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Fördelningsprinciper med öppethållande 2021
FRI-2020-2680
Sammanfattning

För att tilldelning av tider i idrottsanläggningar till föreningar och övriga kunder ska ske på ett
transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det öppethållande som
ska gälla. Fritidsnämnden fastställde 2021 års Fördelningsprinciper och öppethållande 2020-12-10.
Förvaltningen önskar komplettera och förtydliga regelverket samt föreslå förändringar så att
träningstider redan nu kan schemaläggas även på fredagskvällar och helger för att nyttja
nämndens anläggningar mer effektivt.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att förvaltningen kan schemalägga träningstider för föreningar
även på fredag kvällar t. o. m. kl. 20.00 och helger för att nyttja nämndens anläggningar
mer effektivt.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210428

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-11-24
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-12-03
Fritidsnämnden 2020-12-10
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-04-13
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-04-22
Fritidsnämnden 2021-04-28
Beslutet skickas till

Malmö Idrottens Samorganisation och Fotbollens Samorganisation
Ärendet

SIGNERAD

Fritidsförvaltningen tilldelar tider åt registrerade föreningar och övriga kunder i kommunala
idrottsanläggningar men även i idrottsanläggningar där kommunen är inhyrd utifrån registrerade
föreningars och övriga kunders uttryckta behov och önskemål. För att detta arbete ska ske på ett
rimligt transparent, rättvist och förutsägbart sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och
det öppethållande som ska gälla. Syftet är att skapa en ökad tydlighet kring öppethållande och
fördelningsprinciper som bland annat förenklar för föreningar och övriga kunder att förstå på
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vilka grunder tider fördelas, men också förenkla arbetet vid schemaläggning av träningstider.
Bidragsberättigade föreningar schemaläggs enligt fördelningsprinciper som kontinuerligt
utvärderas, kompletteras och justeras. Fritidsförvaltningen har genom ökad dialog med
föreningslivet konstaterat att skillnaden mellan ansökt tid och tilldelad tid minskat de senaste
åren. Förvaltningens ser att matchningen mellan behov och tillgänglighet blivit bättre men
fortfarande finns många outnyttjade tider i nämndens anläggningar efter det att
schemaläggningen är slutförd.
Efterfrågan på attraktiva träningstider och kraven på anläggningarna har ökat och framför allt
från idrottsföreningar som tävlar. Det handlar om specialhallar och om tillgång till tiderna mellan
kl. 18.00-20.00. Föreningar menar att det är svårt att rekrytera ledare och att få föräldrar att
skjutsa barn och ungdomar till de tidiga tiderna mellan kl. 17.00-18.00 eller till de sena tiderna
efter kl. 20.00.
Fritidsnämndens huvudprincip är att barn och unga upp till 15 år samt personer med
funktionsnedsättning ska prioriteras vid tilldelning av träningstider mellan kl 17.00-20.00. Det
innebär att barn- och ungdomsverksamhet får tidiga tider samt att junior- och seniorverksamhet
(gymnasieålder och uppåt) i första hand tilldelas träningstider efter kl 20.00. Utifrån ett
barnrättsperspektiv skulle förslag om att förlänga denna tid till kl. 21.00 således inte förändra
barn och ungas tillgång till nämndens anläggningar då tider efter kl. 20.00 ej är attraktiva för
målgruppen.
För att barn och unga upp till 15 år verkligen ska ha tillgång till de attraktiva träningstiderna så
gör förvaltningen, utöver den löpande grundkontrollen av anläggningsnyttjandet, särskilda
kontroller av tilldelade tider. Via de särskilda kontrollerna säkerställer fritidsförvaltningen att
föreningarna inte förändrar tilldelning av tid så att inte rätt målgrupp tränar på den tid den är
avsedd för. Att låta en träningsgrupp där majoriteten av deltagarna är över 15 år träna på
träningstider mellan kl. 17.00-20.00 samtidigt som en yngre grupp tränar på andra tider ses som
en avvikelse och kan resultera i en så kallad kontrollavgift enligt prislistan.
Undantag från huvudprincipen har dock gjorts under 2020-2022 på två fotbollsplaner; Hyllie IP
Tävlingsarenan och Heleneholms IP Tävlingsarenan. Fotbollsplanerna saknar belysning vilket
gör att anläggningarna inte är brukbara efter kl. 20.00 mellan vecka 14–17 och 34–40.
Tävlingsarenorna måste också erbjudas de lag vars serietillhörighet har anläggningskrav som
måste mötas. Detta är en intressekonflikt mellan åldrar, bredd- och tävlingsidrott som
förvaltningen har att hantera.
Förvaltningen kan konstatera att det finns gott om strötider efter kl 20.00 att boka i flertalet av
fritidsnämndens anläggningar för de föreningar som anser att de behöver fler tider än de som
tilldelats enligt fördelningsprinciperna eller för registrerade föreningar som inte schemaläggs. Det
innebär också att det finns strötider som kan bokas av privatpersoner och företag.
Under 2021 har förvaltningen intensifierat samarbetet med samorganisationerna för att justera
och komplettera fördelningsprinciper inför 2022. Det handlar bland annat om att se över hur alla
tillgängliga tider används och hur anläggningar utnyttjas till exempel kön, ålder och antal aktiva
per tilldelad timme på helplan eller halvplan.
Fritidsförvaltningen ser dock redan nu en möjlighet att öka anläggningsutnyttjandet genom att
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öppna upp för schemaläggning av träningstider på fredagskvällar t om kl 20.00 och på helger där
inte matchspel behöver prioriteras. Att förlänga den prioriterade tiden 17:00-20:00 för barn upp
till 15 år till att gälla 17:00 - 21.00 ger sannolikt inte önskad ökning av nyttjandegrad för barn och
unga då tider efter kl. 20.00 ej anses attraktiva för målgruppen.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

