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Inledning
Fritidsnämndens arkivredovisning ska i första hand underlätta för allmänheten
att ta del av nämndens allmänna handlingar. Arkivredovisningen underlättar
för förvaltningens medarbetare att hantera handlingar i enlighet med gällande
lagstiftning och förordningar. Arkivredovisningen uppfyller även kravet på
beskrivning av en myndighets allmänna handlingar.

Arkivredovisning över Malmö fritidsnämnds tillkomst
och uppdrag från och med 1970.
År 1967 tillsatte Stadsfullmäktige i Malmö en fritidskommitté med uppdrag att
utreda fritidsverksamheten i Malmö för främst barn och ungdomar. På förslag
från denna kommitté beslutade stadsfullmäktige den 24 april 1970 att inrätta en
fritidsnämnd, Malmö Fritidsnämnd. I samband med detta upphörde den
tidigare Badhus-idrotts-och ungdomsstyrelsen.
Fritidsförvaltningen är kommunens centrala förvaltning för fritidsfrågor.
Fritidsnämndens ansvar och uppdrag regleras av kommunfullmäktige i
Reglemente för fritidsnämnden.
Fritidsnämnden ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar.
Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga
idrotts- och fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet
till dessa.
Fritidsnämnden ansvarar för allmän föreningsservice och föreningsbidrag.
Fritidsnämnden ansvarar för fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga.
Fritidsnämnden ansvarar för planering, samordning och kompetensutveckling
inom fritidssektorn, inklusive den öppna fritidsverksamheten.
I nämndens ansvar ingår att säkerställa likvärdig tillgång till den öppna
fritidsverksamheten genom planering och samordning med andra nämnder.
Fritidsnämnden ska vidare ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang.
Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt
lotterilagen.
År 2018 övergick Malmö idrottsmuseums arkiv, bibliotek, fotosamling och
föremål till Malmö Kulturförvaltning. Föremål och foton övertogs av Malmö
museer och övriga handlingar av Malmö Stadsarkiv.

Fritidsförvaltningens organisation och verksamhet
På fritidsförvaltningen arbetar drygt 400 medarbetare uppdelade på sju
avdelningar.
 Ekonomiavdelningen
 Ledningsstrategiska avdelningen
 Administrativa avdelningen
 Föreningsavdelningen
 Fritidsgårdsavdelningen
 Evenemangs- och rekreationsavdelningen



Driftavdelningen

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen planerar och leder förvaltningens budget- och
uppföljningsarbete via månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.
Avdelningen är en stödfunktion i frågor kring planering, mål, uppföljning,
prognoser och analyser. Avdelningen arbetar både långsiktigt strategiskt och
direkt stöttande gentemot ledning och verksamhet i förvaltningens planeringsoch uppföljningsprocess. I ansvaret ingår budget och ekonomisk uppföljning
som sker i samverkan med linjeorganisationen. Ekonomiavdelningen har även
ansvar för intern kontroll.
Inom avdelningen arbetar man även långsiktigt strategiskt med utredning,
undersökning och omvärldsanalys. Nämnds sekreterarna samordnar
fritidsnämndens arbete samt dokument- och ärendehanteringen.
Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen består av HR, IT och kommunikation HRfunktionens uppdrag är att ge stöd åt förvaltningens chefer i
arbetsgivarrelaterade frågor. HR ska också säkerställa att Malmö stads HRprocesser följs samt utveckla chefs- och medarbetarskapet i förvaltningen.
Funktionen har förvaltningsövergripande samordningsansvar och/eller
specialistkompetens inom bland annat: rehabilitering, anställning och lön,
arbetsrätt, omställning, löneöversyn, arbetstid, kompetensförsörjning,
arbetsmiljö, jämställdhet och antidiskriminering.
IT-enhetens uppdrag består av teknisk support, upphandling och inköp,
strategiskt stöd, samordning och IT-pedagogiskt utvecklingsarbete.
Kommunikation utgör en stödfunktion till ledningen, kärnverksamheterna och
stabsavdelningarna. Enheten hjälper till med såväl intern som extern
kommunikation, strategiskt såväl som operativt.
Föreningsavdelningen
Föreningsavdelningens främsta uppgift är att verka som en stöd- och
servicefunktion åt Malmös föreningar. Verksamheten riktas till föreningar och
andra parter bland annat genom tilldelning och uthyrning av lokaler, men också
genom administration, handläggning och utbetalning av allmänna och riktade
bidrag. Föreningsavdelningen arbetar för malmöbornas möjligheter till en
meningsfull fritid och ett synligt och väl fungerande föreningsliv genom såväl
marknadsföringsinsatser, stöd genom utbildning samt uppföljning av
föreningarnas verksamhet.
Föreningsavdelningen genomför utredningar om bidrags- och fördelningsregler
och om olika verksamheters villkor och förutsättningar. Stödet till ideella
föreningar omfattar även utvecklingsarbete kopplat till värdegrunds- och
jämställdhetsfrågor, samt utveckling av mötesplatser och stödjande miljöer. I
det sistnämnda läggs särskilt fokus på dopingförebyggande arbete, rökfria
föreningsmiljöer samt alkoholpolicys inom föreningslivet.
Föreningsavdelningen består även av kansli som hanterar posthantering,
diarieföring och arkiv. Föreningsavdelningen består av
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Bidragsenheten
Bokningsenheten
Malmö Idrottsakademi

Bidragssenheten ansvarar för föreningsregister, föreningsbidrag,
bidragsuppföljning samt utredningar och omvärldsanalyser kopplade till
föreningslivet.
Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där
idrottare, tränare, föreningar och förbund i ett långsiktigt och nära samarbete
kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Fritidsförvaltningen driver
och leder Malmö idrottsakademi i samverkan med Skåneidrotten och Malmö
universitet.
Fritidsgårdsavdelningen
Fritidsgårdsavdelningen uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för unga.
De ska vara en arena där ungdomars sociala och personliga utveckling främjas.
Unga Malmöbor ska vara delaktiga genom att utforma verksamhetens innehåll,
och ges stöd och möjligheter till inflytande i samhället. Verksamheten bygger
på frivilligt deltagande och ungdomsinitiativ utgör fritidsgårdens bas.
Fritidsgården ska också utgöra ett alternativ för unga som till exempel inte
deltar i föreningslivet.
Fritidsgårdsavdelningen ingår i Communities That Care (CTC) ett styrsystem
för ett långsiktigt och systematiskt socialt förebyggande arbete med målet att
skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Stadskontoret fungerar
som samordnare och projektet startade 2018 i fem lokala områden.
Fritidsgårdsavdelningen har Lorensborg/Bellevue som sitt område
I och med omorgansiation inom Malmö stad 2013 övergick Fritidsgårdarna
från stadsdelarna till att tillhöra Fritidsförvaltningen.
Evenemangs- och rekreationsavdelningen
Evenemangs- och rekreationsavdelningen består av enheterna Evenemangoch rekreation samt Bad
Evenemangsenheten arbetar för att ge Malmös invånare ett rikt urval av
evenemang samt möjlighet till attraktiva miljöer för bad och rekreation.
Enheten projektleder kommunövergripande uppdrag och arbetar tillsammans
med lokalt föreningsliv och specialförbund för att få olika landskamper och
svenska samt internationella mästerskap till Malmö. Enheten arbetar även med
kommersiella aktörer för att få musik- och kulturarrangemang till Malmös
anläggningar.
På rekreationsområdena Torups Friluftsgård och Bulltofta Motionscenter
driver fritidsförvaltningen egen motions- och rekreationsverksamhet.
Rekreationsområdena erbjuder både aktiviteter inomhus och utomhus, bland
annat gym och motionsspår.
Badenheten arbetar för Malmöbor, föreningar och skolor och tillhandahåller
ytor för simträning, motion och badupplevelser. Avdelningen bedriver egen
verksamhet på Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet
och Öresund Funkis (tidigare Ribersborgs handikappbad. Verksamhetsdrift av
utomhusbaden Lindängsbadet och Segevångsbadet arrenderas ut till
simföreningar i Malmö, medan driftavdelningen har kvar viss anläggningsdrift
på dessa anläggningar.
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Driftavdelningen
Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för bland annat skötsel och
iordningställande av kommunens idrotts-, fritids-, och badanläggningar där
bland annat gräsplaner, konstgräsplaner, sporthallar och ishallar är inkluderade.
Driftavdelningen består av
 Driftenhet Malmö
 Driftenhet Stadion
 Lokalsamordnare
Det dagliga arbetet handlar mycket om öppna och låsa, städning, mindre
underhållsinsatser, trygghet för besökare och personal, uppföljning av bokade
tider och iordningsställande inför föreningsaktiviteter och arrangemang.
Utvecklingsarbetet på avdelningen handlar i hög grad om hur servicen och
kvaliteten på den verksamhet, det vill säga drift och skötsel av anläggningar,
fritidsförvaltningen bedriver, kan bli bättre. Lokalsamordnarna arbetar med
strategisk planering, framtagande av lokalbehov, planer, utbyggnad och
avveckling av verksamhetens lokaler. De agerar som beställarombud och
bevakar att myndigheters krav och regler följs.

Planering och styrning av arkivbildningen
Fritidsförvaltningens dokumentation och hantering av allmänna handlingar och
arkiv styrs främst av arkivlagen, tryckfrihetsförordningen,
offentlighetsprincipen, dataskyddsförordningen GDPR, förvaltningslagen och
lagen om offentlig upphandling. Förvaltningens arkivhandlingar förvaras i olika
arkivlokaler. Handlingar tillhörande tidigare Badhus-idrotts-och
ungdomsstyrelsen samt avställda arkivhandlingar från fritidsnämnden förvaras
på Malmö Stadsarkiv. Handlingar från Fritidsförvaltningen levereras
kontinuerligt till Malmö Stadsarkiv.
Arkivet har ordnats och förtecknats enligt allmänna arkivschemat. År 2014 gick
Malmö fritidsförvaltning över till att förteckna enligt verksamhetsbaserad
arkivredovisning. Med det avslutades det äldre arkivet och en ny
arkivredovisning fastställdes. Rörande dokumenthantering inom de styrande
och stödjande verksamheterna följs de riktlinjer som är uppsatta i Arkivhandbok
för Malmö stad Styrande och stödjande verksamheter antagen 2013–2021.
I mars 2013 bytte fritidsförvaltningen ärendehanteringssystem från DocuLive
till Platina. Övergången till Platina innebär att handlingar som skapas
elektroniskt förvaras i ett godkänt system och därmed till största delen inte
behöver tas ut på papper. Platina är i motsats till DocuLive anpassad till
Riksarkivets krav för elektronisk förvaring. Den 10 mars 2014 beslutade
förvaltningen om elektronisk förvaring istället för utskrift på papper angående
de handlingar som ”föds” elektroniskt.
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Sökingångar till arkivet och myndighetens handlingsbestånd
Fritidsförvaltningens handlingar kan sökas via arkivförteckning,
arkivredovisning (tidigare dokumenthanteringsplan), på NAD
https://sok.riksarkivet.se/nad och i Platina.
Nämndshandlingar och nämndsprotokoll finns tillgängliga på www.malmo.se.
Systemet ApN (Aktivitetskort på nätet) används av föreningar för att söka
föreningsbidrag. Utöver ansökan om bidrag används systemet för att hantera
närvarokort samt skicka in redovisningar.
Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess
Vissa handlingar kan innefattas av sekretess (dessa handlingar är märkta med
sekretess i arkivredovisningen). Vissa handlingsslag i arkivredovisningen har en
hänvisning till en specifik paragraf i OSL. Beslut om sekretess skall prövas vid
varje begäran i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
Gallring
Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras. I enlighet med beslut av
Kommunfullmäktige KF 911–2010/3617 utgår bedömning om gallring från
Riksarkivets föreskrifter. Vad som är av ringa betydelse för verksamheten
måste avgöras från fall till fall. Exempel på handlingar av ringa betydelse är
 Reklam
 Nyhetsbrev
 Konferens- och kursmaterial till exempel inbjudningar och
presentationer
 Handlingar som skickats endast för kännedom, till exempel om
öppettider, hänvisningar till hemsidan, ett kort ”tack för mejlet” och
liknande
 Enklare begäranden om att få ta ut handlingar, där det står klart att
handlingen kan lämnas ut direkt
Gallring av handling framgår av arkivredovisningen. Respektive nämnd
beslutar om gallring av allmänna handlingar efter godkännande av
stadsarkivarien
Arkivansvarig
Som arkivansvarig ansvarar man för att utveckla arkivorganisation och
arbetssätt, bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela
myndigheten samt informera nämnd/styrelse, personal och arkivmyndighet i
arkivfrågor.
Vid fritidsnämnden är det Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef,
Föreningsavdelningen som är arkivansvarig. Arkivredogörare är Elvida
Murtezic.
Arkivredovisningen kommer årligen att ses över och vid behov uppdateras.
Hjälp och stöd kommer att tas av arkivutbildad personal på
Kulturförvaltningen
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Klassificeringsstruktur för Malmö fritidsförvaltning
Nr
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4
2.5

Namn på verksamheten
Styrande verksamheter
Politisk styrning
Den politiska beslutsprocessen
Budget och rapporteringsprocess
Ta beslut på delegation
Systematiskt kvalitetsarbete
Upprätta och följa upp styrdokument
Upprätta intern kontrollplan
Utföra och följa upp kvalitetsarbete
Verksamhetsledning
Organisation av arbete
Organisation i löpande verksamhet
Bedriva arbete i projektform
Krisledning
Dialog mellan arbetsgivare och medarbetare
Löneöversynsprocessen
Samverka och förhandla
Skapa en bra arbetsmiljö
Dialog mellan enskild medarbetare och chef
Omställningsprocessen
Granskning av kommunens verksamhet
Revision
Tillsyn
Stödjande verksamheter
Ekonomiprocesser
Löpande bokföring och fakturering
Sälja vidare investeringsvara
Bokföra EU-projekt
Ekonomisk statistik
HR-processer
Rekrytering
Hantera lön och arbetstid
Hantera anställning
Administrera pensioner
Hantera förtroendevaldas uppdrag samt arvoden och ersättning
Hantera andra arvoden och ersättningar samt praktikanter och PRAO
Verksamhetsområden inom lokalförsörjning, säkerhet och intern service
Hantera lokalförsörjning
Hantera drift och användning av lokaler
Administrera inventarier och bibliotek
Förvalta system och administrera informationssäkerhet
Samordna säkerhet och beredskap
Hantera anmälningar rörande skada och stöld
Administrera fordon
Upphandling
Hantera verksamhetens allmänna handlingar
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2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2

Registrera handlingar
Registrera allmänna handlingar
Hantera inkomna handlingar som inte bildar ärenden
Arkivering av handlingar
Hantera begäran av utlämnande av allmänna handlingar
Verksamhetsområden inom kommunikation, representation och medborgardialog
Kommunicera
Representation, evenemang och övergripande samarbeten
Föra medborgardialog
Besvara remisser och samråd
Hantera överklaganden och tvister
Hantera överklaganden
Hantera tvister

Klassificeringsstruktur över kärnverksamheter
Nr
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.5
3.6
3.7
4
4.1.
4.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
6
6.1

Namn på verksamheten
Föreningsverksamheten
Hantera registrering av förening och organisation
Registrering nivå 1
Registrering nivå 2 och 3
Registrering av organisation
Hantera register
Hantera kontroll och granskning
Hantera bidrag
Handlingar rörande arrangemang
Handlingar rörande grundbidrag
Handlingar rörande aktivitetsbidrag
Handlingar rörande lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning
Handlingar rörande lönekostnadsbidrag
Handlingar rörande utbildningsbidrag
Handlingar rörande lovbidrag
Handlingar rörande förskottering av EU-bidrag
Handlingar rörande utvecklingsbidrag
Handlingar rörande Drop in
Hantera lotteritillstånd
Hantera utbildningar arrangerade av fritidsförvaltningen
Hantera bokningar
Evenemang och rekreation
Evenemang
Rekreationsanläggningar
Drift och underhåll
Hantera drift och anläggningar
Handlingar rörande underhåll och skötsel av anläggningar
Handlingar rörande anläggningsutveckling
Hantera badverksamhet
Hantera statistik
Fritidsgårdar
Hantera fritidsgårdsverksamhet
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Beskrivningar för verksamheten vid Malmö
fritidsförvaltning
För styrande och stödjande verksamheter följer Malmö Fritidsförvaltning
Arkivhandbok för styrande verksamhet inom Malmö stad. Nedan följer kortare
kommentarer för varje slags verksamhet.
Nr
1
1.1
1.1.1

Namn på verksamheten
Styrande verksamheter
Politisk styrning
Den politiska
beslutsprocessen

1.1.2

Budget och
rapporteringsprocess

1.1.3

Ta beslut på delegation

1.2
1.2.1

Systematiskt kvalitetsarbete
Upprätta och följa upp
styrdokument
Upprätta intern kontrollplan

1.2.2
1.2.3

Utföra och följa upp
kvalitetsarbete

1.3
1.3.1
1.3.1.1

Verksamhetsledning
Organisation av arbete
Organisation i löpande
verksamhet

1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2

Kommentar
Majoriteten av beslut tas av fritidsnämnden eller går via
fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet
bereder ärenden till fritidsnämnden.
Verksamhetsplanen antas av fritidsnämnden. Samtliga
avdelningar, enheter och sektioner är ägare av individuella
handlingsplaner.
Fritidsförvaltningen anmäler månadsvis delegationsbeslut
till fritidsnämnd.
Sker vid alla avdelningar, enheter och sektioner utifrån
kommunens och fritidsnämndens styrdokument.
Sker vid alla avdelningar, enheter och sektioner utifrån
kommunens och fritidsnämndens styrdokument.
Kvalitetsarbete utföras vid behov antingen genom att
verksamheten påpekar behov av kvalitetsutveckling eller
genom att beslut tas från ledningen.

Sker vid alla avdelningar, enheter och sektioner genom
bland annat APT-möten, ledningsgrupp, arbetsutskott,
verksamhetsråd, förvaltningsråd och dialoggruppen.
Bedriva arbete i projektform Finns i projektplansbeskrivning
Krisledning
Sköts av HR avdelning
Dialog mellan arbetsgivare
Sker vid alla avdelningar, enheter och sektioner med stöd av
och medarbetare
HR
Löneöversynsprocessen
Samtliga arbetssätt/processer har beslutats på politisk nivå
Utgår från HR
Samverka och förhandla
Samtliga arbetssätt/processer har beslutats på politisk nivå
Utgår från HR
Skapa en bra arbetsmiljö
Samtliga arbetssätt/processer har beslutats på politisk nivå
Utgår från HR
Dialog mellan enskild
Medarbetarsamtal samt löne- och CMD-samtal sker (chefmedarbetare och chef
medarbetar-dialog). Sker vid alla avdelningar, enheter och
sektioner.
Omställningsprocessen
Samtliga arbetssätt/processer har beslutats på politisk nivå.
Utgår från HR.
Granskning av kommunens verksamhet
Revision
Revisionen sker på fritidsförvaltningen som förvaltar den
ekonomiska redovisningen.
Tillsyn (riktad mot
.
kommunens verksamhet)
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2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Stödjande verksamheter
Ekonomiprocesser
Löpande bokföring och
fakturering
Sälja vidare investeringsvara
Bokföra EU-projekt
Ekonomisk statistik
HR-processer
Rekrytering
Hantera lön och arbetstid
Hantera anställning

Kommentar
Sker på fritidsförvaltningen via Ekot.
Verksamheten förekommer inte på fritidsförvaltningen
Verksamheten är inte vanligt förekommande.
Sker på fritidsförvaltningen ekonomiavdelning.
Rekrytering sker med stöd av HR-avdelningen.
Fritidsförvaltningen använder de centrala HR-systemen.
Personalakter och andra viktiga anställningshandlingar
hanteras av HR-avdelningen.
Hanteras av HR-avdelningen.
Förtroendemannalistor, blanketter skickas till HR strategiska
som ombesörjer utbetalningarna.

Administrera pensioner
Hantera förtroendevaldas
uppdrag samt arvoden och
ersättningar
Hantera andra arvoden och Hanteras av HR.
ersättningar samt
praktikanter och PRAO
Verksamhetsområden inom lokalförsörjning, säkerhet och intern service
Hantera lokalförsörjning
Hanteras i enlighet med gränsdragningslista.
Hantera drift och
användning av lokaler.
Administrera inventarier
och bibliotek
Förvalta system och
administrera
informationssäkerhet
Samordna säkerhet och
beredskap
Hantera anmälningar
rörande skada och stöld
Administrera fordon

Stadsfastigheter äger fastigheterna och serviceförvaltningen
förvaltar.
Ej vanligt förekommande.
Rapporteras/hanteras både från fritidsförvaltningen och från
serviceförvaltningen beroende på skada.
Krisledning sker både centralt och lokalt.

Rapporteras/hanteras både från fritidsförvaltningen och från
serviceförvaltningen beroende på skada.
2.3.7
Körjournaler förs i HR-system och HRut. Bokning av
fordon sköts via Serviceförvaltningens bokningssystem.
2.4.
Upphandling
Sker genom centrala avtal samt direktupphandling.
2.5
Hantera verksamhetens allmänna handlingar
2.5.1.1 Registrera allmänna
Registrering sker i Platina av registrator.
handlingar
2.5.1.2 Hantera inkomna
Registreras i postlista som gallras vid inaktualitet.
handlingar som inte bildar
ärenden
2.5.2
Arkivering av handlingar
Avställda handlingar tillförs arkivet som ordnas och
förtecknas. Handlingarna levereras fortlöpande till Malmö
Stadsarkiv.
2.5.3
Hantera begäran av
Allmänna handlar lämnas ut på begäran efter
utlämnande av allmänna
sekretessbedömning.
handlingar
2.6
Verksamhetsområden inom kommunikation, representation och medborgardialog
2.6.1
Kommunicera
Sköts av och genom stöttning av Kommunikationsenheten.
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2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2

Representation, evenemang
och övergripande
samarbeten
Föra medborgardialog
Besvara remisser och
samråd

Ingår i kärnverksamheten.

Ingår i kärnverksamheten.
Yttranden och remisser besvaras av fritidsnämnden och ställs
till kommunstyrelsen eller den nämnd som har skickat ut
remissen.
Hantera överklagande och tvister
Hantera överklaganden
Ingår i kärnverksamheten.
Hantera tvister
Ingår i kärnverksamheten.
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3. Föreningsverksamheten
3.1. Hantera registrering av förening och organisation.
Fritidsförvaltningen fördelar bidrag till föreningar och organisationer i Malmö.
För att få ta del av bidragen måste föreningen/organisationen vara registrerad
hos fritidsförvaltningen. Med organisation avses samarbetsorgan, paraplyorgan
och förbund var syfte är att stödja och samordna föreningars verksamhet samt
fungerar som en resurs för sina medlemsföreningar. För att vara en registrerad
förening/organisation krävs att vissa villkor uppfylls.
Information om registrering av förening och organisation finns på
www.malmo.se/föreningsliv. Registrering av förening sker digitalt via e-tjänst
och genom att föreningar deltar på utbildning.
De allmänna villkoren för registrering, gällande alla tre nivåer är.
Föreningen skall ha
-

ha sitt säte i Malmö
ha ett organisationsnummer från Skatteverket
vara uppbyggd och fungera demokratiskt
vara öppen för alla
ha godkända och antagna stadgar
ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna
arbeta för att motivera diskriminering
ha verksamhet i godkända lokaler
arbeta för att motverka diskriminering
ta ställning för demokrati och verka för jämställdhet, mångfald, alla
människors lika värde och likabehandling
i den ekonomiska redovisningen ge en tydlig bild av föreningens ekonomi
enligt god redovisningssed
i resultat- och balansräkningen redovisa vad som är medlemsavgift och vad
som är terminsavgifter
bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året
inte vara vinstdriven
följa gällande lagstiftning
varje år skicka in föreningsrapport och justerat årsmötesprotokoll
ha minst fem medlemmar

Uppflyttning till nivå 2 och 3 innebär till exempel kostnadsfria bokningar av
idrottsanläggningar för barn och unga, kostnadsfria utbildningar och möjlighet att
söka olika bidrag.
För att flyttas upp till nivå 2 och 3 krävs utöver de allmänna villkoren att
-

ha genomfört ett ordinarie årsmöte
ha minst 25 medlemmar
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Föreningens ordförande och minst en styrelseledamot ska ha gått
utbildningarna:
-

bidragsbestämmelser
styrelsekunskap Grund
praktisk bokföring i förening (ledamot/kassör eller annan ansvarig för
ekonomin i föreningen).
styr elskunskap Avancerad, (nivå 3)
jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning (nivå 3)

Handlingstyp

Registrering/
organisation

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Platina/papper

Nej

Bevaras

Blankett finns
på malmo.se.

Platina/papper

Kan
förekomma
OSL:
21 kap. 1 §
21 kap. 3 §
21 kap. 7 §

Gallras
efter 2 år

GDPR

Korrespondens

Platina/papper

Bevaras

Registreringsbeslut med besked

Platina/papper

Bidragsbesked med bifogad blankett
för Redovisning av startbidrag
Rapport från föreningsbesök

Platina/papper

Kan
förekomma
Kan
förekomma
Nej

Papper

Kan
förekomma

Bevaras

Platina/papper

Nej

Bevaras

Platina/papper

Kan
förekomma
Kan
förekomma

Bevaras

3.1.1 Registreringsnivå 1
Ansökan med bilagorna: uppgifter
till föreningsregistret, veckoschema,
årsmötes-protokoll eller
undertecknat protokoll från
föreningens bildande, stadgar, kopia
på medlemsbevis från
riksorganisation, bygglov och brandskyddsprotokoll för egen lokal.
Medlemsregister

3.1.2 Registreringsnivå 2 och 3
Ansökan med bilagorna:
Veckoschema (enbart nivå 3),
årsmötesprotokoll med
revisionsberättelse resultat- och
balansräkning
Korrespondens
Rapport från föreningsbesök

Platina/papper
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Bevaras
Bevaras

Bevaras

Skriftlig
ansökan
vanligtvis via
e-post

I pärm för
delegerade
beslut

Registreringsbeslut
3.1.3 Registrering av organisation
Ansökan med bilagorna: uppgifter
till föreningsregistret, verksamhetsplan, årsmötes-protokoll eller
undertecknat protokoll från
föreningens bildande,
revisionsberättelse och verksamhetsberättelse, definitiv resultat- och
balansräkning, stadgar, kopia på
medlemsbevis från riksorganisation,
bygglov och brandskyddsprotokoll
för egen lokal.
Medlemsregister

Platina/papper

Nej

Bevaras

Platina/papper

Nej

Bevaras

Blankett finns
på malmo.se

Platina/papper

Kan
förekomma
OSL:
21 kap. 1 §
21 kap. 3 §
21 kap. 7 §

Gallras
efter 2 år

GDPR

Korrespondens

Platina/papper

Bevaras

Registreringsbeslut

Platina/papper

Rapport med uppföljning

Platina/papper

Kan
förekomma
Kan
förekomma
Nej

Bevaras
Bevaras

3.2 Hantera register
Föreningsavdelning ansvarar för föreningsregister. Registret innehåller
uppgifter om föreningens namn och kontaktuppgifter.
Handlingstyp

Registrering/
organisation

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

3.2. Register
Föreningsregister

Booking

Bevaras

GDPR

Kundregister

Booking

Kan
förekomma
Kan
förekomma

Bevaras

GDPR
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3.3 Hantera kontroll och granskning
Fritidsnämnden ser dialogen med föreningarna och organisationerna som en
viktig del i arbetet med att på ett optimalt och rättvist sätt fördela de resurser
som är avsatta. Beslut och granskning sköts av föreningsavdelningen. I
samband med att registrerad förening skickar in obligatoriska årshandlingar
görs en årlig grundkontroll gentemot fritidsnämndens Allmänna Bestämmelser.
Vid eventuella avvikelser kontaktas föreningen med uppmaning om förklaring
och/eller komplettering av relevant informations som saknas. Beslut om
konsekvens till följd av grundkontroll fattas av fritidsförvaltningen på
delegation.
Handlingstyp

Registrering/ Sekretess
Bevaras/ Anmärkning
organisation
gallras
3.3 Kontroll och granskning (grundkontroll, särskild kontroll och övrig granskning)
Utredning med rapporter,
Platina
Kan
Bevaras
Går vidare till
förekomma
nämnd.
verksamhetsplan, resultat och
balansräkning, verifikationer,
korrespondens
Medlemsregister
Platina/papper Kan
Gallras
GDPR
förekomma efter 2 år
OSL:
21 kap. 1 §
21 kap. 3 §
21 kap. 7 §
Deltagarrapport
Papper/
Kan
Gallras
GDPR
förekomma efter
elektronisk
klagotidens
OSL:
utgång
21 kap. 1 §
21 kap. 3 §
21 kap. 7 §
Beslut
Platina
Nej
Bevaras
Korrespondens
Platina
Kan
Bevaras
förekomma

3.4. Hantera bidrag
Malmö Fritidsnämnd har kommunfullmäktiges uppdrag att till allmännyttiga
ideella föreningar/organisationer verksamma i Malmö fördela bidrag. Årligen
ges skriften Fritidsnämndens Föreningsstöd ut. Denna innehåller främst
nämndens Allmänna bestämmelser och bidragsbestämmelser för de allmänna
bidragen. Exempel på stöd kan vara bidrag, utbildningar och lägre priser vid
bokning av anläggningar. För att registreras som förening eller organisation
behöver föreningen uppfylla vissa villkor såsom rapportering av
deltagarregister, närvarorapporter, föreningsrapport, organisationsrapport och
årsmötesprotokoll. Ansökan görs digitalt i ApN (Aktivitetskort på nätet)
Sökbara bidrag är,
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3.4.1 Arrangemangsbidrag, mindre – för att ge föreningarna möjlighet att
genomföra mindre föreningsanknutna arrangemang. För föreningar på nivå 2
och 3 samt organisationer.
3.4.1 Arrangemangsbidrag, större – för publika arrangemang vilka har stor
betydelse för staden som evenemangs och besöksstad. För förening på nivå 2
och 3 samt organisation.
3.4.2 Grundbidrag – konsulent – för att utgöra en grundtrygghet för
föreningens verksamhet samt möjliggöra planering på längre sikt. Underlätta
för förening/organisation att anställa heltids- eller deltidskonsulent. För
förening på nivå 3 samt organisation.
3.4.2 Grundbidrag - verksamhet för äldre – för att utgöra en grundtrygghet
för den föreningsverksamhet som riktar sig till medlemmar i åldern 65 år och
äldre. För förening på nivå 3.
3.4.3 Aktivitetsbidrag – för att främja gruppverksamheten inom föreningen.
För förening på nivå 3.
3.4.3 Aktivitetsbidrag – verksamhet för äldre – för att främja
gruppverksamheten för personer 65 år eller äldre. För förening på nivå 3.
3.4.4 Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning
och/ eller utvecklingsbidrag – för att underlätta för föreningen att anställa
personal med denna typ av anställningsförhållanden. För föreningar på nivå 2
och 3 samt organisationer.
3.4.5 Lokalkostnadsbidrag – för att underlätta för föreningen att hyra
lämpliga kontors- eller verksamhetslokaler för barn, ungdom och personer med
funktionsnedsättning.
3.4.6 Utbildningsbidrag – för att stödja föreningars utveckling. För förening
på nivå 3.
3.4.7 Bidrag till lovaktiviteter – Kul i fem, Sommarkul och Höstkul - ger
föreningar möjlighet att rekrytera nya medlemmar samt Malmös barn och
ungdomar en möjlighet att prova på föreningsaktiviteter och introduceras för
föreningslivet. För föreningar på nivå 2 och 3.
3.4.8 Förskottering av EU-bidrag – för att ge föreningar bättre
förutsättningar att finansiera beviljade EU-bidrag. För föreningar på nivå 2 och
3 samt organisationer.
3.4.9 Utvecklingsbidrag – för föreningar som vill utveckla sin verksamhet
genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, ökad delaktighet av
barn och unga samt social inkludering
Jämställdhetsbidrag – för att stödja föreningarnas jämställdhetsarbete och att
ge flickor och pojkar, kvinnor och män samma möjligheter till en meningsfull
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fritid oberoende av kön. För föreningar på nivå 2 och 3. Övergick till
utbildningsbidrag 2019
Bidrag för kl. 14-17 aktiviteter – ger föreningar möjlighet att genomföra
aktiviteter efter skoltid kl. 14-17. För föreningar på nivå 2 och 3. Övergick till
Spontan i stan 2015
Spontan i stan – spontanverksamhet på 11 anläggningar runt omkring i
Malmö. På bestämda veckodagar och tider är alla välkomna att delta i olika
aktiviteter. Utan krav på medlemsavgift, medlemskap eller närvaro. Övergick
till Drop in bidrag 2020
3.4.10 Bidrag för Drop-In - Föreningar kan ansöka om bidrag för aktiviteter
under vårterminen och höstterminen. Bidraget ska ge Malmös barn och
ungdomar en möjlighet att vara med i drop in-aktiviteter och komma i kontakt
med föreningslivet.
Startbidrag – för att stödja nyregistrerade föreningar på nivå 1 för att kunna
genomföra meningsfulla aktiviteter för sina medlemmar i åldern 4.25 år samt
medlemmar med funktionshinder. Är ett engångsbelopp. Upphörde 2020
Fritidsexpressen – ett stipendium öppet för alla över 13 år som bor i Malmö
och vars idé kan leda till ett projekt eller en aktivitet som genomförs i Malmö,
är öppen för alla och blir synligt på något sätt, riktar sig till flera Malmöbor
mellan 13–25 år och har ett tydligt syfte. Upphörde 2013

Handlingstyp
Registrering/
3,4 Hantera bidrag
organisation
3.4.1 Handlingar rörande arrangemangsbidrag
Ansökan med verksamhetsplan/
ApN
beskrivning av arrangemanget,
budget, uppgift om andra eventuella
bidrag
Redovisning
ApN

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Kan
förekomma
OSL:
19 kap. 1 §
Nej

Bevaras

Blankett finns
på malmo.se

Bevaras

Blankett finns
på malmo.se

Avtal

Nej

Bevaras

Redovisning av arrangemang

Platina/Public
360/papper
ApN

Nej

Bevaras

Korrespondens

ApN/Platina

Kan
förekomma

Bevaras
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Blankett finns
på malmo.se

3.4.2 Handlingar rörande grundbidrag
Ansökan med Förenings- och
ApN
organisationsrapport
Rapport från föreningsbesök
Platina/papper
Bidragsbesked (kontant och
konsulent)
Korrespondens
Medlemsregister

ApN
ApN /Platina
ApN

3.4.3 Handlingar rörande aktivitetsbidrag
Ansökan med deltagarrapport
ApN

Rapport från föreningsbesök

ApN
Platina/papper

Bidragsbesked
Korrespondens

ApN
ApN /Platina

Nej

Bevaras

Blankett finns
på malmo.se
GDPR

Kan
förekomma
Nej

Bevaras

Nej
Kan
förekomma

Bevaras
Gallras
efter 2 år

Kan
förekomma
OSL:
21 kap. 1 §
21 kap. 3 §
21 kap. 7 §
Kan
förekomma

Gallras
efter 2 år

Blankett finns
på malmo.se
GDPR

Bevaras

GDPR

Bevaras

Nej
Bevaras
Kan
Bevaras
förekomma
3.4.4 Handlingar rörande bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning
och/eller utvecklingsanställning
Ansökan med kopia på
ApN
Kan
Gallras
GDPR
beslutsmeddelande från
förekomma efter 7 år
arbetsförmedlingen, specificerad
beskrivning av arbetsuppgifter samt
kopia på lönebesked och
kontrolluppgift
Bidragsbesked
ApN
Kan
Gallras
förekomma efter 7 år
Korrespondens
ApN /Platina
Kan
Gallras
förekomma efter 7 år
Rapport från föreningsbesök
ApN/Platina/ Kan
Bevaras i
GDPR
papper
förekomma Platina.
Gallras i
ApN efter
7 år
3.4.5 Handlingar rörande lokalkostnadsbidrag
Ansökan med bygglov,
ApN
Nej
Gallras
Blankett finns
tillsynsprotokoll, hyreskontrakt,
efter 7 år
på malmo.se
lagfart, fakturor och verifikationer
Bidragsbesked
ApN
Nej
Gallras
efter 7 år
Korrespondens
ApN /Platina
Kan
Gallras
förekomma efter 7 år
Rapport från föreningsbesök
ApN
Kan
Bevaras i
GDPR
Platina/papper förekomma Platina.
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Gallras
efter 7 år i
ApN
3.4.6 Handlingar rörande utbildningsbidrag
Ansökan
ApN

Nej

Kursinbjudan

ApN

Nej

Kursintyg

ApN

Nej

Verifikationer

ApN

Nej

Bidragsbesked

ApN

Nej

Rapport från föreningsbesök

ApN
Platina/papper

Kan
förekomma

Korrespondens

ApN /Platina

Kan
förekomma

Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Bevaras i
Platina.
Gallras
efter 7 år i
ApN
Gallras
efter 7 år

Blankett finns
på malmo.se

Ansökningsformulär på
malmo.se
Blankett finns
på malmo.se

3.4.7 Handlingar rörande bidrag till lovaktiviteter
Ansökan, medverkan och textförslag ApN

Nej

Gallras
efter 7 år

Ansökan - bidrag

ApN

Nej

Besked om beviljat bidrag

ApN

Nej

Rapportering

ApN

Nej

Verifikationer

ApN

Nej

Bidragsbesked-utbetalning

ApN

Nej

Rapport från föreningsbesök

ApN
Platina/papper

Kan
förekomma

Korrespondens

ApN /Platina

Nej

Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år
Bevaras i
Platina.
Gallras
efter 7 år i
APN
Gallras
efter 7 år

3.4.8 Handlingar rörande förskottering av EU-bidrag
Ansökan med projektbeskrivning
ApN
Nej
Beslutbesked

Platina

Nej

Utredning

Platina

Nej
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Gallras
efter 17 år
Gallras
efter 17 år
Gallras
efter 17 år

GDPR

GDPR

Blankett finns
på malmo.se

GDPR

Korrespondens

Platina

3.4.9 Handlingar rörande utvecklingsbidrag
Ansökan med projektbeskrivning
ApN
Förvaltningens utredning
ApN /Platina
Bidragsbesked
ApN
Rapport från föreningsbesök
ApN/Platina/
papper
Korrespondens

ApN

3.4. 10 Handlingar rörande bidrag Drop in
Ansökan med uppgifter om material- ApN
och lönekostnader
Delegationsbeslut
Platina
Bidragsbesked
ApN

Kan
förekomma

Bevaras

Nej
Nej
Nej
Kan
förekomma

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kan
förekomma

Bevaras

Nej

Bevaras

Nej
Nej

Bevaras
Bevaras

Rapport från föreningsbesök

ApN/Platina/
papper

Kan
förekomma

Bevaras

Redovisning
Korrespondens

ApN
ApN /Platina

Nej
Kan
förekomma

Bevaras
Bevaras

GDPR

Med
eventuellt
50 % förskott
GDPR

3.5. Hantera lotteritillstånd
Fritidsnämnden är registrerings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Fritidsnämnden har delegerat beslutanderätt i frågor om bifall i samtliga
ärenden om tillstånd och registrering av lotterier.
Handlingstyp

Registrering/
organisation
3.5. Handlingar rörande lotteritillstånd
Ansökan med protokoll med stadgar, Platina
lotteriföreståndare och
Kontrollantberättelse
Besked
Platina

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Nej

Gallras
efter 7 år

Blankett finns
på malmo.se

Nej

Redovisning

Nej

Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år

Platina
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3.6. Hantera utbildningar arrangerade av fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen erbjuder årligen Malmös föreningsliv en rad olika
utbildningar med varierat innehåll. Mer detaljerad information om
fritidsförvaltningens utbildningar finns i fritidsförvaltningens Utbildningsprogram
och på www.malmo.se/foreningsliv. Föreningar som önskar registreras på nivå
2 och 3 ska genomgå obligatorisk styrelseutbildning och utbildning i
bidragsbestämmelser som ges årligen. Samtliga utbildningar är kostnadsfria för
föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen. Intyg till deltagare
skicka på begäran.

Handlingstyp

Registrering/
organisation
3.6.Handlingar rörande föreningsutbildningar
Kursanmälan med uppgift om
Papper/
registrering/Organisation,
elektronisk
deltagarlistor
Utbildningsmaterial
Papper/
elektronisk

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Nej

Gallras
efter 2 år

Nej

Bevaras i
urval

Direkt på
malmo.se
GDPR
En version
per
utbildningstyp
och år ska
bevaras

Korrespondens

Nej

Gallras
efter 2 år

Papper/
elektronisk

3.7 Hantera bokningar
Registrerad förening och organisation kan boka kommunala
idrottsanläggningar. Föreningar och organisationer har reducerade priser
indelade i tre nivåer beroende på verksamhet och medlemmar.
Prisgrupp 0, innebär att lokal kan bokas kostnadsfritt för ungdomsverksamhet
(4–25 år) och för personer med funktionsnedsättning. Prisgrupp 1 är för
verksamhet för äldre och Prisgrupp 2 innefattar övriga kunder. För mer
information se broschyren Föreningsstöd med bidragsbestämmelser eller hemsida:
www.malmo.se/idrottfritid. Genom att kontakta bokningen på
fritidsförvaltningen kan föreningar och privatpersoner boka idrottsplatser,
sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och andra anläggningar. Föreningar kan
boka strötider som finns tillgängliga eller ansöka om tider till de olika
terminerna vilka schemaläggs av bokningen.
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Handlingstyp

Registrering/
organisation
3.7. Handlingar rörande bokning av anläggning
Prislista
Platina./papper

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Nej

Bevaras

Kundregister

Interbook GO

Kan
förekomma

Bevaras

Beslutat schema

Platina

Nej

Bevaras

Finns även
tillgänglig på
Komin
GDPR
Register över
privata
kunder som
bokar
anläggningar
Underlag för
delegationsbeslut
tilldelning av
tid enligt
fördelningsprinciperna

Ansökan schemaläggning

Nej

Bokningsbesked

Platina,
Outlook
Interbook GO

Gallras
efter 2 år
Gallras
efter 2 år

Kontrollrapport

Interbook GO

Sammanställning av kontrollrapport
Faktura

Excelfil
Ekot

Kan förekomma
Nej
Nej

Bestridning av faktura
Statistik över uthyrning
Överenskommelse om
upplåtelsevillkor
Korrespondens

Platina, Excelfil
Interbook GO
Papper/Platina

Nej
Nej

Platina

Nej
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Gallras
efter 2 år
Bevaras
Gallras
efter 7 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras
efter 2 år

Boknings/
ändrings/
avbokningsbesked som
skickas ut
sparas inte.
De bokningsbeskeden
som kan tas
ut i efterhand
tar med
eventuella
ändringar
som gjorts
efter originalbokningen.

4. Evenemang och rekreation
4.1. Evenemang
Tillsammans med specialförbund och det lokala föreningslivet arbetar
Fritidsförvaltningen aktivt för att få landskamper, svenska och internationella
mästerskap och publika evenemang till Malmö. Det samarbetas även med
kommersiella aktörer för att få musik- och kulturarrangemang till framförallt
fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar.
Handlingstyp

Registrering/
organisation

4.1. Handlingar rörande evenemang
Underlag för arrangemangsbokning
Platina

Avtal

Platina/papper

Korrespondens

Platina

Fotografier, filmer, broschyrer
etcetera

Sekretess

Bevaras/
gallras

Kan
förekomma
OSL:
19 kap. 1 §
Kan
förekomma
OSL:
19 kap. 1 §
Kan
förekomma

Bevara

Anmärkning

Bevaras

Bevaras
Bevaras i
urval

Vid särskilt
uppmärksammade
evenemang
eller händelser
som t.ex. SM,
EM, World
Pride eller
åtgärder
förorsakade
av särskilda
händelser som
t.ex. pandemi
skall fler
handlingar
bevaras.

4.2 Rekreationsanläggningar
Verksamhet bedrivs på Bulltofta motionscenter, Öresund Funkis (tidigare
Ribersborgs handikappbad) och Torups friluftsgård. Syftet är att erbjuda
malmöborna möjlighet till attraktiva miljöer och utbud för rekreation. På
Bulltofta och Torup finns tillgång till gym inomhus och utomhus,
motionsslingor samt café. Bulltofta erbjuder även bokning av banor och planer
för bland annat tennis och friisbeegolf. Öresund
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Funkis lokaler är bokningsbara för olika möten och föreningsträffar.
Handlingstyp

Registrering/
organisation
4.2. Handlingar rörande rekreation
Prislista
Platina/ papper

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Nej

Bevaras

Aktivitetsplaner för
verksamhet

Platina/
elektronisk

Nej

Bevaras

Uppföljning av aktiviteter

Elektronisk

Nej

Gallras
efter 7 år

Finns även
tillgänglig på
Komin.
I egen regi och/eller
i samarbete med
andra myndigheter
och organisationer.
Fotografier, filmer,
broschyrer etc. från
egna arrangemang
bevaras i urval

5. Drift och underhåll
5.1 Hantera drift och anläggningar
Fritidsförvaltningen ansvarar för invändig och utvändig skötsel av kommunens
idrottsanläggningar samt drift och skötsel av badanläggningarna.
5.1.1. Inom idrottsanläggningarna består arbetet bland annat av planskötsel,
öppning och låsning, uppföljning av bokade tider samt iordningställande av
verksamhetsytor inför arrangemang/evenemang.
Avdelningen består av:
- Driftenhet Malmö (fem sektioner)
- Driftenhet Stadion (tre sektioner)
- Lokalsamordnare
Enheterna arbetar i nära samarbete med Evenemangs- och
rekreationsavdelningen och Föreningsavdelningen, med målet att leverera
service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens
anläggningar.
5.1.2. Fritidsförvaltningens lokalsamordnare är beställarombud vid nya
byggprojekt, arbetar fram lokalförsörjningsplan samt ansvarar för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA), lås, larm och bevakning. Lokalsamordnarna arbetar
med strategisk planering, framtagande av lokalbehovsplaner, utbyggnad och
avveckling av verksamhetens lokaler. De agerar som beställarombud och
bevakar att myndighetskrav och regler följs. På fritidsförvaltningen finns fyra
lokalsamordnare:
Gemensamt:
- SBA-samordning och stöd, besiktningar med mera.
- Deltagande i samverkan med andra förvaltningar.
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- Deltagande i interna möten om anläggningsutveckling.
- Utredningar inom sitt arbetsområde.
- Avtalsstöd och avtalshantering inom arbetsområdet
- Stöd i felanmälan och felhantering
- Parkeringsfrågor

Handlingstyp

Registrering/ Sekretess
Bevaras/
organisation
gallras
5.1.1 Handlingar rörande underhåll och skötsel av anläggningar
Gränsdragningslista
Platina
Nej
Bevaras

Prislista

Platina/papper

Nej

Bevaras

Protokoll från markmöte

Platina

Nej

Bevaras

Sammanställning av
lägeskontroll

Platina

Nej

Gallras
efter 2 år

Dokumentation av
nedsmutsning

Foto

Nej

Gallras
efter 6
månader

Transportbeställning/
leveransrapport
Utemiljöavtal

Elektronisk

Nej

Papper

Nej

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Platina

Nej

Bevaras

Tilläggsbeställningar från
stadsfastigheter
Riksavtal

Platina

Nej

Bevaras

Platina

Nej

Bevaras

Tilläggsavtal

Platina

Nej

Bevaras

Utredning om framtida
anläggningsutveckling
Beställning till stadsfastigheter

Platina

Nej

Bevaras

Platina

Nej

Bevaras

5.1.2 Handlingar rörande
anläggningsutveckling
Protokoll från objektsmöte
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Anmärkning
Ansvarsfördelning
mellan fritidsförvaltningen och andra
förvaltningar.
Finns även
tillgänglig på Komin
Skapas av
stadsfastigheter och
skickas till fritidsförvaltningen
Egenkontroll av
utemiljöavtal
/biytor. Skickas till
stads-fastigheter.
Kontroll av ytor
utfört av
idrottsplatsvaktmästare samt
städpersonal.
Skrivs med
serviceförvaltningen
Enligt
gränsdragningslistan
Ingås med
stadsfastigheter
Ingås med
stadsfastigheter

5.2. Hantera badverksamhet
Driftavdelningen bedriver egen verksamhet på Hylliebadet, Simhallsbadet,
Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Öresund Funkis. Enheten
tillhandahåller ytor för simträning, motion och bad. På baden ansvarar enheten
för verksamhet, såsom gym, kafé och aktiviteter. Rosengårdsbadet har också en
utomhusbassäng som är öppen sommartid. Verksamhetsdrift av
utomhusbaden Lindängsbadet och Segevångsbadet arrenderas ut till
simföreningar i Malmö, medan driftavdelningen har kvar viss anläggningsdrift
på dessa anläggningar.
Handlingstyp

Registrering/
organisation
5.2. Handlingar rörande badverksamhet
Prislista
Platina/papper

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Nej

Bevaras

Finns även
tillgänglig på Komin

Schema för skolsim

Platina

Nej

Plan för simaktiviteter

Platina

Nej

Gallras
efter 2 år
Gallras
efter 7 år

Plan för lovaktiviteter

Platina

Nej

Uppföljning av aktiviteter

Platina

Nej

Inkluderar skolsim,
vuxensim, babysim,
minisim,
vattenträning.

Gallras
efter 7 år
Gallras
efter 7 år

5.3 Hantera statistik
Fritidsförvaltningen tar fram statistik för att undersöka hur brukarna upplever
förvaltningens anläggningar och verksamheter. Syftet är att förbättra kvalitén
för malmöborna. Statistiken är könsuppdelad samt uppdelad på ålder.
Statistiken tas även fram utifrån kassasystem och liknande för att ge en inblick i
besökarantal under perioder.

Handlingstyp
5.3. Handlingar rörande statistik
Besöksstatistik

Annan statistik och rapporter
Underlag i form av enkäter och
liknande

Registrering/
organisation

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Platina

Nej

Bevaras

Underlag till
statistik gallras,
endast
sammanställningarna
bevaras.

Platina

Nej
Kan
förekomma

Bevaras
Gallras
efter

27 │Fritidsnämnden│Arkivredovisning

Underlagen
diarieförs ej,
gallras efter

sammanstä sammanställllning
ning.
Sammanställningen
diarieförs i
Platina. (av
hänsyns till
respondentens
anonymitet)

6. Fritidsgårdar
6. Hantera fritidsgårdarsverksamhet
Fritidsverksamheterna ansvarar för fritidsgårdar och mötesplatser för unga.
Målgruppen är ungdomar i åldern 12–19 år som ska erbjudas en meningsfull
fritid. Verksamheten utgår från ungdomarnas önskemål och idéer och ska
tillgodose deras olika behov. Fritidsgårdarna samverkar med externa aktörer
som skolor och föreningar, och aktiviteterna är öppna för ungdomar från hela
staden. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och erbjuder ungdomar
en trygg och drogfri fysisk plats utanför skolan och hemmet. Fritidsgården ska
också utgöra ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet.
Två av fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från 10 års ålder, medan övriga
vänder sig till åldersgränsen 12 eller 13 år och till 18 år.

Handlingstyp

Registrering/
organisation
6. Handlingar rörande vardagsverksamhet
Inskrivning/register
Loggbok/
Elektronisk
Samtyckesblankett
Papper

Sekretess

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Ja

GDPR

Arbetsrutiner/Policy

Nej

Gallras
efter 1 år
Gallras
efter 1 år.
Samtycke
rörande
foto, video
gallras i
samband
med att
mediet
gallras.
Bevaras

Platina/Elektro
nisk
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Ja

Godkännande för
barnets
deltagande i
aktiviteter
samt
medverkan
på fotografi
eller i video

Liggare

Loggbok

Ja

Bevaras

GDPR.

Besöksstatistik (gästbok)

Loggbok

Ja

Bevaras

GDPR.

Utflyktsrutiner

Elektroniskt

Nej

Bevaras

Marknadsföringsmaterial (affischer,
programblad, sociala medier)

Papper/
elektroniskt

Nej

Bevaras

Polis- eller orosanmälan,
incidentrapport

Platina/
elektroniskt

Kan
förekomma

Bevaras

Aktiviteter
ordnas efter
hand utifrån
ungdomarnas
önskemål.
Sköts av
kommunikati
onsavdelningen
GDPR

Ungdomars utvärdering av
verksamheten

Papper/
elektroniskt

Kan
förekomma

Bevaras

Anmälningar till olika arrangemang

Papper/
elektroniskt
Papper/
elektroniskt

Kan
förekomma
Nej

Gallras
efter 2 år
Bevaras

Dokumentation, lägesrapporter,
veckorapporter

Elektroniskt

Nej

Projektplan, samverkan med externa
aktörer

Platina

Nej

Gallras
efter 6
månader
Bevaras

Enkäter, analyser och förslag från
medborgare och besökare
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GDPR.
Handhas av
ekonomi-och
analysavdelningen
Underlag
gallras när
sammanställning är gjord.
Internt
arbetsmaterial

