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Sammanfattning
När vi i framtiden ser tillbaka på 2020 kommer mycket handla om den Coronaviruspandemi som på ett så
påtagligt sätt påverkat såväl vårt samhälle i stort som människors vardag. Ett rikt föreningsliv är en viktig
förutsättning för att Malmöborna ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Fritidsnämnden har på olika
sätt stöttat Malmös föreningsliv för bidra till att föreningsverksamheter även under pandemin ska kunna
bedrivas. Givetvis utifrån gällande råd och rekommendationer från myndigheter. Även nämndens egen
verksamhet såsom fritidsgårdar, bad- och rekreationsanläggningar har under större delen av 2020 kunnat
hållit öppna men med restriktioner för att undvika smittspridning.
En av de större stödinsatserna är de 23 miljoner som fritidsnämnden fördelade som ett extra
föreningsbidrag. Av dessa var 20 miljoner ett riktat bidrag från kommunfullmäktige, 2 Mkr från
kommunstyrelsen och 1 Mkr har nämnden kunnat omdisponera inom befintlig ram. Även det tidiga
beslutet att basera bidragsberäkningar på 2019 års aktivitetsnivå bidrog till lägre oro i föreningslivet då
färre aktiviteter annars skulle innebära lägre framtida bidrag från nämnden.
De senaste åren har barn och unga i Malmö haft tillgång till ett rikt fritidsutbud på sommarlovet, dels med
hjälp av statliga medel dels med hjälp av nämndens omdisponeringar inom den befintliga ramen. På grund
av coronaviruspandemin kunde inte alla aktiviteter genomföras som planerat i år. Nämnden avsatte dock 4
miljoner extra för att säkerställa ett rikt och coronaanpassat fritidsutbud sommaren 2020.
Under året har Husie Ridanläggning färdigställts och Malmö Civila Ryttarförening flyttade in i lokalerna i
december. Denna ridanläggning är inte bara en anläggning för ridsport utan även en föreningsdriven
mötesplats för barn och unga.
Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges tretton mål. Trots ett antal negativa avvikelser i
nämndens uppsatta mål, främst orsakade av coronaviruspandemin, så bedöms nämndens mål kunna nås
inom mandatperioden.
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2020 är 603 Mkr och årsbokslut uppvisar en nettokostnad
uppgående till 602 Mkr, vilket innebär att nämnden uppvisar ett positivt resultat om +1 Mkr.
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Verksamhetens utveckling under året
2020 har präglats av coronaviruspandemin och nämnden har, tillsammans med föreningslivet, arbetat för
att ställa om och anpassa verksamhet istället för att ställa in i den mån det varit möjligt. Trots detta har
malmöbors möjlighet till en meningsfull fritid under 2020 varit begränsad. Nämndens statistik visar att
vissa målgruppers deltagande i fritidsaktiviteter under året minskat i större utsträckning, exempelvis tjejer
och personer som tillhör riskgrupp. Utvecklingen kommer att följas under kommande år med ambition att
underlätta återgång till föreningsaktiviteter så fort möjlighet ges. Samtidigt kvarstår ambitionen om fler
malmöbor i aktivitet.
En positiv utveckling under året har varit den ökade besöksvolymen på utomhusaktiviteterna.
Rekreationsanläggningarna har sett en markant ökning av besökare utomhus. Likaså har havssimskolorna
utökats under året och varit fullbokade. Arbetet med att öppna upp utomhusanläggningar för
spontanidrott har fortsatt under året och fritidsgårdarna har anordnat promenader med besökare under
perioder med strikta restriktioner och stängd verksamhet.

Grunduppdraget
Nämndens grunduppdrag träffas till stora delar av kommunfullmäktigemålen där rapportering och
analyser gjorts. Nämnden hänvisar därför till dessa avsnitt.
Nämndens grunduppdrag träffas till stora delar av kommunfullmäktigemålen där rapportering och
analyser gjorts. Nämnden hänvisar därför till dessa avsnitt.
Perspektiven jämställdhet, antidiskriminering, jämlikhet och barnets rättigheter är väl förankrade i
processen, speciellt arbetet kring barnens rättigheter då detta perspektiv varit i fokus under 2020.

Årsanalys 2020, Fritidsnämnden

4(31)

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Pågående coronaviruspandemin har haft och har betydande påverkan inom fritidsnämndens
ansvarsområde. Uppsatta mål bedöms nås inom mandatperioden trots ett antal negativa avvikelser, främst
orsakade av coronaviruspandemin. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. Nedan
följer en sammanfattning av kommunfullmäktigemålens trend för året 2020:
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor Enligt planering
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser
Positiv avvikelse
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation
Trenden kan inte bedömas
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns
och ungas olika livsmiljöer Trenden kan inte bedömas
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten
och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket Trenden kan inte bedömas
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god
arbetsmiljö och trygga anställningar
Negativ avvikelse
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Enligt planering

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
Positiv avvikelse
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet med att värva evenemang fortskrider. På grund av den rådande Coronaviruspandemin har
majoriteten av de planerade evenemang som skulle genomföras under 2020 blivit inställda. Istället har tid
frigjorts för att växla upp arbetet med att värva framtida evenemang. 2021 blir också ett osäkert år som
kan innebära både en tom evenemangskalender men också kräva en snabb omställning om den rådande
situationen ändras till det bättre. De flesta evenemang som värvats under 2020 planeras att genomföras
från 2022 och framåt.
Sveriges olympiska kommitté (SOK) har, tillsammans med ett antal specialförbund, uttryckt en önskan om
att lägga nationella idrottscentrum på stadionområdet. Samarbetet med SOK och förbunden bidrar till
Malmös roll som regional tillväxtmotor, bland annat då det på sikt innebär fler evenemang till Malmö.
Indikator
Antal värvade mega-, märkes- och
regionala evenemang.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

12

30

Enligt planering

Avstämning
Nämnden har värvat följande evenemang inom de olika kategorierna:
Mega: Nämnden är involverad i en del processer som troligtvis kommer resultera i megaevenemang till Malmö
stad.
Märkes: I sportsconnect 2021, Special Olympics 2022, Leagues of Legend 2022, Junior EM frisbee, Inomhus SM i
friidrott, Malmö Open.
Regionala: Junior SM i simhopp, DM i Cheerleading, Ett mjukare Malmö, Malmö Open Taekwondo, Tiggetävling
i Cheerleading, Malmöflickornas vårgala.
Utöver detta finns det många evenemang som nämnden fått förfrågningar om men rådande
coronaviruspandemi och gällande restriktioner tillåter inte genomförandet av dessa.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Som en del i arbetet med att minska växthusgasutsläpp kopplat till inköp av livsmedel har fritidsnämnden
tillsammans med miljönämnden samt upphandlingsenheten genomfört kunskapshöjande insatser för att
öka verksamheternas förståelse för hur inköpsval gör skillnad på organisationens totala klimatpåverkan.
Då det är ny mätperiod för antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel 2020 jämfört med
2019 innebär det att siffrorna inte är jämförbara. En jämförbar uppföljning kommer att kunna göras först
till årsanalys 2021.
Fritidsnämnden har inte genomfört några flygresor under året. Användning av digitala möten har blivit ett
naturligt alternativ och resulterat i minskat resande. Beteendeförändringen är knuten till utbrottet av
coronaviruspandemin, dock har medarbetarnas medvetna val av tågresande redan innan
coronaviruspandemin bidragit till den positiva trend som i sin tur bidrar till minskat utsläpp av koldioxid.
Nämnden ser en positiv avvikelse med tanke på den snabba omställningen från fysiska till digitala möten.
Denna beteendeförändring förväntas bibehållas då det finns flera vinster med ett digitalt arbetssätt i form
av tidseffektivitet; kortare möten och inte minst minskad negativ påverkan på miljön. Det digitala
arbetssättet kan med fördel användas som ett komplement till att mötas fysiskt.
Antalet körda kilometer med privat bil i tjänst har minskat jämfört med föregående år. Nämndens
växthusgasutsläpp kopplat tjänsteresor med taxi har minskat dramatiskt från 46 kg koldioxidekvivalenter
2019 till 5,90 kg koldioxidekvivalenter 2020. Utvecklingen kan till stora delar förklaras i neddragen
verksamhet på grund av coronaviruspandemins utbrott. Fritidsnämnden fortsätter att arbeta för att minska
nämndens miljö- och klimatpåverkan.
Resurseffektiva inköp
Nämnden kan bli bättre på att köpa in produkter som minskar belastningen på jordens resurser, ett sätt är
att arbeta med cirkulär upphandling som kan öka förutsättningarna att göra mer resurseffektiva inköp.
Nämnden deltar i projektet SINA (Sluta med INeffektiv Användning) där förvaltningens inköps-,
användnings- och avfallsflöden (av arbetskläder, engångsartiklar, IT-produkter samt möbler) kartläggs och
analyseras. Syfte är att identifiera möjligheter till ökad återanvändning, övergång till mer
flergångsprodukter och cirkulering av resurser. 2019 köpte nämnden 46 % återbrukade möbler och endast
17 % år 2020. Under 2019 flyttade fritidsförvaltningens huvudkontor till nya lokaler och behövde
komplettera en del möbler. Fokus vid flytten var på återanvändning. Detta kan vara en av orsakerna till
skillnaderna mellan åren då väldigt få möbler köpts in under 2020.
Indikator
Antal kilometer resta med flyg
årligen.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

0

34 000

Positiv avvikelse

Avstämning
Under perioden januari-december 2020 genomfördes inga flygresor av fritidsförvaltningens medarbetare och
har därmed inte orsakat något koldioxidutsläpp kopplat till detta. Utfallet beror på coronaviruspandemins
utbrott och medvetna val av tågresande innan dess, vilket medfört ökad användning av digitala möten.
Antal kilometer resta med privat bil i
tjänst årligen.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Avstämning
Under perioden januari-december 2020 körde fritidsförvaltningens medarbetare 9 559 km med privat bil i
tjänst, vilket motsvarar ett växthusgasutsläpp på 1 567 kg. Detta kan jämföras med kalenderåret 2018 då
förvaltningens medarbetare körde 17 519 km som motsvarar ett växthusgasutsläpp på 2 926 kg, en minskning
med 46 %. Vid en jämförelse med samma period 2019, då 12 771 km kördes med privat bil i tjänst
(motsvarande 2 133 kg i växthusgasutsläpp) är trenden fortsatt positiv med en minskning med 27 %. Den
pågående coronaviruspandemin är framför allt orsaken till minskningen av resandet under år 2020.
Antal kilogram koldioxidekvivalenter
per kilogram livsmedel.

1,4

1,3

Enligt planering

Avstämning
Redovisat utfall för 2020 avses en ny mätperiod (1 oktober 2019 - 30 september 2020) jämfört med 2019 som
avser kalenderår. Detta innebär att 2020 års siffror inte är helt jämförbara med tidigare år. Då redovisat utfall
avser nio av tolv månader kan vi trots allt utläsa något. Det som kan sägas är att det generellt ser ut att gå
enligt plan, att växthusgasutsläppen relaterade till den mat som serveras i verksamheterna minskar, men det är
först till årsanalys 2021 som en jämförbar uppföljning kan göras.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Cronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och periodvis nedstängning
av verksamhet gör att trenden inte kan bedömas.
Fritidsnämnden erbjuder, via föreningslivet, avgiftsfria aktiviteter under skolloven samt genom satsningen
"Drop-in" där aktiviteterna istället är fördelade över året. I linje med Utvecklingsplan för arbetet med barnets
rättigheter i Malmö stad har aktuell kunskap om barn och ungas livsvillkor beaktats och aktiviteterna har
särskilt riktas mot de målgrupper som nämnden identifierat deltar minst i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet, tjejer och barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.
Februarilovet lockade under 2020 fler barn och unga jämfört med 2019, dels för att utbudet ständigt
anpassas efter vad barn och unga efterfrågar men också som ett resultat av årets fokus på
kommunikationsinsatser kopplat till de avgiftsfria aktiviteterna. Nämnden ser fortsatt att fler aktiviteter på
en och samma plats, så kallade kluster, är en framgångsfaktor. Den positiva utvecklingen under årets första
månader vände snabbt då coronaviruspandemin tog ett stadigt grepp om Sverige och världen. Nämnden
arbetade aktivt under våren för att, via föreningslivet, kunna erbjuda ett avgiftsfritt aktivitetsutbud för barn
och unga under sommarlovet. Då fler semestrade hemma under 2020 var behovet av aktiviteter under
sommarlovet större än vanligtvis. Restriktioner och oro för smittspridning bland både malmöbor och
föreningslivet resulterade i minskat antal deltagartillfällen jämfört med 2019, både under sommarlovet och
höstlovet. En ökad besöksvolym under sommarmånaderna fanns däremot vid rekreationsanläggningarna,
vid stranden samt på nämndens fritidsgårdar.
Drop - in aktiviteter är tillgängliga för Malmös barn och unga under hela året med ett utbud som varierar
från termin till termin. Jämfört med 2019 har antalet deltagartillfällen minskat. Den främsta förklaringen
till minskningen är Coronaviruspandemin. Restriktionerna har inneburit att föreningar fått begränsa
antalet deltagare per tillfälle och oron för smittspridning har bland både barn och unga samt ledare i
föreningar inneburit att aktiviteter inte genomförts eller besökts in mindre utsträckning.
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Både lov- och drop-in aktiviteterna är fördelade över staden och statistik visar att aktiviteterna når ut, även
bland de målgrupper som nämnden identifierat deltar i mindre utsträckning i det kommunalt
subventionerade fritidsutbudet, nämligen tjejer och barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.
Det är en förutsättning att aktiviteterna är avgiftsfria för att de ska kunna vara tillgängliga för alla barn och
unga i Malmö. Med tanke på gällande restriktioner som resulterat i minskat besöksantal samt många
inställda aktiviteter är det svårt att göra jämförelser med tidigare år. Personer som tillhör riskgrupp har av
förklarliga skäl deltagit i mindre utsträckning. Dock är det tydligt att även tjejer och barn och unga från
ekonomiskt utsatta områden minskar i större utsträckning än andra målgrupper. En orsaksanalys till detta
är svår att göra i nuläge men är något som nämnden kommer att arbeta vidare med under 2021. Det är av
stor vikt att så fort möjlighet ges hitta former för att skapa förutsättningar för dessa målgrupper att
återuppta sina fritidsaktiviteter.
Fritidsnämnden arbetar även med barriärbrytande insatser och aktiviteter som ett led i att minska
segregationen. Utöver det faktum att avgiftsfria aktiviteter är utspridda över hela staden och är till för alla
Malmös barn och unga, oavsett var de bor, arbetar fritidsgårdsverksamheten med att stimulera till rörelse i
staden bland sina besökare. Fritidsgårdar från olika delar av Malmö genomför aktiviteter tillsammans samt
besöker varandras fritidsgårdar. På så vis får barn och unga från en del av staden kännedom om
fritidsgårdar i andra delar och fördelen med att en fritidsledare de känner och har förtroende för följer
med skapar trygghet. Utan denna trygghet och det uppbyggda förtroendet hade en del av ungdomarna inte
varit bekväma med att besöka "nya" delar av Malmö. Även brukarundersökningen som genomfördes
under hösten 2020 på samtliga fritidsgårdar belyser fritidsledarnas betydelse för besökarna. Det
barriärbrytande arbetet har under 2020 påverkats av coronaviruspandemin på grund av restriktioner om
maxantal samt nedstängning av periodvis vissa fritidsgårdar och mot slutet av året samtliga.
Trots att nämnden inte når det periodiserade målvärdet är bedömningen att det uppsatta målvärdet vid
mandatperiodens slut kommer att uppfyllas. Ökningen i nämndens samtliga verksamheter under januari
och februari tyder på ett attraktivt fritidsutbud och en vilja för en meningsfull fritid bland barn och unga. I
takt med att restriktionerna lättar kommer nämndens arbete med att minska segregationen och därmed
erbjuda ett meningsfullt fritidsutbud för alla att kunna ta fart igen.
Indikator
Antal deltagartillfällen i Drop-in- och
lovaktiviteter årligen.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

82 560
(37 055) (44 505)

110 000
(49 500)

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Antal deltagartillfällen totalt i Drop-in- och lovaktiviteter har minskat jämfört med 2019, främst på grund av
Coronaviruspandemin.
Då februarilovet genomfördes innan Coronaviruspandemin och kunde genomföras utan restriktioner ökade
deltagartillfällen från 12 651 till 14 359 (14 %). Ökningen kan till viss del förklaras med insatser som gjorts för
att utveckla aktivitetskluster. Ambitionen är att under lovet erbjuda flera olika aktiviteter på samma plats, dels
för att målgruppen ska veta att det finns ställen där aktiviteter erbjuds under lovet, och dels för att få fler att
prova på aktiviteter som de inte tänkt sig när de ändå är i området. Under februarilovet skapades kluster på
Kirsebergs kulturhus, Stadionområdet, Hyllie sportcenter och på Kampen vid Annelundsparken. Andelen tjejer
uppgick till 43 %, vilket är något lägre än 2019 då andelen tjejer uppgick till 46 %.
Övriga lov och drop - in verksamheter påverkades av rådande restriktioner som bidragit till minskning i
deltagartillfällen. Det har under året varit särskilt svårt att öka antalet lovaktiviteter med tanke på pandemin då
loven riktar sig mot allmänhet och blir en osäkerhetsfaktor. Det är lättare för föreningar
kommunikationsmässigt och ansvarsmässigt när det är medlemmar som föreningen erbjuder aktiviteter för.
Därav har en del föreningar valt att inte vara en med i lovsatsningen under året. Totalt genererade
lovaktiviteterna 56 972 deltagartillfällen, varav 46 % genomförda av tjejer.
Antalet deltagartillfällen i Drop-in-aktiviteter under 2020 uppgick till 12 384 vilket motsvarar en minskning med
60 procent jämfört med 2019. Verksamheten påverkades markant av pandemin under höstterminen då större
delen av aktiviteterna ställdes in och begränsades. Under höstterminen var könsfördelningen 54% tjejer och
46% killar. Anledningen till den ökade andelen tjejer beror på att en hel del av de aktiviteter som besöks av
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

killar i större utsträckning varit inställda.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens insatser för att
minska segregation.
Avstämning
Nämnden har under året haft begränsad möjlighet att arbeta med planerade insatser i arbetet med att minska
segregationen på grund av Coronaviruspandemin. Det barriärbrytande arbetet på fritidsgårdarna har varit en
framgångsfaktor men fått begränsas och därmed inte fått önskad effekt under året. Likaså är arbetet med att
fördela avgiftsfria aktiviteter runt om i staden att stimulera barn och unga till rörelse i staden där aktiviteten ska
locka och vara utgångspunkten, inte områden man bor i. Även denna satsning har varit begränsad under 2020.
En positiv utveckling som vuxit fram under pandemin är det digitala verktyget som visat sig vara uppskattat.
Fritidsgårdsverksamheten genomförde digitala aktiviteter under perioder då verksamheten var stängd. Fördelen
med denna typ av aktivitet är att många kan delta samtidigt och de osynliga barriärerna och gränserna i staden
suddas ut då alla möts i samma forum. Nämnden kommer att fortsätta med digitala aktiviteter som ett
komplement till den ordinarie verksamheten. Dock är det viktigt att lyfta utmaningen med barn och ungas olika
förutsättningar. Alla Malmös barn och unga har inte tillgång till verktyg som behövs för de digitala
aktiviteterna, exempelvis internetuppkoppling, datorer och smartphones.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Cronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och periodvis nedstängning
av verksamhet gör att trenden inte kan bedömas.
Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för
barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämndens har som ambition att erbjuda alla
Malmös barn och unga en aktiv och meningsfull fritid och strävar efter ett varierat utbud som tilltalar
många. Statistik visar på utmaningar i att nå barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar samt
tjejer generellt. Bland de barn och unga som inte deltar i fritidsaktiviteter är ekonomiska hinder den
främsta orsaken. Som ett komplement till föreningslivet finns Malmös fritidsgårdar som är öppna för alla
och där samtliga aktiviteter är avgiftsfria.
Nämnden har analyserat utfallet för andelen barn och unga som deltagit i föreningsaktivitet under
vårterminen 2020 och kan konstatera att det fortfarande råder skillnader i hur aktiva barn och unga är
beroende på kön och vilken stadsdel i Malmö de bor i. Tjejers lägre deltagande syns även i
besöksstatistiken för fritidsgårdarna under 2020. Coronaviruspandemin har bidragit till ett lägre
besöksantal generellt, dock främst bland tjejer. Med tanke på restriktionerna från folkhälsomyndigheten
har flertalet inplanerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Det är för tidigt att säga hur detta har, och
kommer att, påverka barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter framöver.
Nämnden har under året aktivt arbetat med att anpassa fritidsgårdarnas verksamhet och har under januari
och februari sett en ökning i besöksantal och även en ökning i antal besökande tjejer. I samband med
coronaviruspandemin minskade besöksvolymen drastiskt för att sedan öka igen under sommaren, främst
på grund av att allt fler semestrat hemma denna sommar. I slutet av året stängde fritidsgårdsverksamheten
helt och övergick till digitala aktiviteter, vilket lockade många barn och unga. Nämnden ser positivt på
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digitala aktiviteter som komplement till den ordinarie verksamheten även framöver. Även deltagandet i
föreningslivet ökade under årets två första månader. Under coronaviruspandemin har olika föreningstyper
påverkats i olika utsträckning, fotbollen marginellt medan kampsporterna inte haft möjlighet att bedriva
verksamhet under större delen av året på grund av rådande restriktioner.
Nämnden har, via föreningslivet, erbjudit barn och unga avgiftsfria aktiviteter under skolloven. Även om
antalet deltagartillfällen under loven varit färre 2020 jämfört med 2019 ser nämnden positivt på utfallet
med tanke på begränsningar som fått göras samt oron kring smittspridning. Ambitionen har varit att ställa
om och möjliggöra en meningsfull fritid under loven trots pandemin, en ambition som uppnåtts.
Trots omständigheterna har nämnden genomfört en rad jämställdhetssatsningar i samverkan med
föreningslivet, bland annat invigning av mötesplatsen i MCR, som är en tjejdominerad verksamhet, bidrag
till FC Rosengård för ledarskapsprojektet som riktar sig till tjejer samt tjejidrottsdagarna där elitidrottande
tjejer deltagit som tränare och förebilder. Sammantaget gör nämnden därav bedömningen att
målsättningen till mandatperiodens slut kommer att uppnås.
Indikator
Andel av Malmös 4–25-åringar som
har deltagit i föreningsverksamhet
årligen.

Utfall

Önskat utfall
2022

30%
(26%) (35%)

40%
(36%) (44%)

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
I indikatorn redovisas andelen 4-25 åringar som deltagit i föreningsaktivitet under vårtermin 2020. Siffrorna för
höstterminen är inte kompletta och indikatorn för helår kommer därför att presenteras i delårsrapporten 2021.
Tidigare har nämnden i denna indikator redovisat de två senaste kompletta terminerna, exempelvis hösttermin
2019 och vårtermin 2020, men kommer från denna uppföljning att redovisa enbart kompletta terminer för året
som analyseras (för denna rapportering vårtermin 2020). Jämförelse kommer att göras med helår 2019.
Våren 2020 påvisar ett bortfall på 5 procentsatser på enskilda deltagande flickor och pojkar. Det finns
inomhusaktiviteter/idrotter som har sin högsäsong på hösten vilket kan förklara en del av bortfallet men
coronaviruspandemin är den främsta orsaken till att andelen aktiva minskar. Framöver är det extra viktigt att
följa de enskilda deltagarna tillsammans med medlemsantal från föreningsrapport och annan fritidsverksamhet
under de kommande åren eftersom det kommer ge en relativt bra bild över hur snabbt barn och unga hittar
tillbaka till föreningslivet. Det är även viktigt att följa upp deltagarantalet på olika typer av verksamheter som
kommer behöva extra stöd för att kunna överleva ekonomiskt det kommande året.
Viktigt att poängtera att en enskild deltagare kan ensam generera flera hundra deltagartillfällen under ett år
medans en annan deltagare enbart är aktiv vid två tillfällen under året.
Därför är det bra att sätta den enskilda deltagaren i relation till deltagartillfällen när möjligheten ges. Även om
nämnden eventuellt kommer att nå upp till ett likvärdigt målvärde när det kommer till enskilda deltagare under
2020 kan skillnaden i aktivitetsgrad vara stor.
Ett stort bortfall ses i närkontaktsporter samt minde föreningar som är beroende av ett fåtal eldsjälar. De större
föreningarna som främst nyttjar nämndens anläggningar har klarat sig något bättre och i fotbollen ses till och
med en liten ökning när det kommer till deltagartillfällen under sommaren. Ökningen under sommaren är
främst på grund av att fler semestrat hemma och därav kunnat närvara vid träningar i större utsträckning.
Antal besök till Malmös fritidsgårdar
årligen.

117 690
(42 444) (74 990)

220 000
(110 000)

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
119 617 besök under 2020, varav 36% tjejer och 64 % killar, jämfört med 119 792 besök under 2019, varav 38 %
tjejer och 62 % killar. Den totala besöksvolymen är nästintill oförändrad jämfört med föregående år, tack vare
en markant ökning under januari och februari samt en ökning i besök under sommaren. I övrigt har
coronaviruspandemin medfört till en minskning i besök, främst bland tjejer. Minskningen var som störst under
pandemins början samt i slutet av året då verksamheten begränsades och i perioder stängdes helt.
Nedan följer en redovisning för utfall 2020 jämfört med målvärdet för 2020.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Mål 2020

Resultat 2020

Skillnad

Måluppfyllnad

Killar

79 764

76 143

-3 621

95 %

Tjejer

59 824

43 167

-16 657

72 %

Totalt

139 588

119 617

-19 971

86 %

Trots att målvärdet för året inte uppnåtts har verksamheten lyckats nå ut till många barn och unga genom att
ställa om och utgå från barn och ungas behov. Den främsta framgångsfaktorn har varit personalen. Det är
personalgruppen som skapar trygghet på fritidsgårdarna genom bemötande, förhållningssätt och som
tillsammans med målgruppen skapar verksamheten. Detta kan även utläsas i brukarundersökningen som
genomfördes på samtliga fritidsgårdar under 2020. Det framgår tydligt att besökarnas upplevelse är mycket
beroende av personalgruppen. Vidare genomförde verksamheten utbildningsinsatser, exempelvis i coachande
förhållningssätt och jämställdhetsanalyser. En annan framgångsfaktor har varit det uppsökande arbetet. Genom
det uppsökande arbetet på skolor kan personal informera om fritidsgårdens verksamhet samt bygga relationer,
särskilt med tjejer.
Trygghetsindex.

89
(87) (91)

83
(83) (83)

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Utfallet baseras på brukarundersökningar på nämndens samtliga fritidsgårdar. Det är första gången som
brukarundersökningar görs på denna verksamhet. Enligt plan skulle brukarundersökningar genomförts på
inomhusanläggningarna men fick skjutas fram på grund av Coronaviruspandemin. Målvärdet är framtaget
utifrån tidigare resultat och är därav inte jämförbart med årets resultat.
Resultatet är positivt och visar på att både tjejer och killar är trygga på fritidsgårdarna. Även om indikatorn
avser den fysiska miljön är det av vikt att lyfta att 89% av de svarande även är trygga med personalen.
Nämnden kommer att göra vidare analysen men kan konstatera att anläggningar och verksamheter där det
finns personal generellt upplevs tryggare.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens förebyggande
insatser för att öka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer för barn och
unga.

Delvis uppnådd

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Trygghetsskapande insatser, såsom belysning, klottersanering och beskärning av buskage, genomförs
kontinuerligt på och omkring nämndens anläggningar. Då fler nämnder är ansvariga för anläggningarna och
dess tillfarter är det av vikt att berörda nämnder har liknande prioriteringar gällande trygghetsskapande
insatser för att åtgärder ska nå sin fulla effekt. De berörda nämnderna har haft olika prioriteringar under 2020
varför en del av nämndens planerade åtgärder inte kunnat genomföras.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka
delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket
Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Föreningslivets roll i mottagande och etablering av nyanlända är betydande. Under året har föreningar haft
begränsad möjlighet att bedriva verksamhet på grund av coronaviruspandemin och rådande restriktioner
vilket medfört att målgruppen inte haft samma förutsättningar till etablering som tidigare.
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En del föreningar och mötesplatser i Malmö har ett särskilt fokus på målgruppen nyanlända, såsom
mötesplatsen OTTO som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö. Fritidsnämnden ger
mötesplatsen bidrag för att bedriva verksamhet som är av särskild betydelse för nyanlända barn och unga
upp till 25 år som kommer till Sverige och Malmö och är i behov av extra stöd. Mötesplatsen har
påverkats av pandemin och anpassningar gjordes under året i enighet med folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att fortsatt kunna bedriva verksamhet då behovet av mötesplatsen är stort.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Kvalitativ uppföljning utifrån
mötesplats Ottos insatser för
målgruppen nyanlända.

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Mötesplatsen har under året anpassat verksamheten för att kunna finnas till för målgruppen trots rådande
omständigheter. Besökare uttrycker att mötesplatsen är ett andra hem och bidrar till trygghet. I perioder när
mötesplatsen fått stänga ner den öppna verksamheten erbjöds möjlighet till bokade individstöd. Personalen
har under året även tagit kontakt med besökarna genom exempelvis telefonsamtal för att motverka
ensamheten.
Mötesplatsen gör följande konsekvensanalys av verksamheten:


En starkare påverkan i samhället från barn, ungdomar & unga vuxna



Förbättrade etableringsmöjligheter för nyanlända unga i Malmö



Ökad hälsa, gemenskap och tillhörighet bland målgruppen i staden



Ökad jämställdhet och fler trygga rum för unga tjejer



Förbättrad skolgång för unga i Malmö



Ökad sysselsättning och breddade ingångar till arbetsmarknaden för målgruppen



Strukturer för trygga band till vuxenvärlden för många ungdomar i staden som inte har vuxna
omsorgspersoner runt sig



Starkare samarbeten mellan idéburen och offentlig verksamhet gällande arbete med unga i utsatthet



Ökat föreningsengagemang bland ensamkommande och nyanlända



Minskad ohälsa, exploatering, kriminalitet och minskat missbruk och våld

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Fritidsnämndens ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat präglat av goda
anställningsförhållanden, en trygg och jämlik arbetsmiljö, där medarbetare och chefer kan utvecklas
professionellt och vara en del av det verksamhetsutvecklande arbetet för Malmöbor bästa.
Andelen tillsvidareanställningarna är oförändrat i jämförelse med 2019 och målvärdet uppnås ej för 2020.
Orsaken är främst mängden visstidsanställningar på sommaren, som behövs för att förvaltningen ska
kunna genomföra sitt uppdrag avseende lovaktiviteter. Dessutom har behovet av medarbetare som arbetar
på timavlönade timmar överstigit vad som budgeterats fram till november 2020. En förklaring är att
fritidsförvaltningen har många verksamheter som riktar sig direkt till Malmöborna vilka som regel kräver
full bemanning för att möta besökarnas behov och för att tillgodose en god arbetsmiljö för medarbetarna.
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I arbetet med att erbjuda trygga anställningsvillkor genomfördes i september/oktober en enkät som
skickades till samtliga 80 timavlönade medarbetare. Utfallet påvisade att främsta anledningen till att de
arbetar som timavlönade, är att majoriteten av medarbetarna studerar eller arbetar på en annan tjänst
utanför Malmö stad. Knappt hälften av de svarande är i dagsläget intresserade av en månadsavlönad
anställning vid förvaltningen, varav merparten önskar en anställning på 25%.
Sjukfrånvaron bland medarbetare inom fritidsförvaltningen har under de senaste åren legat på en relativt
låg nivå, men under våren ökade frånvaron kraftigt i relation till motsvarande period 2019. Ökningen
startade i mars och kan med stor sannolikhet förklaras utifrån riktlinjer med anledning av
coronaviruspandemin. Under 2021 kommer förvaltningen ha fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro,
minska andelen korttidsfrånvaro samt arbeta med tidiga insatser för att minska långtidsfrånvaro för att
fortsätta upprätthålla och ytterligare säkra/stärka en god arbetsmiljö på arbetsplatserna.
Coronaviruspandemin har haft olika påverkan på nämndens verksamheter. Gemensamt är att stor del av
arbetsmiljöarbetet har fokuserat på att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer genom
att löpande riskbedöma arbetsmiljön och justera i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Några av de strategiska aktiviteterna inom arbetsmiljöområdet, till exempel insatser för att utveckla
förvaltningens egen personal i ledarskap respektive medarbetarskap har, på grund av
coronaviruspandemin, skjutits på framtiden. Bland annat har kunskapshöjande insatser, för såväl chefer
som medarbetare, i hur mobbning och kränkningar kan förebyggas och hanteras inte genomförts i samma
utsträckning som under 2019 då HR deltog på arbetsplatsdialoger kring värdegrundsfrågor och
etiköverenskommelser. Detta kan ha påverkat resultatet i medarbetarenkäten som påvisade att andelen
medarbetare som upplevt trakasserier på grund av diskrimineringsgrunderna ökat från 8 till 10 procent
sedan föregående år. Andelen medarbetare som upplevt mobbning och kränkande handlingar har ökat
från 14 till 16 procent sedan föregående år. Fritidsnämnden har en fortsatt utmaning 2021 inom den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling
och arbetet med att förbättra arbetsplatsernas kunskap kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare
behöver arbetet med att skapa tydligare rutiner och bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete
fortskrida under 2021.
Indikator
Hållbart medarbetarengagemang.

Utfall
74

Önskat utfall
2022
79
(79) (79)

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
Fritidsförvaltningens totalindex för HME 2020 var 74 vilket innebär en minskning från 2019 då resultatet var 77.
Detta gör att förvaltningen ej uppnår målvärdet som nämnden satt till 79.
Andel tillsvidareanställda.

89%
(88%) (91%)

90%
(90%) (90%)

Negativ avvikelse

Avstämning
Statistiken innefattar månadsavlönade medarbetare anställda 2020, vald period 2020-01-01-2020-12-31 Antalet
anställda medarbetare vald period var i genomsnitt per månad 406 personer. Av dessa var i genomsnitt per
månad 361 personer tillsvidareanställda och 46 personer i genomsnitt per månad tidsbegränsat anställda.
Andelen tillsvidareanställningarna är oförändrat i jämfört med 2019 och målvärdet uppnås ej för 2020.
Sjukfrånvaro.

5,81%
(6,25%) (5,47%)

4
(4%) (4%)

Negativ avvikelse

Avstämning
Under det första halvåret 2020 var sjukfrånvaron betydligt högre än motsvarande period 2019. Den kraftiga
ökningen av sjukfrånvaron noterades framförallt under mars och april månad. Den stora ökningen i
sjukfrånvaron under första halvåret ska inte tolkas som att fler medarbetare varit sjuka, utan det är mer
sannolikt att medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid lindriga
symptom för att undvika smitta. Bortsett från mars och april var sjukfrånvaron överlag i nivå med motsvarande
månader 2019.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

I förhållande till Malmö stad som helhet kan det konstateras att fritidsnämndens sjukfrånvaro följer samma
mönster som staden som helhet under 2020, om än något lägre.
Med anledning av den rådande situationen med covid-19 är det inte möjligt att göra en bedömning av hur
sjukfrånvaron kommer att utvecklas fram till 2022.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, men har påverkats av coronaviruspandemin när det
gäller introduktion och kompetensutveckling.
Personalomsättningen under 2020 var lägre än 2019. Den lägre personalomsättningen tros ha en koppling
till coronaviruspandemin. Pandemin har under året skapat en oro på arbetsmarknaden vilket bedöms ha
lett till att färre medarbetare valt att byta arbete.
Pandemin har även inneburit att kompetenshöjande insatser i många fall har blivit inställda eller skjutits på
framtiden, exempelvis den förvaltningsövergripande introduktionen vilken är en del av
fritidsförvaltningens introduktionsprogram för nyanställda. Detta kan vara en förklaring till att
medelvärdet på den förvaltningsspecifika frågan ”Vi har en bra rutin som bidrar till att nya kollegor på min
arbetsplats får en bra introduktion” i medarbetarenkäten sjunkit från 3,7 2019 till 3,6 2020. För att
komplettera kunskapen om hur introduktionen upplevs, skickades en enkät ut till de medarbetare som
nyanställts under 2020 med samma påstående. Medelvärdet för dem som nyanställts var något högre, 3,9.
Fritidsnämnden ser behov av att under 2021 och 2022 göra en förflyttning i arbetet med att på ett mer
effektivt sätt få in nyanställda i förvaltningens introduktionsprogram för att nå målet för mandatperioden.
Under 2021 planeras att utveckla en introduktion för nyanställda chefer, att utbilda chefer i vad en god
introduktion består av samt se över och utveckla den förvaltningsövergripande introduktionen och att
undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system kunde användas vid en digital introduktion. Även
arbetet med förvaltningens timavlönade medarbetare kommer att ses över och utvecklas.
Indikator
Medarbetarnas uppfattning om
förvaltningens rutin för introduktion
av nyanställda.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

3,6

4

Enligt planering

Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, men har påverkats av coronaviruspandemin när det
gäller introduktion och kompetensutveckling.

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
Trend
Positiv avvikelse
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Avstämning
De digitala verktygen har under 2020 kommit att bli viktigare än någonsin och i vissa fall avgörande för en
fortsatt välfungerande verksamhet. Nämnden har haft som ambition att öka digitaliseringen i
verksamhetens olika områden och coronaviruspandemin har påskyndat denna process. Fördelarna är
många, för medarbetarna, föreningslivet och malmöborna. Verksamheterna har fått ställa om och bedrivit
verksamhet digitalt i det mån det varit möjligt. Medarbetare har haft möjlighet att genomföra arbete
hemifrån i syfte att minska smittspridningen. Föreningslivet har genomgått digitala utbildningar och
nämnden har under året påbörjat arbete med att digitalisera och automatisera öppning och stängning av
anläggningar i syfte att underlätta för föreningsliv men också privatpersoner att boka och nyttja
anläggningarna. Fördelarna med digitaliseringen bör beaktas och implementeras i framtida planering av
nämndens verksamhet samtidigt som vikten av fysiska möten inte ska underskattas.
Indikator
Kvalitativ analys av fritidsnämndens
arbete utifrån förvaltningens IT-plan.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Uppnådd

Avstämning
De flesta mål uppsatta i IT-plan för 2020 är uppnådda. Nämnden hr även genomfört ett antal projekt och
initiativ som inte varit planerade, såsom övergången till digitalisering som på grund av rådande omständigheter
behövde skyndas på och prioriteras. Bland planerade kan det nämnas e-tjänster, projektet BOB (bidrag-och
bokningssystemet), kommungemensamt föreningsregister samt övergång från QlilView till Qlik Sense.
Samtliga genomförda åtgärder antas leda till bättre service för malmöborna men även effektivisering av tid för
handläggare.
Arbete pågår med revidering av IT-planen som ska gälla perioden 2021–2023. Ambitionen är att uppdatera ITplanen med tillkommande men även slutförda projekt och initiativ och därmed nya mål att arbeta mot. Ettt
analysarbete är beställt med fokus på Office 365. Undersökning kommer att genomföras tre gånger under 2021
och ska resultera i konkreta åtgärdsförslag.

Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.
Avstämning
Stadsbyggnadskontoret och stadskontoret har påbörjat samordning av fritidsnämndens och andra nämnders
uppdrag kopplade till utvecklingen av stadionområdets norra del. Utöver funktionsprogrammet ska nämnderna
ta fram en genomförandemodell, innefattande investerings- och andra finansieringsfrågor, samt inleda arbete
med detaljplane- och exploateringsfrågor. Fritidsförvaltningen deltar i olika arbets- och ledningsgrupper i dessa
olika arbeten. Förvaltningen har också påbörjat samtal med stadionområdets olika aktörer och intressenter om
en gemensam verksamhetsbeskrivning för stadionområdet.

Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin
planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Avstämning
Uppföljning av uppdraget genomförs av kommunstyrelsen. Fritidsnämnden gör en uppföljning av det interna
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Budgetuppdrag
arbete som pågått inom ramen för uppdraget. Uppdraget har en tydlig koppling till pågående arbete inom
fritidsnämnden, inte minst till att Malmös fritidsutbud, verksamheter och förvaltningen som arbetsplats ska vara
öppna och inkluderande. Vinnova-projektet som drivs tillsammans med Parasportförbundet samt beaktning
HBTQIA+ perspektivet i planering av verksamheten är exempel på satsningar som skett under året.
Under 2020 har en prioriteringsstrategi för tillgänglighetsarbetet tagits fram tillsammans med en plan för vad,
hur och när insatser ska genomföras under 2021.
I slutet av 2020 initierades ett förvaltningsövergripande nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte för
rättighetsfrågor, 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. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.
Under 2021 kommer fritidsnämnden fortsätta arbetet med att i planering beakta öppenhet, inkludering och
mångfald med ett särskilt fokus på Malmö stad som arbetsplats.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för
att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Avstämning
Under 2020 har ett kommunövergripande arbete genomförts, under ledning av stadskontoret, kring hur
samarbete i syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt kan utvecklas i staden.
Arbetet har primärt skett inom en projektgrupp där fritidsförvaltningen ingår. Förvaltningen är också
representerad i stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som har varit referensgrupp i projektet.
Ett förslag till återrapportering är nu färdigställd och planeras hanteras av kommunfullmäktige i februari 2021.
Rapporten identifierar ett par områden där det finns potential att förstärka och utveckla samarbetet för att
uppnå effektivare lokalnyttjande och därmed minska lokalkostnader.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för
att minska onödig administration.
Avstämning
Uppdraget kommer från den av KF fastställda budgeten för 2020 och har tolkats som ett uppdrag för att skapa
en effektivare administration till så låg kostnad som möjligt. En effektiv administration ska bidra till att skapa
utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och därigenom bättre verksamhet.
Inom Malmö stad arbetar förvaltningar på olika sätt med effektiviseringar av administrativa processer. Vissa
förvaltningar har gått steget längre och bildat kluster för att bland annat tillsammans arbeta med
effektiviseringar.
Fokus för budgetuppdraget har legat på de förvaltningar och de delar av verksamheten där effekterna och
nyttan förväntas blir störst.
I uppdraget har huvudsakligen ingått:
Att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och ekonomiprocesser i
hela Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har gemensamma processer
kartlagts, med syfte att identifiera onödig administration och ett första förslag till åtgärder har presenterats för
ansvariga. Exempel på förslag till åtgärder är effektiviseringar av dokumentfloran inom planering och
uppföljning av verksamhet, ekonomi och HR.
Att stadskontoret i dialog med förvaltningarna har prioriterat områden/frågor som förväntas ge störst effekt på
målet ” minska onödig administration” och som förvaltningarna vill sätta fokus på och arbeta vidare med
tillsammans. Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med arbetet i detta
uppdrag.
Identifierade och prioriterade områden:


Bättre systemstöd

Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna samordnas; exempelvis skulle ledningsstödssystemet Stratsys kunna
användas för fler ändamål. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel där olika underlag sparas/följs upp på
olika ställen. System behöver utvecklas för att minska manuell handpåläggning vid bearbetning av data.
Kartläggning över vilka system som i nuläget används i de olika stödfunktionernas processer (HR, ekonomi,
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Budgetuppdrag
kvalitet, kommunikation) har genomförts och ett bör-läge, där systemfloran effektiviseras, har tagits fram.


Central samordning

Genom en nulägesanalys har behov av insatser för en effektivare central samordning identifierats utifrån
förvaltningarnas perspektiv och behov avseende kommunövergripande styrning och att gemensamma
processer samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att möjliggöra ökat fokus på förvaltningarnas
grunduppdrag.


Effektivare fakturahantering

Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har utgångspunkten främst varit att
fokusera på den ekonomiska modellen som bygger på köp-sälj vilket genererar interna fakturor inom staden
och mellan förvaltningar. Syftet är att ta fram ett samlat underlag över förvaltningarnas erfarenheter och
upplevelser av modellen kopplat till den administrativa aspekten.
Planen framåt är att det resultat som respektive område tagit fram presenteras och överlämnas till
processägare /ansvariga för vidare bedömning och hantering.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma
med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i
verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Avstämning
Den sammantagna bilden och stadens gemensamma åtgärdsplan kommer att redovisas av kommunstyrelsen.
Fritidsnämnden har under året arbetat med nämndens IT plan och utvecklingen går enligt planering.
Rapportering och analyser kopplat till arbetet med IT planen återfinns under följande 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.

Avstämning nämndens uppdrag
Förklaring till symboler
Målvärdet för perioden är inte uppnått
Målvärdet för perioden är nästan uppnått
Målvärdet för perioden är uppnått eller överstiger uppsatt målvärde för perioden
Målvärdet för perioden kan inte bedömas
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Anläggningsutveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska identifiera behov samt tillgänglighetsanpassa minst en strategiskt utvald
anläggning utifrån utövarperspektivet.
Kommentar
Arbetet med tillgänglighetsanpassning är pågående, inom förvaltningen och med berörda samverkansparter.
En prioriteringslista har tagits fram för åtgärder och anläggningar. Prioriteringslistan har skickats ut till samtliga
sektioner för att kunna göra snabba åtgärder över de enkla förbättringsförslag som tagits fram. Dessa åtgärder
har inte hunnit genomföras i större skala till följd av kort handläggningstid. Åtgärderna fortsätter under 2021.
Några anläggningar har filmats för att skapa en "accessibility view" som kan visas på anläggningarnas
hemsidor. På så vis kan personer med funktionsnedsättningar se hur nämndens anläggningar ser ut innan de
kommer till dem. Ambitionen är att genomföra accessibility view på fler anläggningar.
Fritidsförvaltningen ska höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.
Kommentar
Förvaltningen har arbetat med matchning och dialog med föreningar för att öka nyttjandegraden och få till ett
effektivt resursutnyttjande. Föreningar har flyttat verksamhet från sporthallar till gymnastiksalar och resultatet
av denna åtgärd kommer att kunna redovisas i 2021 års idrottsrapport. Förvaltningen har under 2020 haft ett
särskilt fokus på Kirsebergsskolans - samt Rörsjö Zeniths gymnastiksalar med ambitionen att, via föreningslivet,
erbjuda dansaktiviteter. Restriktioner, till följd av coronaviruspandemin, resulterade i att både föreningslivet och
allmänheten under vissa perioder inte fick nyttja fritidsnämndens anläggningar vilket gjort att arbetet med
detta uppdrag pausats. Arbetet tas upp när restriktionerna lättat.
Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för att begränsa spridning av granulat från konstgräsplanerna.
Kommentar
I arbetet med spridning av mikroplaster i form av granulat från konstgräsplaner har följande åtgärder införts:
sarger runt alla konstgräsplaner, rutiner för skötsel av maskiner, alla konstgräsplaner har borststationer samt
föreningar som använder planerna har informerats om vilka åtgärder de kan göra för att minska spridning.
Åtgärderna har varit olika effektiva. Sarger och skötselrutiner har gett en ökad effekt medan borststationerna
ofta är otillräckliga då många spelare lämnar planerna samtidigt. Därför följer fortfarande för mycket granulat
med spelarna ut från planerna. Det finns inga fastställda mätvärden för detta. Förvaltningen kommer under
2021 köpa in fler borststationer för att möjliggöra för fler spelare att borsta av sig granulatet innan de lämnar
planen.
Den mätstation på Bunkeflo idrottsplats som var tänkt att installeras har ännu inte installerats.
Förvaltningen testar i dagsläget olika alternativ till platsgranulat både i form av konstgräs med miljövänligare
granulat samt konstgräs utan granulat.
Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten.
Kommentar
En generell minskning av inköp av engångsartiklar av plast har skett jämfört med föregående år. Den främsta
anledningen till detta trots vara nedstängningar och begränsningar i verksamheterna på grund av
coronaviruspandemin. Inköp av plastglas har halverats under året, från ca 40 000 till ca 19 000.
Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med att minimera användningen av plastartiklar. Detta görs genom
att byta ut exempelvis engångsbestick i plast till träbestick, att tallrikar och avfallspåsar är i papper, att
plastlådor/boxar byts ut till FSC-märkt kartong (skogsbruk med hänsyn till människan och miljön) eller till
komposterbart material i bagasse (en biologisk nedbrytningsbar produkt). Det kvarstår fortfarande behov av
att hitta alternativ för vissa produkter och arbetet med detta är pågående.
Fritidsförvaltningen ska följa upp Stadionområdets utveckling.
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Åtagande
Kommentar
Stadsbyggnadskontoret och stadskontoret har påbörjat samordning av fritidsnämndens och andra nämnders
uppdrag kopplade till utvecklingen av stadionområdets norra del. Utöver funktionsprogrammet ska nämnderna
ta fram en genomförandemodell, innefattande investerings- och andra finansieringsfrågor, samt inleda arbete
med detaljplane- och exploateringsfrågor. Fritidsförvaltningen deltar i olika arbets- och ledningsgrupper i dessa
olika arbeten. Förvaltningen har också påbörjat samtal med stadionområdets olika aktörer och intressenter om
en gemensam verksamhetsbeskrivning för stadionområdet.
Fritidsförvaltningen ska digitalisera öppning/stängning på idrottsanläggningarna.
Kommentar
Förvaltningen har under året arbetat med att idrottsanläggningar utrustas med nytt passagesystem för att dels
kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av idrottsanläggningarna, dels för att
förenkla och öka nyttjande för malmöborna. Ambitionen har varit och är att finna digitala lösningar som är
kompatibla med det nya pågående bidrags och bokningssystemet. inte fullföljts och arbetet Under året har
tagg/passagesystem installeras på fem av nämndens idrottsanläggningar. Arbetet kommer att fortsätta under
2021.

Åtagandeindikator
Nöjdbrukarindex

Utfall

Målvärde 2022

87

minst 68

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Utfallet baseras på brukarundersökningar på 15 av 17 fritidsgårdar. Det är första gången som
brukarundersökningar görs på denna verksamhet. Enligt plan skulle brukarundersökningar genomförts på
inomhusanläggningarna men fick skjutas fram på grund av Coronaviruspandemin. Målvärdet är framtaget
utifrån tidigare resultat och är därav inte jämförbart med årets resultat.
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder
som implementerats för att förhindra
och minska spridning av
mikroplaster.

Delvis uppnådd

Kommentar
Åtgärder har införts för att minska spridning av mikroplatser från konstgräsplaner vilket har gett ökad effekt,
framförallt avseende sarger runt alla planer och rutiner för skötsel av maskiner. Områden som fortfarande
kräver mer arbete är att utöka de antal borststationer som idag finns runt alla planer. Detta på grund av att
mycket granulat fortfarande följer med spelarna ut från planerna. Det finns inga fastställda mätvärden för detta.
Mätstationer på Bunkeflo IP behöver installeras framöver.
Kvalitativ uppföljning av
anläggningars bokningsgrad.
Kommentar
Idrottsrapporten kommer att presenteras under våren 2021, arbetet har försenats på grund av föräldraledighet i
personalstaten.

Föreningslivets utveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska implementera och följa upp förändringarna i föreningsstöd.
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Åtagande
Kommentar
Inför 2020 gjordes bland annat ändringar i form av färre antal registreringsnivåer för föreningar samt möjlighet
för fler föreningar att söka grundbidrag och aktivitetsbidrag. Effekterna av dessa förändringar kan ses först
under 2021 och förväntas bidra till fler aktiva barn och unga.
Fritidsförvaltningen ska fortsätta stödja verksamheter där ”Unga leder unga”, exempelvis
skolidrottsföreningar, fritids-gårdsföreningar och Unga ledare.
Kommentar
Uppdraget har fått skjutas fram då planerade insatser inte varit möjliga att genomföra på grund av den
rådande situationen. Uppdraget kommer att fortsätta under 2021.
Fritidsförvaltningen ska erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.
Kommentar
Planerade utbildningstillfällen som arrangerades av Malmö Idrottsakademin tillsammans med RF-SISU fick
ställas in på grund av för få anmälningar men planeras att genomföras under 2021 istället. Det har varit ett stort
arbete att ställa om förvaltningens samtliga utbildningar till digitalt format varför extra utbildningar under
hösten inte varit möjliga att planera för och genomföra. Under våren 2021 är ett digitalt utbildningstillfälle
inplanerat tillsammans med Unicef med förhoppning att locka många föreningar.
Fritidsförvaltningen ska fortsätta kontrollen av föreningar efter uppsatta regler.
Kommentar
Förvaltningen utbetalar årligen drygt 116 miljoner i bidrag till föreningslivet och huvuddelen av bidragen (80
miljoner) baseras på uppgifter som lämnas av föreningarna. Bidragsgivningen granskas genom flera moment,
bland annat genom granskning av årsmöteshandlingar, granskning och avstämning av föreningsrapport,
föreningsbesök, kontroll av anläggningsutnyttjande samt särskild granskning av förening.
Med hänvisning till nya demokratikrav där förtroendevalda fått ökat ansvar för regelefterlevnad har
förvaltningen önskat förbättra sina rutiner och har i detta arbete låtit en extern granskning genomföras av
förvaltningens uppföljnings- och kontrollprocess. Syftet har varit att göra en översyn av nuvarande
granskningsprocess samt ge förslag till hur rutiner och regelverk kan utvecklas.
Uppdraget gick till externt revisionsföretag och översynen genomfördes under januari och februari 2020.
Översynen har inneburit en genomgång av rutiner och dokumentation samt en fördjupad granskning av tre
särskilda granskningsärende från 2019.
Resultatet visar på ett behov av att genomföra en tydligare granskningsprocess som bidrar till att upprätthålla
fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.
Förvaltningen har under 2020 fortsatt arbetet med att utveckla och förbättra gransknings- och
uppföljningsarbetet enligt översynens förslag och i enlighet med det internkontrolls uppdrag som
fritidsnämnden beslutade i februari 2020.
Fritidsförvaltningen ska möta barn och ungas önskemål till aktiviteter.
Kommentar
Förvaltningen utgår i stor utsträckning från barn och ungas intressen och behov i planering av verksamheten.
Avgiftsfria aktiviteter såsom lov och Drop- in grundar sig i barn och ungas önskemål. Likaså planeras aktiviteter
i simhallarna utifrån vad barn och unga efterfrågar. Fritidsgårdsverksamheten planeras tillsammans med
ungdomar som besöker gårdarna men utgår också ifrån vad ungdomar som inte varit på fritidsgården vill göra.
Under 2020 har fokusgrupper med tonårstjejer bildats på rekreationsanläggningarna med syfte att anpassa
anläggningarna så att de lockar målgruppen. Ambitionen har varit att starta fokusgrupper även på Hylliebadet
som ett led i att utveckla verksamheten utifrån besökarnas behov. Coronaviruspandemin har försvårat arbetet
men kommer att tas upp igen under 2021.
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

580

minst 800

Antal registrerade föreningar.

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
580 aktiva föreningar under 2020 motsvarar ungefär samma nivå som 2019. Den gemensamma registreringen
av föreningar inom Malmö stad har inte fått effekt under 2020 varför målvärdet inte uppnås.
Målvärde 2022 baseras på samtliga registrerade föreningar i Malmö Stad.
Antal bidragsberättigade föreningar.

449

minst 550

Kommentar
2020-12-31 är totalt 449 föreningar registrerade som bidragsberättigad förening och benämns som
bidragsberättigad förening nivå 2, nivå 3 och nivå 3 verksamhet för äldre samt organisation. Totalt 432 av de
449 föreningarna/organisationerna är aktiva, dvs har ingen spärr.
Antalet bidragsberättigade föreningar visar i jämförelse med DR3 2019 en ökning med 4 föreningar (445
föreningar 2019).
Antal deltagartillfällen 4-25 år

1 536 055

minst 1 720 000

Kommentar
Bidrag
Utfallet är baserat på VT 2019 och HT 2020 då det är de två senast färdigställda terminerna. Till följd av
Coronaviruspandemin ses en tydlig minskning av deltagartillfällen under våren 2020.
Det går att se vissa trender kopplat till enskilda idrotter/aktiviteter. Små föreningar med få ledare är mer
sårbara under en pandemi oavsett verksamhetstyp medan exempelvis fotbollen i det stora hela klarat att hålla
aktiviteterna igång relativt bra.
Pandemin har haft en stor påverkan på exempelvis kampsporten/närkontaktsporten som tappat många
deltagartillfällen under våren, de befinner sig även ofta i egna lokaler vilket lägger en extra börda på de som
driver dessa föreningar.
Andra föreningar som tappar stort är verksamheter för 65+ och verksamhet för personer med
funktionsnedsättning vilka båda tillhör riskgrupper.
Utfall för helår 2020 presenteras i delårsrapporten 2021.
Antal deltagartillfällen personer med
funktionsnedsättning

33 753

minst 42 000

Kommentar
Utfallet är baserat på HT 2019 och VT 2020 som är de två senast säkerställda terminerna. Verksamhet för
personer med funktionsnedsättning har haft en stor utmaning under våren att hitta former för att bedriva
verksamhet då målgruppen i pandemin tillhör riskgrupp. Även om lokalen har varit anpassad för att deltagarna
skall kunna hålla avstånd har oro för smittspridning och gällande restriktioner inneburit att många i
målgruppen avstått från aktiviteter. Föreningarna står inför utmaningen att hitta sätt för att locka tillbaka
deltagarna när restriktionerna lättat och kan vara i större behov av stöd från förvaltningen framöver.
Antal deltagartillfällen 65+

164 730

minst 232 000

Kommentar
Utfallet baseras på HT 2019 och VT 2020 som är de två senast säkerställda terminerna. Den positiva trenden
med ökat antal deltagartillfällen för 65+ under 2019 har drastiskt minskat under våren 2020. Huvudorsaken är
Coronaviruspandemin då många, och i vissa föreningar samtliga, deltagare tillhör riskgrupper. För många
föreningar har detta inneburit att föreningsaktiviteterna helt eller delvis har ställts in.
Antal unga ledare i utbildning nivå 1.

0

minst 150

Kommentar
Utbildningar har inte varit möjliga att genomföra till följd av rådande restriktioner och kommer att flyttas fram
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

74

minst 72

Status periodiserat
målvärde

till 2021.
Antal föreningskonsulenter
Kommentar
För perioden 2020-06-30 till 2020-12-31 har 58 föreningar beviljats konsulenttjänst. Konsulenter för aktuella
perioden var 74,0 tjänster. Fördelningen mellan män och kvinnor har påverkats av olika faktorer. En del har gått
i pension och några kände osäkerhet kring coronaviruspandemin då föreningslivet drabbats hårt och valde att
sluta på egen begäran. Andra förändringar i föreningslivet såsom att personer delar på en tjänst bidrar till att
fördelningen mellan könen påverkas.
31 kvinnor och 65 män. Av 16 fotbollsföreningar som har konsulent (24 tjänster) är fördelningen väldigt ojämn,
6 kvinnor och 24 män.

Motion, rekreation och evenemang
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska öka besöksantalet, med särskilt fokus på Torups friluftsgård, Bulltofta
motionscenter, Oxievångsbadet samt fritidsgårdar.
Kommentar
Besöksvolymen på förvaltningens samtliga anläggningar har påverkats av coronaviruspandemin. Simhallarna
tillsammans med rekreationsanläggningarnas inomhusverksamhet (gym och bastu) har påverkats i stor
utsträckning medan fritidsgårdarna uppvisar besöksvolym i nivå med 2019. Under sommaren ökade besöken
till fritidsgårdarna, främst till följd av att fler semestrade hemma än tidigare. Samtliga besöksanläggningar
uppvisade en ökad besöksvolym under januari och februari vilket tyder på att de insatser som gjort fått effekt.
Dessvärre har en del av de planerade insatserna, med syfte att öka besöksantalen, ställs in på grund av rådande
restriktioner.
En positiv utveckling under året har varit det ökade besöksantalet till utomhusaktiviteter. Besöken till Torups
friluftsgård (utomhus) har ökat markant. Likaså har utlåning av frisbee ökat på Bulltofta motionscenter. De
ökade intäkterna på Öresund funkis talar om fler besök jämfört med tidigare åren och antal deltagare i
havssimskolor har ökat från 104 deltagare 2019 till 476 år 2020. Förvaltningen har utgått från att ställa om
istället för att ställa in verksamhet och kan se lyckade insatser på flera håll. Behov av utomhusaktiviteter
kommer att beaktas i framtida planering av förvaltningens verksamhet.
Fritidsförvaltningen ska erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi.
Kommentar
Simundervisningen har påverkats av coronaviruspandemin men omställningen till simskolor i havet bidrog till
att barn och unga hade möjlighet att lära sig att simma trots rådande situation. Möjligheten att bedriva
simskola i havet under sommarmånaderna har varit avgörande under 2020 men även tidigare år då
bassängtiderna i befintliga simhallar inte räcker till. I takt med att befolkningen i Malmö ökar, ökar även
behovet av ytterligare simytor för att kunna möjliggöra för barn och unga att lära sig att simma. Under 2020
har förvaltningen arbetat med att förenkla hemsidan där information om simskolor finns. Numera är samtliga
simskolor samlade på samma plats och länkar finns till simskolor som bedrivs av föreningar.
Fritidsförvaltningen ska ta fram en evenemangsstrategi.
Kommentar
Evenemangsstrategin är framtagen och implementerad.
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Åtagandeindikator
Antal besök på simhallar årligen.

Utfall

Målvärde 2022

211 626

440 000

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Året har präglats av coronaviruspandemi som påverkat besöks- och intäktsutvecklingen negativt på nämndens
samtliga simanläggningar. Restriktioner och stängningar har medfört begränsad antal besökare.
Relaxavdelningen har från april månad endast varit öppen någon enstaka vecka. Hylliebadet som är en av
nämndens mest välbesökta simhallar har i jämförelse med 2019 tappat cirka 60 % av besökare.
Antal besök på Torups friluftsgård
och Bulltofta motionscenter årligen.

51 153

80 000

Kommentar
Utfallet avser totala antal besök i gym, bastu och omklädningsrum på Torups friluftsgård samt Bulltofta
motionscenter. Nedan följer en redovisning och djupare analys av respektive verksamhet.
Torup
Torups målvärde för 2020 uppgick till 18 000 besökare. Under året har totalt 14 272 (9 704 män, 4 450 kvinnor
och 118 hen) personer besökt gym och bastu jämfört med 17 776 (13 062 män, 4712 kvinnor och 2 hen) besök
2019. Under 2020 erbjöds möjligheten att få en månads gratis träningskort, en insats som även tidigare visade
goda resultat. Restriktioner till följd av coronaviruspandemin har medfört begränsningar i antal besökare i bastu
och gym. Detta resulterade i minskat besöksantal på anläggningen.
En Ecocounter är placerad i skogen som visar totalt antal personer som går in i skogen vid ett specifikt ställe.
Under 2020 har totalt 227 962 besök (inte unika) registrerats jämfört med 165 598 besök år 2019. Främsta
orsaken på ökningen beror på coronaviruspandemin och restriktioner till följd som medförde att
utomhusaktiviteter var att föredra framför aktiviteter inomhus. Många besökare i skogen har haft med sig egen
mat men ändå använt verksamhetens faciliteter. Under sommar månaderna var caféet på Torups friluftsgård
väldigt välbesökt vilket återspeglas i caféets intäktsutvecklingen under året.
Bulltofta
Bulltoftas målvärdet för 2020 uppgick till 60 000 besök. Under 2020 har totalt 36 881 (26243 män, 7 819
kvinnor, 2819 uppgift saknas) personer besökt gym och bastu jämfört med 58 634 (43564 män, 14 721 kvinnor,
230 uppgift saknas och 119 hen) besök föregående år. Främsta orsaken till minskning är coronaviruspandemin
och dess restriktioner till följd som resulterat i att färre personer valt att nyttja gymmet. Många träningskort har
frysts för personer 70 år och äldre samt för personer i riskgrupp.
Utomhusaktiviteter som Bulltofta motionscenter ansvarar för har ökat. Totalt bokade 698 personer tennisbanor
under 2020 jämfört med 645 personer föregående år. Även uthyrning av frisbee ökade från 916 uthyrningar år
2019 till 1 703 uthyrningar år 2020.
Antal deltagare i simskola anordnad i
egen regi årligen.

1 833

1 900

Kommentar
En hel del simskolor har fått ställas in till följd av coronaviruspandemin. Samtliga sommarsimskolor
genomfördes utomhus och möjligheten att bedriva simskolor i havet resulterade i att målvärdet för 2020
nästan uppfyllts, trots att större delen av simskolorna under hösten ställdes in.
Andel inköpta hållbarhetscertifierade
varor inom kategorin livsmedel
årligen.

49%

minst 60%

Kommentar
Förvaltningens andel inköpta hållbarhetscertifierade livsmedelsvaror uppgick till 49 % för 2020. Det är en
minskning med 3 procentenheter i jämförelse med föregående år. Det möjliga bidragande faktor till
minskningen som kan vara att beställare förhållit sig till det ekonomiskt fördelaktiga alternativet framför
hållbarhetscertifiering.
En möjlig förklaring till utfallet kan vara förändring av ramavtalsleverantörer för frukt och grönt, att det funnits
färre hållbarhetscertifierade varor och för de hållbarhetscertifierade varor som beställts ersatts med
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

konventionell vara istället. Nya ramavtalsleverantörer är upphandlad vilket inger förhoppning om förbättrat
utfall.
Förvaltningen har under 2020 genomfört en miljökartläggning som analyserar förvaltningens miljöarbete som i
sin tur kommer att generera till åtgärder 2021.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall 2020

Nettokostnad

-601 579

Kommunbidrag

602 553

Resultat (budgetavvikelse)

974

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Lokalförsörjningen inom fritidsgårdsavdelningen

6 200

Föreningsdrivna mötesplatser

2 100

Renovering av Rosengårdsbadets inomhusbassäng samt
renovering av Heleneholms sporthall

3 400

Utökade lovaktiviteter

-1 500

Covid-19

-9 226

Summa budgetavvikelser

974

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

4 148

5 500

1 352

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2020 är 603 Mkr medan årsbokslut uppvisar en
nettokostnad uppgående 602 Mkr, vilket innebär att 2020 uppvisar en budgetavvikelse på +1 Mkr.
De större budgetavvikelserna återfinns inom följande verksamhetsområden:






planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten har blivit fördröjd p.g.a. fortsatta svårigheter
med att få tillgång till nya fritidsgårdslokaler, + 6,2 Mkr
renovering av Rosengårdsbadets inomhusbassäng samt renovering av Heleneholms sporthall,
minskade driftskostnader + 3,4 Mkr
fritidsgårdarna och föreningsdrivna mötesplatser är ett alternativ för unga som till exempel inte
deltar i föreningslivet. I nämndsbudgeten 2020 avsattes 2,5 Mkr för nya föreningsdrivna
mötesplatser, avtalet med Malmö Civila Ryttarföreningen är klart, helårskostnaden sker först
under 2021, budgetavvikelse +2 ,1 Mkr
nämndens besöks- och intäktsutveckling har under året påverkats negativt till följd av den
rådande coronaviruspandemin, -8,5 Mkr

Fritidsnämnden arbetar aktivt med att möjliggöra att alla barn och unga får en meningsfull fritid.
Coronaviruspandemin har medfört att fler barn och unga i Malmö har tillbringat sommarlovet hemma.
Föreningarna har ställt om istället för att ställa in, även om en del aktiviteter fick ställas in eller begränsats.
Anslaget för sommaraktiviteter förstärktes med 1,5 Mkr utöver det budgeterade anslaget.
En del av nämndens kostnader har minskat till följd av att aktiviteter under 2020 ställs in, ställs om eller
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begränsats. Kostnadsminskningen har dels mildrat konsekvenserna på intäktsbortfall dels medfört
budgetutrymme att genomföra temporära satsningar under året. Bland annat har fritidsnämnden installerat
digitala lås och bytt skyltar på majoriteten av nämndens fritidsgårdar. Aktivitetsbanor har köpts in på
nämndens rekreationsområden samt Öresund funkis för att stimulera till fler aktiviteter utomhus. Total
kostnad för dessa insatser, - 1 Mkr
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)
Hyresreduktion med 50% Ribersborgs kallbadhus (april- aug,
nov-dec)

Utfall 2020
-382

Uteblivna bokningar på fritidsnämndens anläggningar

-1 200

Intäktsbortfall besöksanläggningar, Hylliebadet,
Oxievångsbadet, Bulltofta motionsanläggning

-8 526

Kompensation för sjuklönekostnader 2-14 dagar

2 529

Uteblivna arrangemang/evenemang

-2 100

Extra kommunbidrag coronastöd

22 000

Summa intäktseffekter

12 321

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020

Coronastöd till föreningslivet
Minskade kostnader pga. uteblivna aktiviteter, färre inköp
mm

-23 000
3 500

Extra personalinsatser pga. sjukfrånvaro

-835

Inköp skyddsutrustning

-212

Sjuklönekostnader 2-14 dagar
Summa kostnadseffekter

NETTOEFFEKT

-1 000
-21 547

-9 226

Coronaviruspandemin har såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på fritidsnämndens
verksamhet och Malmös föreningsliv. Fritidsnämnden har under året fattat beslut av brådskande karaktär
avseende coronakrisens påverkan på nämndens ansvarsområden som i sin tur medfört ekonomisk
konsekvens. Bland annat har fritidsnämnden beslutat:
För fakturor som avser bokningar/förhyrningar/tjänster, erbjöds registrerade föreningar upp till 90 dagars
anstånd med att betala fakturor och /eller en avbetalningsplan. Genom att ge anstånd med betalning av
nämndens fakturor och/eller erbjuda en avbetalningsplan ges föreningarna tid att planera verksamheten
inför framtidens förutsättningar.
Att Hekajo AB som driver Ribersborgs kallbadhus efter samråd med förvaltningen kan frångå de
minimitider för öppethållande som avtalet stipulerar fram till dess att myndigheters krav på begränsningar
i folksamlingar upphör samt beviljas hyresreducering med 50% för perioden april-augusti samt november
- december.
För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 har bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen
för våren 2019.
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På grund av restriktioner för allmänna sammankomster samt total stängning av idrottsanläggningar under
december har tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras vilket, tillsammans med inställda
evenemang har lett till inkomstbortfall. Föreningslivet har heller inte kunnat anordna aktiviteter i vanlig
ordning och påverkats ekonomiskt av den anledningen.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2020 att av 2020 årets prognostiserade överskott fördela
22 mkr till fritidsnämnden med syfte att stärka Malmös föreningar för att möta de negativa effekterna av
pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Totalt har
23 Mkr fördelas till Malmös föreningar, 1 Mkr har nämnden kunnat täcka genom omdisponeringar inom
fritidsnämndens befintliga ram.
Coronaviruspandemin utgör en stor inverkan på fritidsnämndens besöksanläggningar, framförallt
badanläggningar såsom Oxievångsbadet samt Hylliebadet. Hylliebadet som är ett välbesökt bad med cirka
30 000 besökare per månad har tappat cirka 80% av besökare i jämförelse med februari månad, månaden
innan coronaviruspandemin slog till. Hylliebadet hade under 2020 cirka 212 000 besökare jämfört med
cirka 356 000 besökare under 2019, vilket motsvarar en besökstapp med cirka 60%.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Fritidsnämnden har för 2020 en positiv avvikelse med 1,3 Mkr i förhållande till nämndens investeringsram
som uppgick till 5,5 Mkr.
Nämnden har under 2020 arbetat med att idrottsanläggningar utrustas med nytt passagesystem för att dels
kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av idrottsanläggningarna, dels för att
förenkla bokningar och öka nyttjande för malmöborna. Under året har tagg/passagesystem installeras på
fem av nämndens idrottsanläggningar och arbetet kommer att fortsätta under 2021.
Av de 24 prioriterade investeringsäskande har 22 genomförs, därtill tillkom ett antal investeringar under
året såsom handikapp lift på Oxievångsbadet och Hylliebadet, handcykel som är anpassad för personer
med funktionshinder inkl. rullstolsbundna på Hylliebadet, grindhiss på Öresunds funkis, med flera.

Nettokostnadsutveckling
Utfall 2020

Utfall 2019

Förändring
i%

93 870

123 003

-23,7

Kostnader

-695 449

-685 942

1,4

Nettokostnad

-601 579

-562 939

6,9

Tkr
Intäkter

Analys av nettokostnadsutveckling
Att intäkterna minskar med cirka 24% i jämförelse med utfall 2019 beror främst på den negativa besöksoch intäktsutvecklingen med anledning av coronaviruspandemin och dess restriktioner.
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Förväntad utveckling kommande år
Malmö växer - demografiska förändringar i staden
Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas fritidsnämndens målgrupp 4-25 år öka med 15 procent
fram till år 2030. Åldersgruppen 6–15 år förväntas öka med 12 procent medan åldersgruppen 16-19 år
förväntas öka med 42 procent fram till år 2030.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar behovet av ett utökat fritidsutbud och flexibla
aktivitetsytor. Efterfrågan på mötesplatser är stor och ökar. Dessa är ytkrävande och är därmed avgörande
att behovet beaktas i stadsplanering samt att fritidsnämnden samverkar vid planering av stadens
mötesplatser. Fritidsnämnden anser att det är av stor vikt att det i översiktsplanen beaktas behovet av ytor
för fritidsaktiviteter i exploateringsområden. Vidare är ett utvecklat samarbete med berörda nämnder,
såsom tekniska nämnden och kulturnämnden, vid planering av nya mötesplatser för malmöborna
fördelaktigt. Detta kan ge såväl högre måluppfyllelse som positiva ekonomiska konsekvenser via ett mer
effektivt resursutnyttjande.
Folkhälsoutveckling och effekterna av coronaviruspandemin
Fritidsaktiviteter bidrar till bättre hälsa och välbefinnande. Särskilt fysisk aktivitet och organiserade
fritidsaktiviteter påverkar barn och ungas hälsa positivt. Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och de
är underrepresenterade på stadens fritidsgårdar. Även barn och unga med funktionsnedsättning deltar
mindre i föreningsaktiviteter. Fritidsnämnden ser fortsatt utmaning i att aktivera flickor i fritidsaktiviteter
och ser behov av att stärka insatserna för flickors aktivering de kommande år.
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. De beslut som har tagits och de som kommer att fattas till följd av
coronaviruspandemin kommer med stor sannolikhet påverka nämndens verksamhet i flertalet år framöver.
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 och påverkar föreningslivets möjligheter att bedriva verksamhet. Införda
restriktioner ger konsekvenser för föreningslivets verksamhet och ekonomi. Nämnden ser att
aktivitetsgraden minskar på nämndens primära målgrupper, barn och unga, personer över 65 år samt
personer med funktionsnedsättning.
Ekonomisk utveckling
Fritidsnämnden har ålagts ett krav på effektivisering med 2% vilket för nämnden innebär 12 Mkr för året
2021. I budgetprocessen 2021 har nämnden arbetat med budgetomdisponering samt effektivisering för att
mildra effekterna av minskat kommunbidrag. Ökad digitalisering kan ge effektiviseringar på kort och lång
sikt. Nämnden ser vinster med fler inslag av automatisering i verksamheten, såsom robotgräsklippning på
nämndens idrottsanläggningar nattetid, kritningsrobot, städrobot mm, samt automatisering inom
administration med hjälp av AI på längre sikt.
Många av planerade förändringar ligger inom de ansvarsområden som fritidsnämnden erhåller
demografikompensation för och tillkommande driftkostnader beräknas kunna hanteras inom de
ekonomiska förutsättningar som en demografikompensation ger. Det råder dock en osäkerhet om
nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av tillkommande
driftskostnader för nya idrottshallar som följer av grundskoleutbyggnaden.
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Stadionområdets utveckling och framtida simanläggningar
Utanför demografikompensationen ligger finansieringen av stadionområdets utveckling, anordnande av
större idrottsevenemang samt nämndens bad- och rekreationsverksamhet.
Under förutsättning att framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden
behöva äska utökat kommunbidrag för områdets utveckling under planeringsperioden. Befintliga
anläggningar behöver också utvecklas för förbättrad publik- och evenemangskapacitet samt rustas upp för
att bättre svara upp mot elitidrottens behov och därmed stärka föreningars och stadens arbete för att
värva internationella idrottsevenemang.
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 obligatoriska
simundervisningen. Fler simytor innebär att föreningslivet kan utvecklas och erbjuda mer simundervisning
till allmänheten. Kommunfullmäktige gett fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ny
simanläggning i Malmö som beskriver anläggningens funktion, utformning samt drift och
investeringskostnad.
För ytterligare och mer utförliga beskrivningar om den förväntade utvecklingen framöver hänvisar
fritidsnämnden till budgetskrivelse och nämndsbudget 2021.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Bidrag

5 043

2 503

2 540

Övriga intäkter

88 671

93 285

-4 614

Totala intäkter

93 714

95 788

-2 074

-139 848

-142 457

2 609

-55 524

-57 193

1 669

-438

-24

-414

Totala personalkostnader

-195 810

-199 674

3 864

Lokal- och markhyror

-273 099

-279 488

6 389

Övriga kostnader

-219 655

-212 285

-7 370

-5 971

-5 856

-115

Totala övriga kostnader

-498 725

-497 629

-1 096

Nettokostnad exkl. finansnetto

-600 821

-601 515

694

602 553

602 553

0

156

0

156

Finansiella kostnader

-914

-1 038

124

Resultat

974

0

974

-601 579

-602 553

974

Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

Nettokostnad

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Aktivitetsmedel

Trolle Hewanders fond

914

Kompensation sjuklöneersättning 2-14 dagar

Stat och myndighet (Regering)

2 529

Lönebidrag och nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

1 302

Övriga bidrag

Övriga bidrag

Övriga bidrag

SUMMA BIDRAG
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