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Sammanfattning

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. Årsanalysen innehåller även en avstämning med analys av vad som ska
åstadkommits i förhållande till kommunfullmäktigemålen för 2020. Uppsatta mål bedöms nås
inom mandatperioden trots ett antal negativa avvikelser, främst orsakade av
coronaviruspandemin.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2020 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
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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 att 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.
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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 under 2020. 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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