kommer obligatoriska utvecklingssamtal att genomföras efter 200 dagars
anställning.

Indikator

Önskat utfall 2022

Hållbart medarbetarengagemang.

79
(79) (79)

Planeringskommentar mandatperiod
Det finns en stark koppling mellan medarbetarengagemang och en organisations resultat. Malmö stad
genomför årligen en medarbetarenkät som mäter medarbetares motivation, förutsättningar att kunna göra sitt
bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Enkäten mäter
HME (hållbart medarbetarengagemang) inom tre olika delområden: styrning, motivation och ledarskap.
Indikatorn avser totalindex för förvaltningens HME. I analysen redovisas också en sammanfattning av de
insatser som genomförts under året.
Det önskade utfallet för 2022 baseras på 2019 års resultat och en ökad ambitionsnivå för mandatperioden.
Mätning sker en gång om året i samband med Malmö stads medarbetarundersökning. Därmed följs indikatorn
upp årligen i samband med årsanalysen. Indikatorn redovisas uppdelat på kön.
Önskat utfall 2021: 77
Andel tillsvidareanställda.

90%
(90%) (90%)

Planeringskommentar mandatperiod
Genom uppföljning av andelen tillsvidareanställda vill nämnden följa upp arbetet med målet att begränsa
andelen medarbetare med allmän visstidsanställning till förmån för tillsvidareanställningar som är en tryggare
anställningsform. Under 2018 låg andelen tillsvidareanställda på 88 %. Fritidsnämndens ambition är att öka
andelen. Ett visst behov av andra typer av anställningar kommer dock alltid att föreligga till följd av exempelvis
föräldraledighet och sjukfrånvaro. Målindikatorn följs upp årligen med en fördjupad analys i samband med
årsanalys. Indikatorn redovisas uppdelat på kön.
Önskat utfall 2021: 89%
Sjukfrånvaro.

4
(4%) (4%)

Planeringskommentar mandatperiod
En hög sjukfrånvaro kan indikera en osund arbetsmiljö. Målvärdet är satt efter ambitionen att bibehålla en låg
sjukfrånvaro. Vid uppföljningen ska rapport om sjukfrånvaro samt de insatser som gjorts under året i form av
förebyggande och rehabiliterande insatser ingå. Indikatorn stäms av vid delårsrapport, årsanalys och vid analys
av mandatperioden.
Önskat utfall 2021: 4,5%
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Fritidsnämnden arbetar med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att
möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet beaktas löpande i
rekryteringsprocessen där ett omfattande arbete genomfördes under 2016 kopplat till
rekryteringsannonseringen av idrottsplatsvaktmästare, framförallt för att attrahera kvinnliga sökande till
tjänsten. Kompentensen och kunskapen ska fortfarande vara övervägande i rekryteringsprocessen.
För att möta rörligheten på arbetsmarknaden, inte minst bland fritidsledare, måste fritidsförvaltningen
fokusera på att mer effektivt sätt få in nyanställda i förvaltningens introduktionsprogram. En god
introduktion är en viktig del i arbetet med att behålla och kompetensutveckla personal men även för att
rusta medarbetarna för att möta de många komplexa behov som finns i verksamheterna. Fritidsnämnden
ser för mandatperioden behov av att möta efterfrågan på möjlighet till att utveckla en digitaliserad
introduktion för medarbetarna. Vidare ser nämnden behov av att utveckla och implementera en
introduktion för nyanställda chefer för att stärka cheferna i rollen som ledare.
Indikator

Önskat utfall 2022

Medarbetarnas uppfattning om förvaltningens
rutin för introduktion av nyanställda.

4

Planeringskommentar mandatperiod
Att ständigt rekrytera, avveckla, introducera och skola in nyanställda innebär höga kostnader och
produktionsbortfall för verksamheten. Målet med introduktionen är att ge den nyanställde en start på
anställningen som lägger grunden för fortsatt trivsel och engagemang i arbetet. Introduktionen blir således en
viktig faktor för att behålla anställda och attrahera nya medarbetare. Introduktionen är även en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet som drivs på förvaltningen. Fritidsnämnden ska under mandatperioden
utveckla arbetet med en systematisk introduktion.
En god kompetensförsörjning och förmågan att behålla medarbetare är särskilt viktig utifrån ett
barnrättsperspektiv, i synnerhet på arbetsplatser såsom stadens fritidsgårdar där barn och unga direkt främjas
av kontinuitet i arbetsgrupperna.
Indikatorn mäter resultatet på följande förvaltningsspecifika påstående från medarbetarenkäten: "Vi har en bra
rutin som bidrar till att nya kollegor på min arbetsplats får en bra introduktion." Svaret anges på en skala
mellan 1 och 5, och indikatorn redovisar medelvärdet för förvaltningen. Det önskade utfallet för 2022 baseras
på 2019 års resultat och en ökad ambitionsnivå för mandatperioden. Indikatorn följs upp en gång om året i
samband med årsanalysen.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen
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16 Fredliga och inkluderande
samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Genom digitala dialogverktyg stärks demokratin och ökar inkludering. Fritidsnämnden ska skapa
möjligheter till digital service för malmöborna och därigenom öka medborgarpåverkan och samspel i
staden.
Fritidsnämndens arbete för implementering av e-tjänster är pågående och sträcker sig över
mandatperioden. E-tjänster möjliggör anpassning av nämndens ansökningsprocesser på ett snabbare och
mer effektivt sätt. Medborgarna ska ges olika möjligheter att kunna välja hur och när de vill kontakta
nämnden och ta del av nämndens utbud. Målsättningen är att kunna erbjuda olika kanaler för
medborgarna på deras egna villkor.
Med tanke på senaste tidens tendenser bland barn och ungdomar att gå över till mer oorganiserade
aktiviteter finns ett behov att undersöka möjligheten till längre öppettider av nämndens anläggningar för
att på så vis möjliggöra spontanidrott i högre utsträckning. Det ska finnas möjlighet och flexibilitet i att
boka, betala och få tillträde på nämndens anläggningar. En lösning med passagesystem kopplat till
nämndens bidragssystem skulle kunna minska administrationen och leda till effektivare kontroll av
aktiviteter och närvaro.
Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan nämnden förenkla och effektivisera arbetssätt och
rutiner. Användning av digitala verktyg möjliggör en högre grad av servicekvalitet, bättre planering och
effektivare resursutnyttjande.
Indikator

Önskat utfall 2022

Kvalitativ analys av fritidsnämndens arbete utifrån
förvaltningens IT-plan.
Planeringskommentar mandatperiod
IT planen innehåller mål samt tillhörande insatser som ska leda till måluppfyllnad. En analys av hur arbetet gått
samt om målen uppnåtts ska göras vid mandatperiodens slut samt vid delårsrapport och årsanalys.

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans
med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet
att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Arbetet under 2021
fokuserar på att ta fram ett utvecklingskoncept för att skapa förutsättningar för stadens chefer och
medarbetare att tillsammans utveckla ledarskapet och den gemensamma kulturen i Malmö stads
verksamheter. Under inledningen av året planerar stadskontoret att tillsammans med förvaltningschefer i
Malmö stad identifiera prioriterade utvecklingsinsatser inom området. Genom strategiskt arbete över
förvaltningsgränserna kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad att göras delaktiga
och involveras i kultur- och verksamhetsutvecklingen för – och med – Malmöborna.
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Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö
tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför
och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom
ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och
uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
I ett öppet och inkluderande Malmö ska alla kunna vara sig själva och älska vem man vill. Under 2021
riktas världens blickar mot Köpenhamn och Malmö som agerar värdar för World Pride och Eurogames.
Genom värdskapet kan Malmö stad stärka engagemanget för HBTQIA+-personers rättigheter och lyfta
fram det öppna Malmö.
Flera av fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt för att stärka engagemanget för HBTQIA+personers rättigheter. Under 2021 kommer fritidsnämndens verksamheter delta i arbetet med World Pride
och Eurogames. För att stärka Evenemangsenheten i sitt värdskap kommer en utbildningsinsats med
HBTQIA+-perspektiv genomföras i början av året. Genom World Pride och Eurogames bidrar
fritidsnämnden till delaktighet och inkludering samt ökar Malmöbornas engagemang för och kunskap om
HBTQIA+-personers rättigheter. Samtliga förvaltningar inom Malmö stad kommer, genom värdskapet, få
ta del av kompetensutveckling.
Under 2021 fortsätter även fritidsnämnden att ge stöd åt RFSL Rådgivningen Skånes föreningsdrivna
mötesplats HaBiTat Q som riktar sig till ungdomar samt verkar för kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte i HBTQIA+ frågor. Föreningen erbjuder olika aktiviteter och riktade satsningar för
målgruppen samt genomföra olika informations- och utbildningsinsatser inom Malmöstad, mot
föreningslivet och Malmöborna. Insatserna syftar till att på sikt skapa en organisatorisk attitydförändring
mot HBTQIA+- personer.
En annan viktig del i fritidsnämndens arbete om att stärka HBTQIA+-personers rättigheter är
fritidsgårdsavdelningens pågående utvecklingsarbete kring jämlikhet, inte minst kopplat till kön,
könsidentitet och könsuttryck. Nämnden kommer också att fortsätta arbete med bemötande samt
utvecklingen av könsneutrala omklädningsrum och toaletter. Inför 2021 har ett förvaltningsövergripande
nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte för rättighetsfrågor bildats, där arbetet med HBTQIA+personers rättigheter lyfts och diskuteras. I nätverket deltar personer som på olika sätt arbetar med
planering och uppföljning på respektive förvaltning. Ambitionen är att deltagarna, utöver inspiration och
erfarenhetsutbyte, kommer att synliggöra behov av gemensamma insatser samt skapa strukturer för och
systematik i arbetet.
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Plan för verksamheten
Befolkningsutveckling
Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 49 200 individer
fram till 2030. Detta motsvarar en tillväxttakt på cirka 1,3 procent per år, eller 14 procent under hela
prognosperioden.
Gruppen i grundskoleåldrarna (6 - 15 år) förväntas växa snabbt fram till 2023 och sedan långsammare.
Totalt förväntas åldersgruppen 6–15 år växa med cirka 4 500 personer, motsvarande 12 procent, under
perioden. Snabbast bedöms ökningen vara i åldersgruppen 16–19 år, där ökningen förväntas vara 42
procent fram till år 2030 (cirka 5 000 personer (48% K) ( 52% M)). Tillväxten inom den gruppen är snabb
under prognosperioden, främst mellan åren 2022 och 2028. Fritidsnämndens målgrupp 4–25 år förväntas
öka med 15 procent fram till år 2030 (en ökning med 15 000 personer).

Diagrammet visar hur snabbt Malmös befolkning av barn och unga förväntas växa uppdelat på de olika
planeringsåldrarna. Diagrammet visar ett index där 2019 = 100 för varje grupp. Exempelvis har åldersgruppen 16–19 år
2030 ett värde på 142. Detta innebär att det år 2030 förväntas finnas 42 procent fler Malmöbor i åldersspannet 16–19 år
än det fanns 2019. (Stadskontoret)
Gruppen med de yngsta äldre, som är mellan 65–79 förväntas öka med 17 procent, vilket motsvarar 6 300
personer under perioden. En annan grupp som växer är gruppen 80–89 åringar som förväntas öka med 35
procent (cirka 4 100 personer) fram till 2030.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar även behovet av ett utökat fritidsutbud och därtill ett
ökat antal flexibla aktivitetsytor. Dessa är ytkrävande och det är därmed avgörande att behovet beaktas i
stadsplanering och att nämnderna samverkar vid planering av stadens mötesplatser. En stor del av
nämndens planerade utveckling ligger inom demografikompenserade verksamhetsområden. Utanför
demografikompensationen ligger bland annat stadionområdets utveckling, bad- och rekreationsverksamhet
samt anordnande av större evenemang.
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Fritidsnämndens behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning visar att Malmö är i
stort behov av fler simytor. Med en ökande befolkning kommer fler elever som behöver den i
skolundervisningen obligatoriska simundervisningen. Dessutom innebär fler simytor att föreningslivet kan
utvecklas och erbjuda mer simundervisning till allmänheten. Nämndens befintliga simhallar används
mycket och flera av dem är i ett osäkert skick, speciellt Simhallsbadet. Allmänheten är ofta den enda
betalande gruppen och deras vattenytor begränsas när förvaltningarnas uppdrag att skapa förutsättningar
för att alla skolelever ska vara simkunniga prioriteras. Samtidigt efterfrågas simhallar även i stor
utsträckning av unga. Fler simytor skapar också utrymme för fler oregelbundna aktiviteter.

Socialt hållbart fritidsutbud
Fritidsnämnden ska tillhandahålla och möjliggöra ett fritidsutbud som är tillgängligt för alla malmöbor,
som jämnar ut skillnader i staden och där ingen lämnas utanför. Ohälsan i samhället ökar och betydelsen
av fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan. Genom fritidsnämndens anläggningar och Malmös föreningsliv
ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet och socialt deltagande samtidigt som behovet av spontana
aktivitetsytor ökar. Trots ett rikt utbud av möjligheter är många malmöbor inaktiva och deltagandet i
stadens fritidsutbud varierar.
Det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Genom att bereda unga
malmöbor möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och få verktyg att påverka samhället i stort kan
positiva effekter på hälsoutfall och social samhörighet uppnås. Nämnden erbjuder en fritidsverksamhet för
barn och unga där deras inflytande och delaktighet ligger till grund för verksamhetens utformning. En
verksamhet som bygger på ungdomars motivation och engagemang skapar möjligheter för ungas
utvecklande av identitet, självkänsla och självständighet.
Fritidsnämnden kan konstatera att fler pojkar/killar/män idag tar del av fritidsnämndens utbud än vad
flickor/tjejer/kvinnor gör. Högstadietjejer i områden med hushåll med låg medelinkomst är minst fysiska
aktiva och högstadietjejer med svag socioekonomisk bakgrund som liksom sina föräldrar är födda i Sverige
är minst med i idrottsförening. Fördelningen kopplat till bidragsberättigade deltagartillfällen är ca 41 % för
flickor/tjejer och 59 % till pojkar/killar (2019).
För att skapa ett jämställt och jämlikt fritidsutbud kommer fritidsnämnden under mandatperiod prioritera
att öka flickor och tjejers aktivitet, framförallt äldre tjejer, samt att öka deltagandet av barn och unga.
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Nämndens uppdrag
Rörelse hela livet
Efterfrågan på mötesplatser är stor och ökar. Fritidsnämndens fritidsgårdar, rekreationsanläggningar och
simhallar är mötesplatser för oregelbundna aktiviteter dit malmöbor erbjuds komma och aktivera sig när
det passar dem. Dessa mötesplatser är ett viktigt komplement till de organiserade aktiviteterna som
föreningslivet erbjuder.
Att kunna vara aktiv på sin fritid, oavsett ålder och kön, är en viktig utgångspunkt för fritidsnämnden.
Rörelse i tidig ålder är en bra grund för ett aktivt liv. Likaså är vuxnas förståelse för fysisk aktivitet och
dess positiva effekter på hälsa, skolgång och välmående viktig i relation till barns introduktion till
föreningsliv och fysisk aktivitet generellt. Att stimulera till rörelse hela livet, genom
generationsöverskridande aktiviteter samt aktiviteter anpassade till olika målgrupper, leder på sikt till en
bättre folkhälsa och meningsfull fritid för alla.
Fördelarna med fysisk aktivitet är många samtidigt som utvecklingen går mer och mer åt att vara
stillasittande, i arbetet och på fritiden. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppdaterat sina
rekommendationer för fysisk aktivitet och förstärker därmed rekommendationen om att begränsa
långvarigt sittande. Fritidsnämnden kommer under mandatperioden att fortsätta arbetet med att
möjliggöra för spontana aktivitetsytor.
Rekreationsområden, Bulltofta och Torup, lockar med löparspår, utegym och skogslekplats för en bred
gruppbesökare. Utöver detta finns även gym- och caféverksamhet samt möjlighet att nyttja
omklädningsrum. Flera nämnder har ansvar för olika delar kopplat till dessa verksamheter där
fritidsnämndens huvudansvar är verksamheten i byggnaderna, det vill säga gym och café samt områdets
informations- och bokningscentral. Under mandatperioden kommer nämnden bland annat ha fokus på
målgruppen 65+ vid planering av aktiviteter samt marknadsföring av anläggningarna. Fritidsnämnden ser
ett ökat naturintresse bland gruppen barn och unga, främst tjejer. Fritidsnämnden kommer under
mandatperioden se över hur aktivitetsutbudet och marknadsföringsinsatser kan genomföras i syfte att
attrahera även denna grupp.
Besökstrycket är stort på befintliga simanläggningar. Hylliebadet har nått sin dimensionerade
maxkapacitet. För att minska besökstrycket samtidigt som nämnden och föreningslivet får möjlighet att
utveckla sina verksamheter ser fritidsnämnden ett stort behov av fler simytor i Malmö. Som ett led i detta
har nämnden beskrivit behovet av en ny simanläggning till kommunfullmäktige och fått i uppdrag att
utreda vidare bland annat lokalisering, funktion och ekonomi. Under mandatperioden planeras
kommunikationsinsatser för att stimulera målgruppen 65+ att motionssimma på Simhallsbadet. En önskad
effekt av insatsen är ökad aktivitet för målgruppen. Likaså planeras en utökning av antal
simundervisningstillfällen för barn, som anordnas via föreningslivet eller/ och i egen regi. Då belastningen
på befintliga simhallar är hög kommer det att anordnas simskolor i havet på Ribersborgs strand och i
havet vid Klagshamn under sommarperioden.
Som ett led i att möjliggöra en meningsfull fritid för personer 65 år och äldre kommer nämnden under
2021 att se över möjligheten att etablera föreningsdrivna mötesplatser för målgruppen.
Fritidsnämnden ger under 2021 förvaltningen följande uppdrag:






att erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi bland annat genom att
nyttja havet.
att se över utvecklingsmöjligheter för aktiviteter utomhus.
att i samverkan med Kulturförvaltningen och Fastighets och gatukontoret utveckla
danssatsningen för att bemöta Malmös flickor/tjejers önskemål.
att arbeta med hållbar konsumtion för att minska verksamheternas klimatavtryck.
att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, vid bland annat Öresunds
funkis.
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att en av de befintliga fritidsgårdarna ska ha en hälsoinriktning.

Indikator

Önskat utfall
2022

Antal besök på simhallar årligen
Indikatorn avser antal besök årligen på Hylliebadet, Oxievångsbadet samt allmänhetens
besök på Rosengårdsbadet under sommaren. Önskat utfall 2021: 435 000 (195 000).
Antal besök på Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter årligen

440 000 (200 000)
80 000

Indikatorn avser antal besök årligen till gym och omklädnad/bastu vid Torups friluftsgård
och Bulltofta motionscenter. Önskat utfall 2021: 79 000.
Antal deltagare i simskola anordnad i egen regi årligen

1 900

Indikatorn mäter antalet deltagare i simskola som anordnas i egen regi. Antalet
undervisningstillfällen varierar dock mellan olika simskoletyper. Mot bakgrund av
tillgänglig bassängtid är maxkapaciteten för simundervisning i stort sett uppnådd i
stadens simhallar. I samarbete med fritidsgårdarna kan en viss utökning ske på tider
mellan 15.00 och 16.00. Önskat utfall 2021: 1 800.
Andel inköpta hållbarhetscertifierade varor inom kategorin livsmedel årligen

60 %

Indikatorn avser andelen hållbarhetscertifierade varor som köpts in inom kategorin
livsmedel. Uppgiften hämtas från Miljöbarometern årligen. Önskat utfall 2021: 55 %

Föreningslivets utveckling
Föreningslivet i Malmö är rikt och erbjuder allt från idrott, natur och kultur till sociala aktiviteter. Det går
inte att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för ett levande demokratiskt samhälle. Att vara
föreningsaktiv är ett av de bästa medlen mot segregation, isolering och otrygghet. Därför vill
fritidsnämnden värna om Malmös starka föreningsliv och fortsätta ge stöd och goda förutsättningar så att
föreningar kan växa och utvecklas. Det är viktigt att föreningarna arbetar efter de regler nämnden beslutat
om samt står upp för kommunens värdegrund.
Fritidsnämnden har gjort omfattande förändringar i föreningsstöd för att möta de utmaningar
föreningslivet står inför. Förändringarna förväntas bidra till fler aktivitetstillfällen och därmed även fler
aktiva barn och unga. Det finns en förväntan att föreningslivet bridrar med ett jämställt och jämlikt
föreningsliv som inkluderar alla, inte minst personer med funktionsnedsättning.
Fritidsnämnden har de senaste åren försökt möta föreningslivets utmaningar, bland annat genom ett
samarbete med Skånes Skolidrottsförbund. Samarbetet har resulterat i ett hundratal utbildade ungdomar i
åldern 13–15 år i föreningskunskap och ledarskap samt ett ökat antal skolidrottsföreningar över hela
staden. Dessa ungdomar har aktiverat skolkamrater i de lägre årsklasserna direkt efter skoltid och
förhoppningen är att föreningslivet i Malmö kan förstärkas med nya unga ledare. Fritidsgårdarna har som
ambition att uppmuntra till mer fysisk aktivitet för de unga som deltar i fritidsgårdens verksamhet och
riktlinjer för hur nämnden skulle kunna stödja eventuella "fritidsgårdsföreningar" ses över. Därutöver har
fritidsnämnden i samarbete med SISU idrottsutbildarna genomfört utbildningar för unga ledare i åldern
16–25 år för att öka kompetens och stärka deras möjlighet att vara delaktiga i föreningslivets utveckling.
Ungdomarna, som kommer från hela Malmö och från olika föreningstyper, har kunnat arbeta under
skolloven som aktivitetsledare. Fritidsnämnden ger fortsatt stöd till FC Rosengård för projektet Fotboll
for Life. Projektet ämnar till att aktivera fler tjejer inom idrotten genom att utbilda tjejer/kvinnor som
ledare, domare och administratörer. Teorin varvas med praktik för att maximera lärandet inom områden
såsom demokrati, ledarskap, jämställdhet och vädergrundsarbete. Ambitionen är att utbilda 30 nya
kvinnliga ledare och 10 nya tjejlag genom projektet. Projektet bidrar till att sänka tröskeln till idrott och
sprida kunskap om en jämställd och jämlik idrott.
Personer med funktionsnedsättning är, tillsammans med barn och unga samt personer 65+, en prioriterad
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målgrupp för fritidsnämnden. Tillgänghetsanpassningar av nämndens anläggningar och lokaler genomförs
kontinuerligt samtidigt som nämnden ingår i svenska parasportförbundets Vinnova projekt med syfte att
bättre förstå målgruppens behov. Likaså har fritidsgårdsverksamheten etablerat ett samarbete med
funktionsstödsnämnden med ambitionen att minst en fritidsgård ska riktas till ungdomar med
funktionsnedsättningar, fysiska som psykiska. Hemsidor har setts över och uppdaterats med information
kring tillgänglighet kopplat till både anläggningar och lokaler men också aktiviteter under lov- och drop in.
Under mandatperioden kommer nämnden att arbeta för att fler lov- och drop in aktiviteter ska vara
anpassade och tillgängliga för barn och unga med funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att dessa
insatser i förlängningen ska skapa bättre möjlighet för målgruppen att ta del av Malmös föreningsliv och
därmed få en meningsfull och aktiv fritid.
Fritidsnämnden ger under 2021 förvaltningen följande uppdrag:







att fortsätta stödja ledarförsörjning inom föreningslivet.
att erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.
att se över bidragsgivningens omfattning och utformning för att åstadkomma störst effekt för
föreningslivet.
att öka antalet deltagartillfällen av personer med funktionsnedsättning.
att utöka antal tjejidrottsdagar
att inrätta stipendium ung ledare

Indikator
Antal registrerade föreningar

Önskat utfall
2022
800

Indikatorn omfattar antalet registrerade och aktiva föreningar vid respektive
rapporteringstillfälle. Önskat utfall 2021: 700
Antal bidragsberättigade föreningar

550

Indikatorn omfattar antalet bidragsberättigade föreningar vid respektive
rapporteringstillfälle. Uppföljningen ska även omfatta uppgifter om antalet föreningar
som har nyregistrerats, avregistrerats och ändrat registreringsnivå. Önskat utfall 2021: 515
Antal deltagartillfällen 4-25 år

1 720 000 (688
000)

Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade
medlemmar i åldern 4-25 år. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person deltar i en
aktivitet. Önskat utfall avser en höjning med knappt 10 % jämfört med år 2018, vilket
innebär en höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling för åldersgruppen
fram till år 2022. Åldersgruppen väntas växa snabbare jämfört med befolkningen som
helhet, och jämfört med personer som är 65 år eller äldre. Önskat utfall 2021: 1 680 000
(660 000)
Antal deltagartillfällen 65+

232 000

Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade
medlemmar i åldern 65 år eller äldre. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person
deltar i en aktivitet. Önskat utfall avser en höjning med knappt 7 % jämfört med år 2018,
vilket innebär en höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling för
åldersgruppen fram till år 2022. Önskat utfall 2021: 231 000
Antal deltagartillfällen personer med funktionsnedsättning

45 000

Indikatorn baseras på bidragsgrundande aktivitet för deltagande och bidragsberättigade
medlemmar med funktionsnedsättning. Indikatorn avser personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar, även mellan 4-25 år och 65 år eller äldre. Det innebär
att resultatet av de tre indikatorerna för deltagartillfällen inte utgör det totala antalet
deltagartillfällen. Deltagartillfälle avser varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet.
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Indikator

Önskat utfall
2022

Önskat utfall avser en höjning med drygt 10 % jämfört med år 2018, vilket innebär en
höjning även jämfört med förväntad befolkningsutveckling fram till 2022 för befolkningen
som helhet. Önskat utfall 2021: 42 000
Antal föreningskonsulenter

72

Nämnden bidrar till att underlätta för föreningslivet att anställa heltids-och
deltidskonsulenter för föreningens/organisationens barn- och ungdomsverksamhet.
Villkoren för bidrag bygger på föreningens registreringsnivå, antalet medlemmar i
specifika åldersgrupper och antalet inrapporterade deltagartillfällen under senast avslutat
verksamhetsår. Uppföljning sker kontinuerligt. Önskat utfall 2021: 72
Antal unga ledare i utbildning nivå 1

150 (90)

Nämnden har sedan 2016 utbildat unga ledare. Ungdomarna är mellan 16-25 år och har
sin bas i fritids- och kulturföreningar runt om i Malmö. Genom utbildningen utvecklas de
som ledare och genom att de engageras under skolloven får de arbetslivserfarenhet.
Målvärdet är baserat att 50 unga ledare ska utbildas per år. Önskat utfall 2021: 100 (60)

Anläggningsutveckling
Fritidsnämndens anläggningar, lokaler och fritidsgårdar är en viktig förutsättning för en aktiv och
meningsfull fritid. Varje år skapar ca 580 föreningar aktiviteter för malmöbor i nämndens anläggningar
och lokaler.
Malmö står inför en positiv befolkningsutveckling som kräver ett tätt samarbete mellan stadens nämnder i
planeringen av staden. I takt med att befolkningen ökar är Malmö stad i behov av fler skolor samtidigt
som fritidssektorn och behovet av nya fritidsanläggningar måste beaktas. Fritidsnämnden kommer under
mandatperioden att ha ett särskilt fokus på områdena Hyllie, Jägersro, Amiralsstaden, Limhamn, Kirseberg
och Nyhamn som är de områden som planeras att förtätas och utvecklas i tidigt skede.
Befolkningsutvecklingen och barn och ungas förändrade fritidsvanor förutsätter att nämnden planerar
yteffektiva anläggningar som möjliggör olika aktivitetstyper Därav ser nämnden ett behov av flexibla och
multifunktionella anläggningar framöver. Det kan innebära att framtida anläggningar har högre
investerings- och driftskostnader men ger möjlighet till fler aktiviteter per investerad krona.
Fritidsnämnden ser ett behov av fler anläggningar i framtiden, med fokus på multifunktionalitet, samtidigt
som utmaningen med att öka nyttjandet av vissa anläggningstyper kvarstår. Föreningslivet är de som
nyttjar nämndens anläggningar och lokaler i störst utsträckning, där efterfrågan på sporthallar är
övervägande. Föreningar har större flexibilitet i en sporthall än en gymnastiksal, bland annat då fler och
större grupper kan träna samtidigt och ledare kan röra sig mellan de olika grupperna. Bland annat med
anledning av detta är nyttjandegraden i vissa av nämndens gymnastiksalar förhållandevis låg.
Fördelningsprinciperna behöver därav ses över för att både förstå föreningars behov och verka för att
tillmötesgå dessa i så hög utsträckning som möjligt men också arbeta för att visa föreningslivet på
möjligheterna med att bedriva aktiviteter i mindre lokaler. Ambitionen är att de nya gymnastiksalarna som
byggs kommer att vara mer tilltalande för föreningslivet då dessa kommer att vara större än de flesta av de
befintliga gymnastiksalarna.
Olika typer av ytor för rörelse och möten ska komma samtliga malmöbor till dels, oavsett medlemskap i
förening, ålder, kön och ekonomiska förutsättningar. Nämnden behöver se över och hitta tillvägagångssätt
för hur privatpersoner lättare ska kunna boka och nyttja nämndens anläggningar där digitalisering är ett
verktyg. Därtill ses möjligheter över för att göra inomhusanläggningar tillgängliga för spontanidrott
utanför föreningslivet.
Nämnden vill satsa på biologisk mångfald genom att anlägga sommarängar och sätta upp insektshotell och
bikupor.
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Nämnden ska även arbeta med att minska andelen skadliga gifter och plaster som barn och unga utsätts
för verksamheterna. Under 2021 ska nämnden anlägga en ny konstgräsplan i Hyllie där ett nytt
konstgräsmaterial utan granulat ska testas.
Fritidsnämnden ger under 2021 förvaltningen följande uppdrag:










att höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.
att vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten.
att vara en aktiv part i utvecklingen av Stadionområdet.
att digitalisera öppning /stängning på idrottsanläggningarna.
att undersöka vilka aktivitetsytor som kan anläggas på befintliga grusplaner.
att undersöka möjligheterna till fler inslag av robotisering / automatisering i verksamheterna.
att undersöka möjligheterna till föreningsdrift.
att öka den biologiska mångfalden på nämndens anläggningar.
att inrätta policy för reklaminslag på nämndens anläggningar

Indikator

Önskat utfall
2022

Nöjdbrukarindex

68 (68) (68)

Fritidsnämnden genomför regelbundet enkätundersökningar bland brukare på
fritidsnämndens anläggningar. Varje enskild anläggning undersöks ungefär vart tredje år.
Bland annat undersöks med ett antal frågor hur nöjda brukarna är med anläggningen som
helhet. Resultaten från frågorna sammanställs i ett nöjdbrukarindex på en skala mellan 0100. Uppföljning sker vid årsanalys och vid analys av mandatperioden. Önskat utfall avser
resultatet för de anläggningar som undersöks 2022. Under 2020 undersöks nämndens
inomhusanläggningar, under 2021 undersöks utomhusanläggningar och under 2022
undersöks inomhusanläggningarna igen. Indikatorn redovisas uppdelat på kön. Önskat
utfall 2021: 68 (68) (68)
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder som implementerats för att förhindra och
minska spridning av mikroplaster.
Nämnden har valt att följa upp måluppfyllelse genom en kvalitativ metod för att följa upp
och beskriva effekterna av nämndens arbete för att förhindra eller minska spridning av
mikroplaster. Resultatet sker i samband med årsanalysen och vid mandatperiodens slut.
Kvalitativ uppföljning av anläggningars bokningsgrad
Bokningsgraden för fritidsnämndens anläggningar ska följas upp för att säkerställa ett
effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. Genom att befintliga och nya anläggningar och
lokaler anpassas eller utformas till fler användningsområden uppnås en flexibel
användning.
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Plan för ekonomin
Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktige har tilldelat fritidsnämnden ett kommunbidrag som uppgår till 591 Mkr. I
förhållande till 2020 är det en ramminskning med 12 Mkr och förändringen består av följande delposter:











reducering med 22,0 Mkr för åtgärder med anledning av covid-19 med syfte att stärka Malmös
föreningar för att möta de negativa effekterna av pandemin
reducering med 1,0 Mkr tillfälliga medel för åtgärder granulatutfasning
utökning med 0,9 Mkr för ny sporthall på stadionområdet from. 2021-07-01
utökning med 2,6 Mkr för projektorganisation WorldPride & EuroGames 2021
utökning med 10, 8 Mkr som kompensation för beräknad pris- och löneutveckling
reducering med 0,5 Mkr med anledning av justerad internränta från 3% till 1,5 %
utökning med 5,2 Mkr för demografikompensation
utökning med 0,6 Mkr projektledare inom e-sport flyttas från kommunstyrelsen till
fritidsnämnden
utökning med 4,0 Mkr med anledning av tillkommande driftskostnader för ny anläggning i Husie
reducering med 12 Mkr med anledning av effektiviseringsuppdrag uppgående 2%

Fritidsnämnden har ålagts ett krav på effektivisering med 2% vilket för nämnden innebär 12 Mkr. För att
mildra nämndernas anpassningsbehov åläggs servicenämnden att inte höja lokalhyrorna till nämnderna
under 2021. Fritidsnämnden har tagit hänsyn till att lokalhyrorna inte kommer att indexeras uppgående
3,0 Mkr. Nämnden bedömer att det finns en osäkerhet i hur det utrymmet kan disponeras under 2021 då
andra prisökningar kan tillkomma istället samt hur coronaviruspandemin kommer att påverka 2021.
Effektiviseringsåtgärder
Förvaltningen påbörjade budgetprocessen under september och då var de ekonomiska förutsättningarna
inte kända. Under den delen av budgetprocessen togs det fram förslag på effektivisering samt satsningar
som finansieras genom omdisponering eller budgetanpassningar inom budgetramen. Dessa förslag
redovisas under respektive avdelnings budget. Nämnden bedömer att effektiviseringskravet klaras genom
effektiviseringsåtgärder, budgetanpassningar och delvis utebliven uppräkning av föreningsbidragen.

Demografikompensation 2021
Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet invånare i Malmö öka med 3 795 individer
under 2021. Detta innebär att demografikompensationen till nämnden uppgår till 5,2 Mkr och därmed har
nämndens kommunbidrag utökats med motsvarande. Enligt prognosen kommer antalet malmöbor i
åldern 6–15 att öka med 12% till år 2030. Under 2021 kommer den målgruppen att öka med 1 009
individer jämfört med 2020. Under budgetprocessen har det framkommit förslag på hur fritidsnämnden
ska bemöta den växande befolkningen inom nämndens ansvarsområde. Förslag på satsningar framgår av
bilaga 2.
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Resultaträkning
Tkr

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

5 100

2 735

-2 365

Övriga intäkter

87 200

94 468

7 268

Totala intäkter

92 300

97 203

4 903

-140 952

-145 062

-4 110

-56 589

-58 399

-1 810

-300

-372

-72

Totala personalkostnader

-197 841

-203 833

-5 992

Lokal- och markhyror

-270 241

-283 165

-12 924

Övriga kostnader

-219 889

-193 855

26 034

-5 956

-6 046

-90

Totala övriga kostnader

-496 086

-483 066

13 020

Nettokostnad exkl. finansnetto

-601 627

-589 696

11 931

602 553

590 674

-11 879

10

0

-10

-936

-978

-42

0

0

0

-602 553

-590 674

11 879

Bidrag

Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Kommentarer till resultaträkningen (jmf mellan prognos 2020 och budget 2021)
Intäkter
De lägre budgeterade intäkterna i jämförelse med prognos 2020 beror på att nämnden under 2020 haft
ekonomiska konsekvenser till följd av coronaviruspandemin. Under 2020 har nämnden erhållit 2,6 Mkr i
tillfälligt driftbidrag (april-nov) för kompensation för sjuklönekostnader 2-14 dagar.
Nämndens besöks- och intäktsutveckling har under 2020 präglats negativt pga. konsekvenser av
coronaviruspandemin, framförallt på nämndens badanläggningar.
I övrigt budgeteras intäkterna i nivå med målvärde för 2021 och med hänsyn till nämndens beslut om
prislista 2021.
Personalkostnader
Följande förändringar är beaktade i budgetförslaget:





budgeterad kostnadsökning för pris – och lönekompensation
driftsektion stordriften har behov av en förstärkning av en 1,0 tekniker för att komma vidare i
arbetet med digitala lås på nämndens anläggningar
organisatorisk förändring, enhet för lokalplanering inrättas under 2021, utökning av 1,0
enhetschefs tjänst
utökning 1,0 projektledare för e-sport, tjänsten flyttas från stadskontoret till fritidsnämnd
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utökning 2,0 simlärare för att förstärka simskoleverksamhet, havsim och skolsim på nämndens
badanläggningar och i havet. Effekten utvärderas inför budget 2022
fokus på kompetenshöjande insatser inom ledarskap samt arbetsmiljö som två av åtgärder utifrån
resultatet från medarbetarenkäten 2020, tillfällig utökning 1,0 HR-konsult
utökning 1,0 tjänst med juridisk kompetens avseende granskning av bidrag och avtal

Lokalhyror
Lokalhyror utgör en stor andel av nämnden kostnadsbudget, 42%. Lokalhyrorna ökar med cirka 13 Mkr
jämfört med prognos 2020. Dels beror detta på renoveringen av Heleneholms sporthall och
Rosengårdsbadet som under 2020 haft reducerade hyreskostnader samt tillkommande hyreskostnader för
ny ridanläggning i Husie under 2021.
Under 2021 kommer följande lokalförändringar att ske:






Ny sporthall på Stadionområdet from 2021-07-01
Konstgräs Hyllie idrottsplats
Helårseffekt fem nya tennisplaner, Limhamns idrottsplats
Omläggning av två konstgräsplaner
Tilläggshyra Heleneholms sporthall

Nämnden har i 2021 års budget tagit hänsyn till att servicenämnden inte indexerar lokalhyrorna.
Övriga kostnader
Den största förklaringen till den stora skillnaden mellan prognosen 2020 och budget 2021 beror på att
nämnden fått tillfälligt anslag från kommunstyrelsen med syfte att stärka Malmös föreningar för att möte
de negativa effekterna av coronaviruspandemin.
Avskrivningar och finansiella kostnader
Nämndens investeringsvolym 2021 ligger på samma nivå som 2020.
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Resultaträkning
Budgetförändringar per avdelning
FÖRENINGSBIDRAG Mk
r

Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget
2021-2020

Intäkter

0,5

0,5

0,0

Totala intäkter

0,5

0,5

0,0

Lönekostnader

0

0

0

PO-Pålägg

0

0

0

Övriga personalkostnader

0

0

0

Totala
personalkostnader

0

0

0

Övriga kostnader

-116,6

-116,3

0,3

Kapitalkostnader

0

0

0

Totala övriga kostnader

-116,6

-116,3

0,3

Nettokostnad

-116,1

-115,8

0,3

116,1

115,8

-0,3

Kommunbidrag

Föreningsbidrag
Kommunbidrag för föreningsbidrag för 2021 uppgår till 115,8 Mkr. Budgetförslaget har tagit hänsyn till
nämndens beslut 2020-12-10 om föreningsstöd. Vilket föreningsstöd som ingår i budgeten för
föreningsbidrag framgår av bilaga 1.
Större budgetförändringar
Bidrag för konsulent, aktivitetsbidrag samt aktivitetsbidrag för pensionärer prioriteras i budget 2021 och
därmed har räknats upp med 2,1 %. Prioriteringen har gjorts genom omdisponering inom befintlig ram,
effektivisering samt ej uppräkning av vissa bidrag. Den totala uppräkningen av föreningsbidrag uppgår till
1,4 Mkr







bidrag för lönebidragsanställda har anpassats till 2020 års utfall, vilket innebär en reducering med
1,5 Mkr
utökade driftskostnader med anledning av en ny ridanläggning i Husie, utökning med 4,0 Mkr
utvecklings och utbildningsbidrag har effektiviserats inför 2021, bidraget berör relativt få
föreningar och innebär en reducering med 1,5 Mkr
ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska del av drop-in aktiviteter,
reducering med 0,3 Mkr, omdisponering från drop- in bidrag
omdisponering av unga ledare 1,0 Mkr som avser lönekostnader, omdisponerat från
sommarlovsbidrag
avsatt 0,5 Mkr för av samorganisationers föreningsdrivna mötesplatser för äldre

Nämnden arbetar med att förenkla och ge möjlighet för fler föreningar att ta del av nämndens bidrag.
Målet är att öka antalet aktiviteter, förenkla uppföljning och kontroll samt stimulera åldersintegrerade
grupper. Sedan 2020 kan aktivitetsbidrag sökas av alla föreningar på nivå 2 och 3 som har minst 25 aktiva
medlemmar från någon av de bidragsberättigade medlemsgrupperna. Sett utifrån deltagartillfällen (2019)
fördelas aktivitetsbidraget 59% till killar och 41% tjejer. I jämförelse med 2018 (39% tjejer och 61% killar)
har det skett en liten förflyttning i rätt riktning mot jämnare könsfördelning av aktivitetsbidraget.
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Sett utifrån deltagartillfällen (2019) är drop in något mer jämnare, 46% tjejer och 54 % killar.
FÖRENINGSAVDELNIN
G Mkr

Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget 2021
-2020

Intäkter

4.07

4,07

0,00

Totala intäkter

4,07

4,07

0,00

Lönekostnader

-8,97

-9,81

-0,84

PO-Pålägg

-3,60

-4,09

-0,49

0

0

0

Totala
personalkostnader

-12,57

-13,90

-1,33

Övriga kostnader

-38,32

-17,67

20,65

Kapitalkostnader

-1,49

-1,42

0,07

Totala övriga kostnader

-39,81

-19,09

20,72

Nettokostnad

-48,31

-28,92

19,39

48,31

28,92

-19,39

Övriga personalkostnader

Kommunbidrag

Föreningsavdelningen
Kommunbidrag för föreningsavdelningen för 2021 uppgår till 29 Mkr.
Kompensation för löne - och prisutveckling uppgår till 0,4 Mkr
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2020 att av 2020 årets prognostiserade överskott fördela
22 mkr till fritidsnämnden men syfte att stärka Malmös föreningar för att möta de negativa effekterna av
pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Det
tillfälliga kommunbidraget om 22 Mkr var enbart tillfällig förstärkning under 2020.
Övriga större budgetförändringar





ökade kommunikationsinsatser med fokus på att fler barn och unga ska ta del av drop-in
aktiviteter, 0,3 Mkr omdisponeras från föreningsbidrag
fortsatt satsning på fritidsbank genom att utöka de mobila fritidsbank för att nå större geografisk
spridning, utökning av budgetram med 0,5 Mkr
nämnden fortsätter att arbeta med att få fler tjejer i aktivitet. En av satsningar är Girl power weekend
där elittjejer är inspiration för alla tjejer i Malmö, utökning av budgetram med 0,2 Mkr
omdisponering unga ledare från föreningsbidrag, 1,0 Mkr

I nämndsbudget 2020 kunde nämnden tillfälligt omdisponera 2,5 Mkr för att anordna gratis
sommaraktiviteter. Den rådande coronaviruspandemin medförde att fler barn och unga under 2020
semestrade på hemmaplan och av den anledningen visade sig att satsningen var välbehövligt. Även i
nämndsbudget 2021 har nämnden kunnat omdisponera för att dessa 2,5 Mkr ska ligga kvar som en
tillfällig förstärkning för lovaktiviteter under 2021.
Under 2020 har nationella och lokala restriktioner utifrån coronaviruspandemin medfört att vissa
aktiviteter har begränsats eller uteblivit helt. Många föreningar har fått ställa om. Osäkerheten ligger i hur
kommande restriktioner för coronaviruspandemin kan komma att påverka aktiviteter under 2021.
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Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget
2021 -2020

Intäkter

52,24

51,80

-0,44

Totala intäkter

52,24

51,80

-0,44

Lönekostnader

-49,23

-50,82

-1,59

PO-Pålägg

-19,77

-20,41

-0,64

0

0

0

-69,00

-71,23

-2,23

Övriga kostnader

-220,73

-224,92

-4,19

Kapitalkostnader

-3,49

-3,67

-0,18

Totala övriga kostnader

-224,22

-228,59

-4,37

Nettokostnad

-240,98

-248,02

-7,04

240,48

248,02

7,54

DRIFTAVDELNINGEN Mkr

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader

Kommunbidrag

Driftavdelningen
Kommunbidrag för driftavdelningen för 2021 uppgår till 248,0 Mkr.
Kompensation för löne - och prisutvecklingen uppgår till 1,0 Mkr
Större budgetförändringar













utökade driftskostnader för ny sporthall på Stadionområdet, utökning av budgetram med 3,1 Mkr
utökade driftskostnader för omläggning av två konstgräsplaner, utökning av budgetram med
0,6 Mkr
utökade driftskostnader för miljövänlig konstgräsplan på Hyllie idrottsplats, utökning av
budgetram med 0,4 Mkr
tillkommande hyreskostnad med anledning av renovering av Heleneholms sporthall, utökning av
budgetram med 0,5 Mkr
inrättning av servicepatrull för extra tjänster, utökning av budgetram med 0,7 Mkr
reducering av kostnadsbudget med anledning av effektivisering av maskinpark på avdelningen,
minskning av budgetram med 0,7 Mkr
reducering av kostnadsbudget med anledning av tillfällig förstärkning för åtgärder för att begränsa
spridning av granulat från konstgräsplanerna, minskning av budgetram med 1,5 Mkr
organisatorisk förändring, en lokalenhet inrättas på avdelningen, utökning av budgetram med
0,9 Mkr
utökning med 1.0 tjänst tekniker för att förstärka arbetet med digitala lås på fritidsnämndens
anläggningar, utökning av budgetram med 0,5 Mkr
Toftanäs sporthall övergår till föreningsdrift, utökning av budgetram enligt avtal med 0,3 Mkr
budgetteknisk förändring, då Idrottsmuseets verksamhet har flyttats till Kulturförvaltningen har
budgetanslag som avsåg idrottsmuseets lokaler flyttats från evenemangs- och
rekreationsavdelningen till driftavdelningen, utökning av budgetram med 0,6 Mkr
köp /sälj upphör mellan evenemang och rekreationsavdelningen och driftavdelningen avseende
evenemangskostnader, utökning av budgetram med 0,8 Mkr för att bemöta de reducerade intäkter

Fritidsnämndens stora möjlighet att effektivisera finns i att öka nyttjandegraden i befintligt
anläggningsbestånd, gäller främst gymnastikhallar men även övriga anläggningar framförallt på
Stadionområdet. I syfte att får högre nyttjandegrad kommer driftavdelningen i samarbete med
föreningsavdelningen att rikta insatser mot utvalda anläggningar, främst med fokus på tjejers aktivering,
utökning av budgetram med 0,3 Mkr
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Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget
2021 -2020

Intäkter

2,28

2,03

-0,25

Totala intäkter

2,28

2,03

-0,25

Lönekostnader

-36,82

-34,68

2,14

PO-Pålägg

-14,78

-13,93

0,85

0

0

0

Totala personalkostnader

-51,60

-48,61

2,99

Övriga kostnader

-19,36

-15,42

3,94

Kapitalkostnader

-0,20

-0,22

-0,02

Totala övriga kostnader

-19,56

-15,64

3,92

Nettokostnad

-68,88

-62,22

6,66

68,88

62,22

-6,66

FRITIDSGÅRDSAVDELNINGEN Mkr

Övriga personalkostnader

Kommunbidrag

Fritidsgårdsavdelningen
Kommunbidraget för Fritidsgårdsavdelningen för 2021 uppgår till 62,2 Mkr
Kompensation för löne- och prisutvecklingen uppgår till 1,5 Mkr
För att möta den växande befolkningen måste fritidgårdsavdelningen ligga i framkant och etablera nya
fritidsgårdar. Fritidsgård i City planeras preliminärt att driftsättas tidigast 2021-05-01 sam Lorensborgs
fritidsgård under andra halvåret 2021. Eftersom det råder en osäkerhet kring när dessa kommer att
driftsättas har budgetmedel flyttats från fritidsgårdsavdelningen till centrala medel
(förvaltningsövergripande) i väntan på driftsättning. På så sätt kan fritidsnämnden planera för eventuella
extra satsningar samt för åtgärder för att mildra konsekvenser till följd av coronaviruspandemin ifall
fritidsgårdarnas öppning försenas ytterligare. Totalt har cirka 4,8 Mkr lyfts över till centrala medel.
Malmös fritidsgårdar är till för alla barn och unga i Malmö. Fritidsgårdsavdelningen arbetar ständigt med
att utveckla satsningar och metoder för att nå barn och unga och se till att de är inkluderande och
delaktiga i sin fritid. I nämndsbudget 2020 avsattes 1,0 Mkr för Fritidsgårdsfesten som lockade 1 350
ungdomar under 2019 samt för HUR-cupen, en unik fotbollsturnering. Ingen av satsningarna har kunnat
genomföras under 2020 pga. av coronaviruspandemin och dess restriktioner som följd.
Fritidsgårdsavdelningen har fått ställa om och därför har dessa medel effektiviserats och omdisponerats till
andra satsningar inom avdelningen.
Övriga större budgetförändringar




utökad satsning på dans i syfte att nå fler tjejer till fritidsgårdar, utökning av budgetram med
0,3 Mkr
fortsatt tillfällig satsning på friluftsliv samt funkis på fritidsgårdarna, utökning av budgetram med
0,9 Mkr
jämställd och jämställt fritidsgårdsverksamhet, i teori och praktik, i syfte att öka andelen tjejer på
fritidsgårdar, utökning av budgetram med 0,2 Mkr
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EVENEMANGS OCH
REKREATIONSAVDELNING
EN Mkr

Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget 2021
-2020

Intäkter

36,72

38,67

1,95

Totala intäkter

36,72

38,67

1,95

Lönekostnader

-32,39

-33,98

-1,59

PO-Pålägg

-13,00

-13,64

-0,64

0

0

0

Totala personalkostnader

-45,39

-47,62

-2,23

Övriga kostnader

-78,62

-80,38

-1,76

Kapitalkostnader

-1,27

-0,9

0,37

Totala övriga kostnader

-79,89

-81,28

-1,39

Nettokostnad

-88,56

-90,23

-1,67

88,56

90,23

1,67

Övriga personalkostnader

Kommunbidrag

Evenemangs och rekreationsavdelning
Kommunbidrag för evenemangs- och rekreationsavdelningen för 2021 uppgår till 90,2 Mkr.
Kompensation för löne- och prisutveckling uppgår till 0,3 Mkr
Behovet av simskola ökar i takt med en ökad befolkning och nämnden kommer under 2021 att fortsätta
undersöka möjligheten att erbjuda fler simundervisningstillfällen i egen regi. En utökad satsning på
simskoleverksamheten innebär bland annat utökning på sommarsimskolan på nämndens alla
badanläggningar samt havet, utökning av lovsimskolan, utökad satsning på att tillgodose barn med
särskilda behov, simfritids i egen regi i samarbete med simföreningen Malmö Kappsimningsklubb via CTC
samt extra satsning mot ungdomar utan godkänt betyd i simning i skolämnet Idrott och hälsa.
För att satsningarna ska vara möjliga utökas avdelningens budgetram med 1,2 Mkr till bland annat 2,0
tjänster, simlärare.
Övriga större budgetförändringar








utökad intäktskrav utifrån regleringen av prislistan 2021 samt utökad satsning på
simskoleverksamheten, utökning av intäktsbudget med 0,8 Mkr
utökning av budgetram med 2,6 Mkr för projektorganisation WorldPride & EuroGames 2021
utökning av budgetram med 0,6 Mkr projektledare inom e-sport flyttas från stadskontoret till
fritidsnämnd
kostnadsanpassning av vaktkostnader på Hylliebadet, reducering av budgetram med 0,3 Mkr
omförhandling av gruppträningsavtalet på Hylliebadet, reducering av budgetram med 0,3 Mkr
budgetteknisk förändring, då Idrottsmuseets verksamhet har flyttas till Kulturförvaltningen har
avdelningen omorganiserat i verksamheten, budgetanslag som avsåg idrottsmuseets lokaler har
flyttats till driftavdelningen, reducering av budgetram med 0,6 Mkr
köp /sälj upphör mellan evenemang och rekreationsavdelningen och driftavdelningen avseende
evenemangskostnader och övergår till reglering av kommunbidrag, reducering av budgetram med
0,8 Mkr
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Förvaltningsledning,
administrativa staber och
förvaltningsgemensamma
anslag Mkr

Budget 2020

Budget 2021

Förändring budget
2021-2020

Intäkter

0,01

0,16

0,15

Totala intäkter

0,01

0,16

0,15

-15,04

-15,77

-0,73

PO-Pålägg

-6,04

-6,33

-0,29

Övriga personalkostnader

-0,02

-0,37

-0,35

Totala personalkostnader

-21,10

-22,47

-1,37

Övriga kostnader

-17,79

-22,32

-4,53

Kapitalkostnader

-0,46

-0,82

-0,36

Totala övriga kostnader

-18,25

-23,14

-4,89

Nettokostnad

-39,34

-45,45

-6,11

39,34

45,45

6,11

Lönekostnader

Kommunbidrag

Förvaltningsledning och administrativa staber
Kommunbidrag för förvaltningsledning och administrativa staber för 2021 uppgår till 46 Mkr.
Kompensationen för löne - och prisutveckling uppgår till 1,0 Mkr
Under 2021 planerar nämnden att etablera två nya fritidsgårdar. Fritidsgård i City planeras preliminärt att
driftsättas tidigast 2021-05-01 samt Lorensborgs fritidsgård andra halvåret 2021. Eftersom det råder en
osäkerhet kring när dessa kommer att driftsättas har budgetmedel flyttats från fritidsgårdsavdelningen till
centrala medel i väntan på driftsättning. På så sätt kan fritidsnämnden planera för eventuella extra
satsningar samt för åtgärder för att mildra konsekvenserna till följd av coronaviruspandemin ifall
fritidsgårdarnas öppning försenas ytterligare. Totalt har cirka 4,8 Mkr lyfts över till centrala medel.
Övriga större förändringar




tillfällig utökning 1,0 HR-konsult för kompetenshöjande insatser inom ledarskap samt arbetsmiljö,
utökning av budgetram med 0,6 Mkr
utökning 1,0 tjänst med juridisk kompetens för att stärka nämndens arbete med granskning av
bidrag och avtal, utökning av budgetram med 0,7 Mkr
nytt bidrag och bokningssystem implementeras under 2021 och behovet av konsulttjänster
behövs. Tillfällig förstärkning av konsulttjänster samt tillkommande systemkostnader uppgående
0,7 Mkr
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Investeringsram
Typ av investering

Summa

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

5 500

5 600

100

5 500

5 600

100

Kommunfullmäktige har för år 2021 beviljat fritidsnämnden en investeringslikvid på 5,6 Mkr vilket är en
ökning med 0,1 Mkr jämfört med 2020.
Sektionerna och enheterna inom fritidsförvaltningen har inkommit med 35 äskanden, varav 15 st har
prioriterats och ingår i följande förslag till investeringsplan:













Uppstart av två fritidsgårdar, Fritidsgårds City samt Lorensborg fritidsgård.
Fritidsgårdsavdelningen arbetar med att hitta ersättningslokal för Dammfri fritidsgård där även en
viss upprustning kommer behövas. Investeringsutgiften för alla tre objekt beräknas uppgå till
1 000 tkr.
Uppstart av Stadionområdets sporthall som behöver upprustas med diverse inventarier.
Investeringsutgift beräknas uppgå till 410 tkr
Fler inslag av automatisering samt att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt. Under
2020 testades en robotgräsklippare på Oxie idrottsplats med goda resultat. Vinsten för övergång
till robotgräsklippare kommer på längre sikt kunna mätas i effektivisering samt i miljöeffekter. På
längre sikt blir kostnaden lägre än att klippa med traditionella maskiner sam kommer att krävas
färre arbetstimmar för att utföra arbetet. Utifrån miljöperspektivet medför den minskad mängd
drivmedel som kan jämföras med en traditionell maskin som förbrukar cirka 4 500 liter diesel /år.
Robotklippning medför även att gräset får en bättre tillväxt med en lägre markkompression vilket
gör att ytorna får ett tätare och mer hållbart gräs. Investeringsutgift för fem robotgräsklippare
beräknas uppgå till 925 tkr.
För att hindra obehörig trafik till Lindängens idrottsplats med risk för personskador då biltrafik
utförs på gångbana och parkerar i utrymningsväg är behovet av en automatisk grind stor.
Investeringsutgift beräknas uppgå till 50 tkr
Fler inslag av att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt. En linjeringsmaskin, robot,
som ställs in och styrs automatiskt via satellit genom enkelt datorprogram. Denna typ av robot
effektiviserar linjeringsarbete genom minskning av arbetstidsgång, kvalitetshöjning genom exakta
linjer även vid anläggningar med sporter såsom amerikansk fotboll på Limhamsfältets idrottsplats.
Även en kritrobot på Stadionområdet medför minskning av arbetstillgång. Investeringsutgift för
båda beräknas uppgå till 450 tkr.
För att effektivisera lövblåsningen och förbättra arbetsmiljön genom minskning av vibration och
ljud för medarbetare på Limhamnsfältets idrottsplats behövs en hydraulisk lövblås som är
kopplad till traktor. Investeringsutgift beräknas uppgå till 50 tkr.
Installation av taggsystem vid Rosengårds Idrottsplats, Oxie idrottsplats och Husiegårds
idrottsplats /idrottshus för att förbättra säkerheten och komma tillrätta med problemet att
obehöriga vistas i lokalerna och stör de föreningsaktiva. Investeringsutgiften beräknas uppgå till
420 tkr.
Bunkeflo idrottsplats är en av anläggningarna med hög aktivitetsnivå. Anläggningens befintliga
avbytarbås är i av undermålig kvalité och behöver bytas ut. Investeringsutgift beräknas uppgå till
70 tkr.

Den totala investeringsutgiften för ovanstående objekt uppgår till 3 375 tkr. Således återstår 2 225 tkr av
nämndens investeringslikvid och detta utrymme föreslås disponeras på följande sätt:


Nämndens budgetförutsättningar för 2020 samt 2021 har inneburit fortsatt effektiviseringskrav.
För att kunna ändra arbetssätt och därmed bli mer effektiv behövs det ofta investeras i utrustning
eller maskiner. Under 2020 påbörjades ett arbete med att utrusta idrottsanläggningar med nytt
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passagesystem för att kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av
idrottsanläggningarna, därför föreslår förvaltningen att det avsätts 1 000 tkr för fortsatta
investeringar som kommer leda till verksamhetseffektiviseringar.
Förvaltningen har under 2020 inom Vinnovaprojekt, i samarbete med parasportsförbundet,
genomfört en inventering av befintliga idrottsanläggningar för att identifiera vilken eller vilka
anläggningar samt vilken tillgänglighetsanpassning som behöver genomföras. Därför föreslår
förvaltningen att det avsätts 400 tkr för investeringar för tillgänglighetsanpassning av
idrottsanläggningar såsom nya sporthallen på Stadionområdet, Baltiska hallen, Baltiska
träningshallen, FIFH-hallen, Kulladals sporthall med flera.
Beloppsgränsen för vilka inköp som betraktas som investeringsutgift sänktes 2019-01-01 från ett
helt basbelopp till ett halvt. Väldigt få äskanden för 2021 avser inköp som tidigare var
driftkostnad men numera ska betraktas som investeringsutgift. Därför föreslår förvaltningen att
det avsätts 225 tkr för denna typ av inköp.
Förvaltningen föreslår också att det avsätts 600 tkr för hantering av andra akuta och förutsedda
investeringsbehov som uppstår löpande under verksamhetsåret.
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