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Sammanfattning
2021 har varit ett speciellt år med en pandemi som fortsatt påverkar stora delar av vårt samhälle. Till trots
för restriktioner kan ändå konstateras att nämnden inom sitt ansvarsområde till största delen kunnat hålla i
gång sina verksamheter och att stödet till Malmös rika föreningsliv har bidragit till mer
föreningsaktiviteter. Sammantaget har det inneburit att Malmöborna haft möjlighet till en meningsfull
fritid även under pandemiåret 2021.
Nämnden har på olika sätt stöttat Malmös föreningsliv under pandemin. Kommunfullmäktige beslutade
att fördela 22 mnkr (2020) samt 20 mnkr (2021) till fritidsnämnden med syfte att återstarta och stärka
Malmös fritids- och föreningsliv med anledning av covid-19. Förutom det stödet har nämnden beslutat att
föreningarna under 2020 samt 2021 får bidrag i nivå med år 2019 för att mildra de ekonomiska
konsekvenserna till följd av pandemin. Tack vare det ekonomiska stödet har föreningar kunnat aktivera
barn och unga samt äldre i Malmö och därmed bidragit till en meningsfull fritid.
Under 2021 har Malmö stad erhållit statligt stöd (15,2 mnkr) för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter
för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Fritidsnämnden har tillsammans med samverkande nämnder och
Malmös föreningsliv haft en rad olika aktiviteter spridda över hela Malmö för stadens barn och unga
under skolloven. Tillsammans deltog cirka 75 000 barn och unga i cirka 1 000 aktiviteter runt om i Malmö.
Nämndens fritidsgårdar har varit öppna under hela perioden, med undantag för januari månad då
verksamheten bedrevs utomhus eller på annat sätt till följd av restriktioner. Antal besök på fritidsgårdar
liksom antalet föreningsaktiviteter når inte upp till önskat målvärde men barn och unga har trots
omständigheterna haft goda möjligheter till en aktiv fritid.
Även om antalet deltagartillfällen minskat inom många verksamheter så finns det verksamheter som har
ökande deltagartillfällen. Bland dessa är fotbollen som ökat i deltagarantal under pandemin och glädjande
att andelen tjejer som är föreningsaktiva har ökat i jämförelse med 2020.
Även bad och rekreationsanläggningar har kunnat hålla öppet under året med begränsningar i maxantal.
Detta har varit viktigt för simundervisning som sker i såväl nämndens som föreningarnas regi. Fler
simundervisningstillfällen i egen regi har erbjudits under året tack vare utvecklingen av havssimskolorna.
Just behovet av fler simytor för simundervisning och föreningslivets växande behov är skälet till att
nämnden arbetat intensivt med att få till stånd en ny simanläggning för just detta ändamål. Under året har
arbetet flyttats fram på ett positivt sätt.
Pandemin har haft betydande påverkan för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med, bland
andra, Parasport Sverige har nämnden samverkat för att bidra till en återstart av aktiviteter för
målgruppen.
Även ledarförsörjning har varit en fortsatt utmaning. Något som nämnden arbetat aktivt med under året, i
egen verksamhet samt genom stöd till exempel FC Rosengård ledarprogram, Football for Life Sverige.
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2021 uppgår till 609 mnkr och nettokostnad för årsbokslut
uppgår till 609 mnkr, vilket innebär att 2021 uppvisar ett nollresultat.
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Verksamhetens utveckling under året
Nämnden är ansvarig för 8 av kommunfullmäktiges 13 mål och delar av nämndens grunduppdrag i
förhållande till reglemente ryms inom dessa mål.
Fritidsnämnden har även beslutat om 21 egna nämndsuppdrag som bland annat fokuserar på
anläggningsutveckling, föreningslivets utveckling, utveckling inom rekreationsområdena samt arbete med
evenemangsstrategi. Utveckling och planering av detta arbete redovisas under rubriken Avstämning
nämndens uppdrag.
Verksamheten har under året påtagligt påverkats av pandemin och strikta restriktioner. Under våren har
det inte varit möjligt att hålla viss verksamhet öppen för allmänhet, såsom simhallar och delvis
föreningsaktiviteter. Avgiftsfria aktiviteter för barn och unga ställdes också in under våren. Under hösten, i
takt med att restriktioner lättade öppnades samtliga verksamheter upp och gratisaktiviteter under sommaroch höstlovet samt drop-in återupptogs. Nämnden har strävat efter att stödja föreningslivet så att de kan
fortsätta bedriva verksamhet för barn och unga. Fritidsgårdarna varit öppna under hela perioden, med
undantag januari månad, dock med begränsat antal besökare.
Tack vare föreningars möjlighet att anpassa verksamheten till den rådande situationen och nämndens
ambition att prioritera barn och ungdomsverksamhet har barn och unga haft möjlighet till en meningsfull
fritid. Nämnden har analyserat besöksstatistik från både nämndens verksamheter samt föreningslivet som
visar på att vissa målgrupper deltagit i mindre utsträckning under pandemin, exempelvis tjejer, barn och
unga med sämre ekonomiska förutsättningar, personer med funktionsnedsättningar samt personer 65 år
och äldre. Nämnden fortsätter att följa utvecklingen och planering finns för hur verksamheterna ska
arbeta för att få tillbaka besökare när restriktionerna lättar.
Kommunfullmäktige beslutade att av 2020 och 2021 års prognostiserade överskott fördela 22 mnkr (2020)
samt 20 mnkr (2021) till fritidsnämnden med syfte att återstarta och stärka Malmös fritids- och
föreningsliv med anledning av covid-19. Förutom det stödet har nämnden beslutat att föreningarna under
2020 samt 2021 fått ut bidrag i nivå med år 2019 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna. Tack vare
det ekonomiska stödet har föreningar kunnat aktivera barn och unga i Malmö och bidragit till en
meningsfull fritid. Till följd av coronaviruspandemin och dess restriktioner har deltagandet under våren
sjunkit märkbart i jämförelse med tidigare år. Höstens utfall av deltagartillfällen påvisar att föreningarna
sakta återhämtar sig, även idrotter såsom kampsporten som i början av pandemin påverkades en hel del.
Till följd av stängda verksamheter samt lägre besöksantal har nämnden kunnat prioritera andra
satsningar/åtgärder under året. Arbetet med miljö- och tillgänglighetsåtgärder har accelererats.
Förvaltningens medarbetare har fått utrymme till att delta i fler utbildningar i bland annat service och
bemötande. På fritidsgårdarna har mer tid avsatts för samtal och fokus på att stärka ungdomarna som
besökt fritidsgårdarna.
Under kommande år kommer nämnden i samverkan med föreningslivet arbeta för att återaktivera de
målgrupper som av olika anledningar aktiverats i mindre utsträckning under pandemin. Det är viktigt att
ge föreningslivet tid och utrymme att arbeta med den ordinarie verksamheten för att kunna återgå till ett
normalläge.

Grunduppdraget
Fritidsnämndens grunduppdrag redovisas till stora delar under kommunfullmäktigemålen. I detta avsnitt
redovisas nämndens strategiska arbete med perspektiven barnrätt, jämställdhet och jämlikhet. Konkreta
åtgärder är presenterade under kommunfullmäktigemålen samt nämndsuppdrag.
Under pandemin har deltagartappet varit som störst i de grupper som redan innan pandemin var
underrepresenterade i det offentligt subventionerade fritidsutbudet, främst tjejer och barn och unga med
sämre ekonomiska förutsättningar. För personer med funktionsnedsättningen samt personer 65 år och
äldre har möjligheten att ha aktiv fritid försämrats till följd av pandemin. I början av 2020 såg nämnden en
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uppåtgående kurva avseende deltagandet för samtliga ovannämnda målgrupper. Nämnden har en bra
möjlighet att vända den negativa trenden som beskrivs ovan när restriktionerna lättar. Relationsskapande
arbete är en framgångsfaktor för att nå och aktivera barn och unga som inte deltar i det offentligt
subventionerade fritidsutbudet, oavsett om det rör sig om föreningslivet eller fritidsgårdar. Tillräcklig
ledarförsörjning och vuxennärvaro på mötesplatserna, inte minst i sammanhang av uppsökande arbete
eller lotsverksamhet, blir avgörande i arbetet för att nå och engagera dessa grupper av barn.
Nämnden ser möjligheter till ökad samverkan mellan avdelningarna för att utveckla jämlikhets- och
jämställdhetsarbetet samt barnrättsarbetet. Nämnden ser vidare behov av ytterligare utbildning för
medarbetare avseende barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering samt utvecklade arbetssätt för att
behålla och implementera kunskapen i verksamheterna.
Nämndens utveckling i frågor avseende jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter
I mars 2021 beslutade fritidsnämnden att barnkonsekvensanalyser ska genomföras på alla ärenden som rör
barn och som initierats internt av fritidsnämnden. Därtill beslutades att en årlig handlingsplan för
nämndens övergripande barnrättsarbete ska tas fram. Fokus i handlingsplanen för 2021 var dels
implementeringen av barnkonsekvensanalyser i ärendeprocessen, dels utvecklandet av ett
förvaltningsövergripande barnrättspår.
Arbetet med att implementera barnkonsekvensanalyser har intensifierats och ett metodmaterial samt en
kunskapsplattform med tillgång till kunskap om barns och ungas levnadsvillkor har tagits fram. Ett
barnrättspår har tagits fram i syfte att utveckla nämndens övergripande barnrättsarbete. Under 2021 ingick
fritidsnämnden som en av sju nämnder i staden i ett forskningsprojekt för att undersöka och utvärdera
tillämpningen av barnkonventionen i stadens verksamheter. Resultatet presenteras i början av 2022 och
nämnden kommer att arbeta vidare utifrån resultatet.
I oktober 2021 publicerades rapporten Ung livsstil Malmö 2021 En studie om levnadsvillkor, delaktighet och
preferenser i åldersgruppen 10–19 år. Undersökningen är ett samarbete mellan forskningsgruppen Ung livsstil,
fritidsnämnden och kulturnämnden. Genom enkäten ges ett större antal barn och unga i Malmö möjlighet
att uttrycka vad de vill göra på sin fritid och vad de tycker att staden gemensamt ska satsa på. Dessa
resultat får betydelse för nämndens satsningar. Återkopplingen till de skolor som deltog i enkäten kommer
att ske under 2022.
Nämnden har arbetat fram en kunskapsplattform för fritidsgårdarnas jämlikhets- och jämställdhetsarbete.
Syftet med kunskapsplattformen är att fungera som ett stöd och som en metod för
fritidsgårdsverksamhetens jämlikhets- och jämställdhetsarbete.
Under hösten 2021 har fritidsnämnden inom ramen för CTC genomfört en utbildning för nämndens
idrottsplatsvaktmästare för att öka kunskapen om risk och skyddsfaktorer i vardagen och den sociala
utvecklingsstrategin. Syftet med strategin är att ge medarbetare ett verktyg för när de möter barn samt
skapa tillit. Idrottsplatsvaktmästare utgör en form av vuxennärvaro som också kan bidra till trygghet.
Strategin fokuserar på delaktighet, bekräftelse och att lära ut nya förmågor för att skapa en känsla av
tillhörighet och vilja att dela positiva normer och värderingar som gäller vid idrottsplatserna.
Fritidsnämnden arbetar för att föreningslivet ska vara öppet och inkluderande bland annat genom
satsningen You are included. Rapporten som uppmärksammar rasism inom föreningslivet aktualiserar frågan
om hur fritidsnämnden kan utveckla sitt arbete för att motverka rasism och diskriminering både inom
föreningslivet, i den egna organisationen och i stödet till föreningslivet.
Under WorldPride och Eurogames arrangerade fritidsgårdarna, Hylliebadet och Torups friluftsgård
aktiviteter för att uppmärksamma Worldpride och hbtqi-personers rättigheter. En del utvecklingsområden
har ringats in för en mer inkluderande besöksverksamhet som nämnden kommer att arbeta vidare med
under 2022.
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Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. Nedan följer en sammanfattning av
kommunfullmäktigemålens trend för året 2021:
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor Både positiv och negativ avvikelse
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
Både positiv och negativ avvikelse
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns
och ungas olika livsmiljöer Både positiv och negativ avvikelse
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten
och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket Enligt planering
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god
arbetsmiljö och trygga anställningar Både positiv och 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
▲
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Föreningslivet bidrar i hög grad till Malmö som regional tillväxtmotor. Det handlar framför allt om
nämndens uppdrag att erhålla och genomföra större evenemang och internationella mästerskap. Det är
svårt, om inte omöjligt, för Malmö att få internationella idrottsevenemang om inte det finns aktiva och
välfungerande elitidrottsföreningar. En viktig aktör som stödjer och bidrar till utvecklingen av
elitidrottsföreningar är Malmö idrottsakademi, som med sin kompetens bidrar till ett hållbart, ledande och
levande elitidrottscentrum i Malmö.
Elitidrottscentrum har ett nära samarbete med Malmö Universitet såväl som Riksidrottsuniversitet, RF
SISU Skåne, Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. Dialog har de senaste åren förts
med ett antal specialidrottsförbund om att förlägga nationella centra i Malmö och i september 2021
invigde judoförbundet sin verksamhet för landslagsaktiva i Malmö. Judoförbundet har under hösten
genomfört såväl landskamper, tränings- och landslagsläger på Stadionområdet och ett antal aktiva är idag
studenter på Malmö Universitet.
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Malmö Idrottsakademi har under året ställt om genom att de nyttjat möjligheten att genomföra intressanta
frukostseminarier digitalt med kända ledare som Caroline Seger och Tomas Axnér. Till följd av pandemin
har många evenemang ställts in under våren. Under sommaren lättade dock restriktionerna något och
både lovverksamhet och Olympic Day kunde genomföras. Under sommaren genomfördes World Pride
och Eurogames i Malmö i samarbete med Köpenhamn. Prideparader, fester, musikframträdanden, Youth
Pride, konst, kultur och idrott var en del i programmet som trots pandemin och förändringar blev
omfattande och uppskattat. Evenemanget ska ses som en del i stadens inkluderings- och
tillgänglighetsarbete inom ramen för Öppna Malmö och under höstens ordförandekonferens återkom
budskapet under temat Alla ska vara välkomna med föreläsare från bland annat RFSL och
Parasportförbundet. På samma sätt lyftes frågan under konsulentkonferensen under temat
#YouAreIncluded. Under hösten genomfördes nya evenemang som på kort varsel flyttades till Malmö,
bland annat VM-kval i fotboll för damer och EM-final i amerikansk fotboll.
Under senhösten antog kommunstyrelsen en ny evenemangsstrategi för staden som kommer att utgöra
grunden för fritidsförvaltningens översyn av fritidsnämndens strategi som ska revideras med miljö och
social hållbarhet i fokus och tas upp till beslut under 2022.
Samverkan ger nya insikter. Tillväxt kräver planering. Nämnden anser att Malmös grannkommuner måste
samverka mer för att tillsammans verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor och
öka dragningskraften för hela regionen.
Indikator
Antal värvade mega-, märkes- och
regionala evenemang.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

24

30

Positiv avvikelse

Avstämning
Nämnden har under året värvat följande mega-, märkes- och regionala evenemang:
Innebandy VM, Scandinavian Mixed, Bordtennis EM, VM i Gåfotboll, VM Handboll, Beijer Hockeygames,
Elittävling Friidrott, Landskamp Handboll, Leagues of Legends samt två internationella mästerskap; EM i
bordtennis och Innebandy VM.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
De beteendeförändringar som framgick under 2020 med minskat antal resor i tjänsten samt en omställning
mot ett digitalt arbetssätt har även fortsatt under 2021. Fritidsförvaltningens medarbetare har under 2021
kört färre kilometer med privat bil jämfört med föregående år. Förra året flög fritidsförvaltningens
medarbetare inte alls. 2021 låg siffran på 1 011 kilometer vilket fortfarande är ett lågt utfall.
Nämndens verksamheter har ställt om och använt cykel som transportmedel när möjlighet och tillfälle
gavs. Exempelvis har Malmös fritidsgårdar hyrt cyklar till både personal och ungdomar vid utflykter.
Nämndens ambition är att hålla fast vid de positiva förändringar som har skett under pandemin såsom ett
mer digitalt arbetssätt och minskat antal resor i tjänsten. Dessa förändringar medför minskade utsläpp av
koldioxidgaser som resultat.
Koldioxidutsläpp kopplade till livsmedelsinköp har minskat. Detta beror främst på det medvetna arbetet
som har bedrivits i framför allt inom badanläggningarna och dess caféverksamheter för att ställa om
utbudet till mer hållbara val. En bidragande faktor till den goda utvecklingen är kunskapshöjande insatser
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som gjorts under året. Inom ramarna för EU-projekt har samarbete mellan fritidsgårdar och
miljöförvaltningen initieras, där syftet är både att ställa om i den egna verksamheten samt att guida
ungdomar att välja hållbar och hälsosam mat.
Fritidsförvaltningen har deltagit i SINA (Sluta med INeffektiv Användning) som syftar till att öka
kunskapen om Malmö stads potential att bli mer effektiv och cirkulär genom upphandlings- och
inköpsförfarande. Underlaget som tagits fram gemensamt ska bidra till ett förslag på Cirkulär färdplan för
Malmö stad. Färdplanen har till syfte att bli en del av arbetet med Kretsloppsplanen för Malmö stad 2021–2030
samt arbetet med Malmö stads miljöprogram för 2021–2030.
Att arbeta med Kretsloppsplanen är en viktig del av miljöarbetet. En del av detta är att arbeta med
avfallshierarkin. Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska
miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas omhand. Avfallstrappan har fem nivåer: minimera,
återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Ett sätt att återanvända är att som
fritidsgårdsenheten gjort att när det har funnits behov av nya möbler köpa dessa begagnade eller ta över
dem från andra fritidsgårdar. Ett centrallager har byggts upp där gemensamt material som inte används
dagligen kan delas i stället för att köpa in.
Nämnden har under 2021 arbetat med fler inslag av robotisering i verksamheter. Att använda robotar i
verksamheter har såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. Inom miljö innebär användning av
robotisering en minskning av fossila bränslen med cirka 4 500 liter/år.
Årsuppföljning av miljöledningssystemet 2021
I augusti 2021 beslutade nämnden att förvaltningen ska arbeta utifrån ett miljöledningssystem. Arbetet
med att strukturera upp miljöarbetet genom att docka in det i förvaltningens process för planering och
uppföljning utifrån miljöledningssystemet är påbörjat. Större fokus kommer att läggas på uppföljningen av
arbetet med aktiviteterna som görs vid delårsrapporteringen. Detta eftersom kärnan i PDCA-modellen
och därmed miljöledningssystemet är ständiga förbättringar.
För att följa upp verksamheternas miljöpåverkan ska det genomföras egenkontroller, i enlighet med
miljöbalken och annan miljölagstiftning. I arbetet med att identifiera förvaltningens juridiska skyldigheter
samt för att ta fram riktlinjer för hur arbetet med egenkontroller ska genomföras rent praktiskt har
förvaltningen ett samarbete med miljökonsulter.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Antal kilometer resta med flyg
årligen.

1 011

17 000

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2020 genomfördes inga flygresor av fritidsförvaltningens medarbetare. 2021 låg siffran på 1011
kilometer. De låga siffrorna beror dels på en beteendeförändring som påbörjats men framför allt på
coronaviruspandemins utbrott.
Antal kilometer resta med privat bil i
tjänst årligen.

7 388

10 000

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2021 körde fritidsförvaltningens medarbetare färre kilometer med privat bil än föregående år. Den
främsta anledningen till denna positiva utveckling är effekterna av den pågående coronaviruspandemi.
Antal kilogram koldioxidekvivalenter
per kilogram livsmedel.

1,05

1,3

Positiv avvikelse

Avstämning
Växthusgasutsläppen relaterade till den mat som serveras i verksamheterna har minskat. Redovisat utfall för
2020 års koldioxidekvivalent per kilo livsmedel var på 1,29 i jämförelse med 2021 års utfall på 1,05. Detta är en
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

positiv utveckling då snittet för Malmö stad ligger 1,45 koldioxidekvivalent per kilo livsmedel.
Detta beror till stor del på det medvetna arbete som har bedrivits i framför allt badanläggningarnas och dess
caféverksamheter för att ställa om utbudet till ett mer hållbart val. En bidragande faktor till den positiva
utvecklingen kan även vara de kunskapshöjande insatserna som gjorts under året.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Coronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och nedstängning av
verksamhet har en negativ påverkan på utfallet gällande deltagande i lov- och drop-in-aktiviteter. Samtidigt
erbjöd nämnden tillsammans med föreningslivet aktiviteter för barn och unga i den mån det var möjligt
och möjliggjorde på så vis en aktiv och meningsfull fritid. Under sommarlovet erbjöds dessutom fler
aktiviteter jämfört med 2020. Detta tack vare nämndens och föreningars möjlighet att ställa om, anpassa
och smittsäkra verksamheterna. Aktiviteterna planerades utifrån barn och ungas intressen och placerades
utifrån närhetsprincipen så att alla Malmös barn och unga hade nära till någon fritidsaktivitet under loven.
Därav bedöms trenden som både positiv och negativ.
Sammantaget kan det konstateras att arbetet med att minska segregationen utifrån fritidsnämndens
grunduppdrag begränsats under pandemin. Dock har olika insatser påverkats i olika utsträckning.
Långsiktig planering och insatser som sker längre fram i tiden har inte påverkats märkbart medan insatser
som skett eller skulle ske under dessa två pandemiår har påverkats avsevärt.
Med utgångspunkt i närhetsprincipen verkar nämnden, i planering av staden och frågor gällande
anläggningsutveckling, för att fritidsanläggningar ska ha en spridning i staden för att underlätta
malmöbornas tillgång och nyttjande. Ytterligare ett led i att verka för minskad segregation och ett mer
jämlikt utbud av anläggningar har nämnden under året fortsatt arbetat med att utveckla befintliga
anläggningar så att standarden, tillgängligheten och attraktiviteten håller jämn nivå över hela staden.
Fritidsnämndens möjlighet att arbeta med att minska segregation handlar även till stor del om att
möjliggöra för människor att träffa de som de vanligtvis inte träffar, både i sitt närområde och över hela
staden. Dessa typer av insatser har inte varit möjliga på grund av restriktionerna. Det har varit en
utmaning att hitta alternativ till detta arbete varför mycket skjutits fram.
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 beaktas aktuell kunskap om barn och ungas livsvillkor och aktiviteter riktas särskilt
mot de målgrupper som nämnden identifierat deltar minst i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet, tjejer och barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.
Strikta restriktioner till följd av coronaviruspandemin resulterade i att februarilovet samt drop-in
aktiviteter under våren inte varit möjliga att genomföra. I samband med lättade restriktioner genomfördes
sommar- och höstlovet samt drop-in under hösten. Under sommarlovet infördes det nya konceptet
"Karavanen", som är av mobil karaktär där aktiviteter förflyttar sig till olika platser i staden.
Marknadsföringen för samtliga ovannämnda aktiviteter begränsades, som ett led i att förhindra stora
folksamlingar. Föreningars uppslutning i drop-in och höstlovet har varit lägre jämfört med tidigare år. Allt
detta resulterade i lägre deltagartillfällen jämfört med sommar- och höstlov samt drop-in 2020.
Föreningars lägre intresse för drop-in under hösten kan härledas till att föreningarna aktivt arbetat med att
komma till ett normalläge gällande den ordinarie verksamheten.
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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.
Utfall

Önskat utfall
2022

42 727
(17 889) (24 838)

110 000
(49 500)

Indikator
Antal deltagartillfällen i Drop-in- och
lovaktiviteter årligen.

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
Restriktioner, till följd av coronaviruspandemin, medförde att Drop-in verksamheten under våren samt
aktiviteter under februarilovet ställdes in. Fritidsnämnden gjorde bedömningen att det inte var möjligt att
säkerställa att restriktionerna kunde följas och därmed var det inte möjligt att säkerställa besökarnas säkerhet/
smittspridning.
Sommarlovet och höstlovet genomfördes, med vissa anpassningar, likaså drop-in aktiviteter under hösten.
Under sommarlovet erbjöd 118 föreningar aktiviteter för barn och unga runtom i Malmö. Intresset bland
föreningarna var större under sommaren 2021 jämfört med sommaren 2020. Dock ansökte färre föreningar till
höstlovet 2021 jämfört med 2022. Sammantaget resulterade de två loven till 34 022 deltagartillfällen. Utfallet
jämfört med tidigare år är märkbart lägre, även jämfört med pandemiåret 2020. En slutsats är att fler
semestrade under 2021 jämfört med 2020. Andelen tjejer som deltagit i aktiviteter under loven är också lägre
jämfört med 2020, något som är återkommande i flera av nämndens verksamheter.
Drop-in aktiviteterna under hösten 2021 var färre jämfört med hösten 2020 vilket således resulterade i färre
deltagartillfällen. Föreningar har under 2021 arbetat aktivt med att få igång den ordinarie verksamheten och
kan vara anledningen till att drop-in aktiviteter inte kunnat prioriteras.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens insatser för att
minska segregation.

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Nämnden har under året haft begränsad möjlighet att arbeta med planerade insatser i arbetet med att minska
segregationen på grund av pandemin. 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 2021.
En positiv utveckling som vuxit fram under pandemin är det digitala verktyget som visat sig vara uppskattat.
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
Både positiv och negativ avvikelse
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Avstämning
Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för
barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämndens målsättning är att erbjuda alla Malmös
barn och unga en aktiv och meningsfull fritid och strävar efter ett varierat utbud som tilltalar många. 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 våren
2021 och kan konstatera att det fortfarande råder skillnader i hur aktiva barn och unga är. Tjejers lägre
deltagande syns även i besöksstatistiken för fritidsgårdarna för 2021, även om andelen tjejer är något högre
jämfört med 2020. Dock har antalet tjejer minskat. Coronaviruspandemin har bidragit till ett lägre
besöksantal generellt, främst bland tjejer. På grund av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten har
flertalet inplanerade aktiviteter inte kunnat genomföras.
Kultur- och fritidsvaneundersökningen Ung livsstil Malmö 2021 som genomförts bland mellanstadie-,
högstadie-, och gymnasieelever i staden visar att de som deltar i det offentligt subventionerade fritids- och
kulturutbudet har bättre hälsa, bättre livskvalitet och trivs bättre på fritiden.
Andelen högstadietjejer som är med i idrottsförening i Rosengård, har ökat från 12 % (2015) till 18 %
(2019). Nämnden har arbetat med riktade insatser på Rosengård, bland annat genom lov- och drop-in
aktiviteter men även samverkat med föreningar som verkar i området vilket har varit en bidragande faktor
till ett högre deltagande bland tjejer i Rosengård. Arbetet kommer att fortsätta och ambitionen är att höja
deltagande bland tjejer ytterligare.
Med tanke på restriktioner och utmaningen i att bedriva verksamhet utan att riskera smittspridning ses
andelen aktiva barn och unga i föreningslivet som relativt hög, även om utfallet för våren 2021 är lägre
jämfört med våren 2020. Detta kan härledas till att pandemin började i mars 2020 och verksamhet bedrevs
som vanligt i januari och februari 2020 vilket haft en positiv effekt sett till andelen aktiva barn och unga.
Under våren 2021 begränsades möjligheten att delta i föreningsaktivitet påtagligt vilket är den största
orsaken till lägre andel aktiva i förening.
Nämnden har fortsatt tillhandahållit anläggningar till föreningslivet även under pandemin. Föreningslivet
aktiverar många barn och unga i Malmö och är en viktig skyddsfaktor, varför ambitionen har varit att
verksamheten ska fortlöpa i den mån det varit möjligt. Nämnden följer utvecklingen och ser också att
olika föreningstyper påverkas i olika utsträckning. Utfallet för hösten gällande deltagande i förening är inte
komplett och kommer att redovisas i sin helhet till delårsrapporten 2022. Dock tyder det underlag som
inkommit hittills på att föreningar sakta återhämtar sig och börjar närma sig nivåer liknande de innan
pandemin. Det finns en tydlig koppling mellan mängden restriktioner och antal aktiva i förening.
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.
Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits med begränsningar i antal besökare med undantag januari månad
då verksamheten varit stängd. Det har varit av vikt att denna verksamhet fortsätter finnas för unga i
Malmö, inte minst under en pandemi då mycket annat stängts ned. En reflektion som nämnden gör är att
fritidsgårdarna arbetar mer förebyggande i den öppna verksamheten trots att grunduppdraget främst
handlar om att arbeta främjande. Detta då det finns förväntningar på fritidsgårdsverksamheten att arbeta
förebyggande, exempelvis från polis och socialtjänst. Det påverkar verksamhetens fokus och innebär
utmaningar avseende möjligheten att arbeta med den breda ungdomsgruppen. Nämnden kommer att
arbeta för att hitta balans mellan förväntningar och behov.
Sammantaget bedömer nämnden att trenden är både positiv och negativ. Antal besök på fritidsgårdar och
andelen föreningsaktiva når inte upp till önskat målvärde och andelen tjejer är fortsatt låg jämfört med
önskat utfall. Samtidigt har anpassningar och begränsningar i antal besök möjliggjort att både
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föreningslivet och fritidsgårdar varit tillgängliga för Malmös barn och unga i en tid när mycket annat i
samhället varit stängt.
Utfall

Önskat utfall
2022

29%
(26%) (33%)

40%
(36%) (44%)

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

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
Utfallet avser våren 2021.
Andelen barn och unga aktiva i förening har sjunkit med 7 procentenheter våren 2021 jämfört med våren 2020.
Då pandemin började först i mars 2020 kunde verksamhet genomföras som vanligt de två första månaderna.
Detta påverkar utfallet för andelen aktiva barn och unga i förening då det räcker att medlemmen deltagit vid
ett deltagartillfällen för att räknas med i statistiken. Strikta restriktioner, till följd av pandemin, under våren 2021
medförde att möjligheten till föreningsverksamhet begränsades.
Utfallet för hösten 2021 är inte komplett och presenteras därför i sin helhet till delårsrapporten 2022.
Underlaget som inkommit hittills tyder på att fler barn och unga deltar i fritidsaktiviteter jämfört med våren och
föreningar upplever att verksamheten sakta börjar att återhämta sig.
Antal besök till Malmös fritidsgårdar
årligen.

111 111
(40 040) (70 833)
(218)

220 000
(110 000)

Negativ avvikelse

Avstämning
Det uppsatta målet för antal besökstillfällen under 2021 har inte nåtts till följd av restriktioner, stängd
verksamhet under januari månad samt begränsat antal besök per fritidsgård. Totalt minskade antal besök med
ca 6 200 jämfört med år 2020. Likaså uppnås inte en jämn könsfördelning. Det finns svårigheter i att arbeta mot
en jämn könsfördelning och samtidigt öka volymen totalt. När antal besök på en fritidsgård ökar tenderar
tjejerna att sluta. Andelen tjejer har ökat med en procentenhet under 2021 (37%) jämfört med 2020 (36%).
Dock har antalet både tjejer och killar minskat.
Det är fortsatt majoritet besök i åldersgruppen 13-15 år men under 2021 har andel 10-12 åringar ökat och
andel 13-15åringar minskat.
10-12 år

13-15 år

16-19 år

2020

31 %

49 %

20 %

2021

38 %

41 %

20 %

Trygghetsindex.

83
(83) (83)

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Till följd av pandemin har brukarundersökningar inte kunnat genomföras under 2021. Undersökningar är
inplanerade våren 2022.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens förebyggande
insatser för att öka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer för barn och
unga.

Enligt planering

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
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

insatser för att åtgärder ska nå sin fulla effekt.

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
Enligt planering
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.
Mötesplatsen OTTO, som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö har haft öppet under året med
begräsningar och anpassningar för att minska risken för smittspridning. Skolstöd har varit i fokus, främst
med tanke på digital undervisning. Många av besökarna bor trångt, har inte alltid tillgång till internet
varför mötesplatsen blir viktig för att kunna klara av skolan. Mötesplatsen har under året även stöttat
besökarna i deras jobbsökande.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Kvalitativ uppföljning utifrån
mötesplats Ottos insatser för
målgruppen nyanlända.

Trend
Enligt planering

Avstämning
Mötesplatsen har under pandemiåren 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
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Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Både positiv och 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 Malmöbons bästa.
Under 2021 har tillfällig resursförstärkning tillsats under större delen av året. Syftet med utökningen var att
förbättra stödet till förvaltningens chefer i frågor som rör den sociala och organisatoriska arbetsmiljön,
kränkande särbehandling och ledarskapsutveckling, vilket visats sig ha gett effekt. HME (hållbart
medarbetarengagemang) bland förvaltningens medarbetare har i den senaste medarbetarenkäten ökat från
74 (2020) till 79 (2021). Det framgår tydligt att satsningen på en utökad HR-funktion leder till ett bättre
stöd till cheferna och därmed en bättre arbetsmiljö.
Andelen tillsvidareanställningar har sjunkit från 89% (2020) till 88,4% (2021). Orsaken till resultatet beror
främst på de visstidsanställningar som förvaltningen normalt behöver tillsätta under sommaren för att
täcka upp för de ordinarie medarbetarnas semestrar. Under 2021 har dock även pandemin påverkat
utfallet. Snabba förändringar i restriktionerna har påverkat verksamheternas behov av medarbetare.
Tillsvidaretjänster har vakanshållits på grund av restriktionerna. När restriktionerna lättat har behovet av
medarbetare snabbt förändrats, vilket gjort att visstidsanställningar har nyttjats i avvaktan på rekrytering av
tillsvidareanställningar.
Behovet att använda sig av timavlönade medarbetare i fritidsnämndens verksamheter har inte överstigit
det antal budgeterade timmar som funnits för 2021. Fram till oktober 2021 har nämndens verksamheter
nyttjat 58% av antalet budgeterade timmar för 2021. Pandemin har påverkat öppettider och kapacitet för
förvaltningens verksamheter vilket har lett till att behovet av timavlönade medarbetare minskat.
Sjukfrånvaron bland medarbetare på fritidsförvaltningen ligger under 2021 på 5,51% vilket är en
minskning med 0,3% från mätningen som gjordes för 2020. Korttidssjukfrånvaron har minskat med
0,52% vilket tyder på att de rutiner och riktlinjer som förvaltningen har kring minskad smittspridning och
sjukfrånvaro är kända och fungerar. Pandemins utveckling under 2022 kommer att vara avgörande om
utfallet på en sjukfrånvaro på 4% i förvaltningen uppnås.
Indikator
Hållbart medarbetarengagemang.

Utfall

Önskat utfall
2022

79
(80) (80) (58)

79
(79) (79)

Trend
Positiv avvikelse

Avstämning
Resultatet av den medarbetarenkät som 95?% av förvaltningens medarbetare har svarat på visar en ökning av
det upplevda HME med fem procentenheter, från 74 år 2020 till 79 år 2021. Resultatet visar också att HME har
ökat med fyra procentenheter bland de medarbetare som identifierar sig som kvinnor, från 76 till 80, samt ökad
med sex procentenheter bland de medarbetare som identifierar sig som män, från 74 till 80.
De extra resurser som tillsattes under 2021 för att arbeta med arbetsmiljöfrågor samt de åtgärder som har satts
in i syfte att höja det upplevda HME på förvaltningen har gett resultat.
Att HR-funktionen tilldelades extra resurser under året har inneburit ett större stöd till förvaltningens chefer i
frågor som rör den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, kränkande särbehandling samt ledarutveckling. Att
stärka och göra cheferna trygga i dessa frågor innebär i förlängningen att cheferna kan vara ett bättre stöd till
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

sina medarbetare.
En annan framgångsfaktor har varit FAQ med ett tema, till exempel personalpolicy, medarbetarsamtal eller
riskbedömningar, som genomfördes månadsvis. Dessa möten har varit frivilliga för förvaltningens chefer att
närvara på och har gett dem möjlighet att få en presentation samt ställa frågor om månadens tema att lyfta på
APT. Cheferna ges möjlighet att prata om likheter, svårigheter och utmaningar tillsammans med kollegor från
andra verksamheter och kan på så viss dra nytta och lärdom av varandra. FAQ kommer att återkomma under
2022.
HR- funktionen närvarade vid ett APT tillfälle på samtliga avdelningar, enheter och sektioner inom förvaltningen
och utbildade medarbetarna i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, kränkande särbehandling,
trakasserier samt värdegrund. Även detta är en satsning som bidragit till att HME stärkts.
Andel tillsvidareanställda.

88,4%

90%
(90%) (90%)

Negativ avvikelse

Avstämning
Andel tillsvidareanställda av det totala antalet anställda i förvaltningen uppgick under år 2021 till 88,4%, en
minskning jämfört med 2020.
Under årets som gått har restriktionerna förändrats för många av förvaltningens verksamheter. Sedan hösten
2021 har alla förvaltningens verksamheter haft ordinarie öppettider. Detta ställer krav på att bemanningen är
fulltalig, vilket gör att vakanta tjänster då behöver tillsättas tillfälligt med visstidsanställda för att verksamheten
ska fungera. Under hösten 2021 har detta gjorts, framför allt på Hylliebadet samt fritidsgårdarna där många
vakanta tjänster har funnits.
Ett visst behov av att anställa personer på tillfälliga anställningar kommer att finnas även i framtiden men ett
sätt att minska andelen tillfälliga anställningar kan vara att "våga" anställa fler medarbetare på
tillsvidareanställningar än vad som är budgeterat för att täcka upp för frånvaro som kommer att drabba
verksamheten över tid. Exempel på sådan frånvaro är studieledighet, föräldraledighet och VAB.
Antalet timmar som timavlönade medarbetare arbetat under perioden januari-oktober 2021 är 11426, cirka
58% av antalet budgeterade timmar som förvaltningen har för år 2021. Antalet arbetade timmar för samma
period 2020 uppgick till cirka 74% av det totala antalet budgeterade timmar. Av de 11426 nyttjade timmarna
har 7290 använts av fritidsgårdenheten, 3814 timmar av badenheten och 323 timmar av driftavdelningen.
Fritidsgårdarnas användning av timavlönade ligger ungefär på samma nivå som uppmättes vid samma period
2020. Att det inte är någon större skillnad beror på att fritidsgårdsverksamheten har varit öppen för besökare i
liknande utsträckning både 2020 och 2021. Då verksamheten varit öppen har detta betytt att timavlönade
medarbetare har behövt gå in och täcka upp för frånvaro på den ordinarie personalen även under 2021.
Den största skillnaden i nyttjandegrad mellan 2020 och 2021 finns på badenheten. Mellan januari till oktober
2020 använde sig enheten av 88% av antalet budgeterade timmar, under samma period 2021 är utfallet 38%.
Att det skiljer 50% i nyttjandegrad mellan 2020 och 2021 beror på att många av badenhetens verksamheter har
haft begränsade öppettider och begränsad verksamhet på grund av restriktionerna under 2021.
Sjukfrånvaro.

5,51%
(5,79%) (5,29%)

4
(4%) (4%)

Negativ avvikelse

Avstämning
Under perioden 210101 till 211201 hade förvaltningen en sjukfrånvaro på 5,51%. Av de 5,51% är 2,82%
korttidssjukfrånvaro och 2,69% långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvarogenomsnittet för hela staden är 6,91%.
Bedömningen är att de rutiner som finns i förvaltningen gällande hantering av sjukfrånvaro verkar efterföljas.
Stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningens chefer följer rutinen gällande att ringa
ett omtankessamtal under de första dagarna när en medarbetare har anmält sig sjuk. Detta i kombination med
att förvaltningen har tydliga och kända rutiner för hur smittspridningen ska minska i respektive verksamhet är
anledningar som bidragit till att korttidssjukfrånvaron minskat från 3,34% under 2020 till 2,82% under 2021.
Den allmänna situationen avseende smittspridningen och vaccineringen under året påverkat korttidsfrånvaron.
Statistik tyder på att de avdelningar där medarbetarna har möjlighet att arbeta hemifrån har lägre
korttidssjukfrånvaro än de avdelningar där hemarbete inte är möjligt. En bidragande faktor är att medarbetare
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

som har möjlighet att arbeta hemifrån kan göra detta även om man har milda sjukdomssymptom, vilket gör att
korttidssjukfrånvaron är lägre än på förvaltningens andra avdelningar där samma möjlighet inte finns.
Långtidsjukfrånvaron har blivit marginellt högre och ökat från 2,60 % (2020) till 2,69 % (2021). Rutinen om att
en plan för återgång till arbete ska vara upprättad för de medarbetare som är sjukskrivna mer än 29 dagar följs.
Denna rutin finns för att tidiga rehabiliteringsinsatser mer effektivt ska hjälpa medarbetaren att återgå till
arbetet.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, men har påverkats av pandemin när det gäller
introduktion och kompetensutveckling.
Personalomsättningen under 2021 (9,1%) var lägre än 2020 (10,3%). Den lägre personalomsättningen tros
ha en koppling till pandemin som 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. Den fysiska förvaltningsövergripande introduktionen har varit pausad under större delen av
2021 men har återupptagits under november/december. Medarbetarnas uppfattning om förvaltningens
introduktion av nyanställda, som är en förvaltningsspecifik fråga i medarbetarenkäten, har höjts från 3,6
till 3,7 under 2021. Då detta är en marginell ökning är det svårt att dra någon slutsats om vad det är som
har gjort att resultatet höjts. För att ytterligare komplettera bilden till frågan skickades en enkät ut till
medarbetarna som nyanställts under 2020 med samma fråga. Medelvärdet för dem som nyanställts var
något högre, 3,9, än snittet för hela förvaltningen.
Av de planerade insatserna som planerades att utvecklas under 2021 har förvaltningen implementerat en
introduktion för nyanställda chefer. Det förvaltningen fortsatt behöver arbeta med under 2022 är att
utbilda chefer i vad en god introduktion består av samt undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system
kan användas vid en digital introduktion.
Indikator
Medarbetarnas uppfattning om
förvaltningens rutin för introduktion
av nyanställda.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

3,7

4

Enligt planering

Avstämning
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 har ökat från 3,6 2020 till 3,7 2021. För att komplettera
kunskapen om hur introduktionen upplevs, skickades en enkät ut till de medarbetare som nyanställts under
2021 med samma påstående. Medelvärdet för de medarbetare som nyanställts under 2021 var 3,9, vilket är
oförändrat sedan mätningen 2020.
I den kompletterande enkäten ställdes ytterligare påståenden avseende introduktionen. Förvaltningens rutin för
introduktion innehåller ett moment där den nyanställde får en introduktions-mapp med checklista för
introduktionen, information om förvaltningen, löneutbetalning, HRutan samt olika förvaltningsövergripande
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

rutiner. Endast 12 av 26 svarande uppgav i enkäten att de fått introduktionsmappen. I introduktionen ingår
även att chef och medarbetare gör en uppföljning av introduktionen efter tre månader. Enbart 8 av 26 svarande
uppgav att de har haft uppföljning av introduktionen.
Den förvaltningsövergripande introduktionen för nyanställda medarbetare har startats upp igen efter att ha
varit pausad under 2020 samt större delen av 2021. Detta tillsammans med den verksamhetsspecifika
introduktionen som nyanställda medarbetare får på sin arbetsplats förväntas introduktionen för nyanställda
förbättras ytterligare.

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
Avstämning
De digitala verktygen har under pandemin 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 fortsatt arbetet med att digitalisera och automatisera öppning och stängning av anläggningar
i syfte att underlätta för föreningsliv men också privatpersoner att boka och nyttja anläggningarna. Det nya
boknings- och bidragssystemet är tillgänglig sedan början av november och har fått positiv respons från
både handläggare och föreningslivet. Bidragshandläggningen kommer att driftsättas i det nya boknings och bidragssystemet under första kvartalet 2022.
Indikator
Kvalitativ analys av fritidsnämndens
arbete utifrån förvaltningens IT-plan.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
De flesta mål uppsatta i IT-plan för 2020–2023 är uppnådda helt eller delvis med fokus på aktiviteter som skulle
genomförts under 2021. Bland annat kan nämnas e-tjänster, projektet BOB, implementering av Office 365 och
elektronisk signering. Bland de icke planerade kan med betoning pekas på övergången till digitalisering som
skedde nästan över natten. Processen för övergång till digitalisering i många områden genomfördes mycket
snabbare än planerat. En analys har genomförts av förvaltningens digitaliseringsmognad och åtgärder är
inplanerade i form av en utbildningsplattform samt olika utbildningstillfällen i de digitala verktygen.
Samtliga genomförda aktiviteter har lett till en förbättrad service mot malmöbor och även en effektivisering av
tid främst, hos förvaltningens handläggare. En del uppgifter, exempelvis digital signering, som tidigare krävde
flera dagars arbete genomförs nu inom loppet av ett par timmar. Ett annat exempel är de publicerade e-tjänster
som möjliggör öppen dialog mot och transparens med medborgarna samtidigt som förvaltningen sparar
handläggningstid.
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Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet
med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Avstämning
Fritidsnämndens enda myndighetsutövning är lotteritillståndet. Nämnden arbetar ständigt för att förbättra och
utveckla servicen och tillgängligheten mot malmöborna.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att
växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.
Avstämning
Inom ramen för handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden (STK 2019-1285) har ett antal utbildningsinsatser genomförts i syfte att höja riskmedvetenhet och
kunskap inom områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter. Utifrån de kunskaper som förvärvats
under året kommer stadskontoret tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla metodstöd för att höja
kunskapsnivån ytterligare och erbjuda verktyg för att förebygga, förhindra och upptäcka.
På området inköp och upphandling har flera aktiviteter planerats och genomförts som syftar till att minska
risken för handel med osäkra eller tvivelaktiga leverantörer.
De bidragsgivande nämnderna har under 2021 påbörjat ett arbete med att gemensamt granska ett antal
föreningar och organisationer som beviljas bidrag från Malmö stad. Inom ramen för arbetet ligger även att ta
fram en metod för granskningsarbetet.
Fritidsnämnden genomför årligen särskilda granskningar kopplad till grundläggande bidragen aktivitetsbidrag,
grundbidrag och lokalkostnadsbidrag. Vidare innefattar granskningen om föreningen följer fritidsnämndens
allmänna villkor för föreningar.
Fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att tillsammans ta fram en
strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar i syfte att komplettera varandra bättre
och utgå från ungdomars behov.
Avstämning
Kultur-, fritids - och funktionsstödsnämnderna har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått uppdraget att
tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar med ett särskilt fokus på
behoven av mötesplatser för unga med funktionsnedsättningar. Syftet är att de berörda nämnderna genom
samverkan ska komplettera varandra bättre och utgå från ungas rättigheter och behov och därigenom stärka
deras rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.
Nämndernas målsättning är bland annat att hitta former för hur barn och ungas önskemål, behov och
preferenser kan samlas och vara tillgängliga för respektive berörd nämnd för att säkerställa delaktighet och
inflytande samt effektivare användning av stadens resurser. Forskning pekar på att barn och unga med
funktionsnedsättning deltar i aktiviteter och besöker mötesplatser i lägre grad än barn och unga utan
funktionsnedsättning varför nämndernas kunskap om denna heterogena grupp behöver öka. Strategin har
därför ett särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning och deras rättigheter.
Under 2021 har en projektplan tagits fram som bland annat beskriver begreppet mötesplats, samt beskriver
planerade aktiviteter framöver. Under året har uppdragsledare, styrgrupp och arbetsgrupper träffats
kontinuerligt. För att skapa större kunskap om respektive förvaltningsuppdrag, mötesplatser och verksamheter
samt målgrupper hölls en gemensam kunskapsdelningsdag mellan de berörda förvaltningarna. Även
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Budgetuppdrag
grundläggande information om funktionsrätt och tillgänglighet ingick under dagen. Fortsatta arbetsmöten
under året har resulterat i utarbetandet och färdigställandet av en strategi.
Arbetet inom ramen för inriktningarna och organisation för genomförande ska framgå i den handlingsplan som
ska kopplas till strategin. Handlingsplanen tas fram under 2022. Förvaltningarna tillsätter gemensamt en
arbetsgrupp som ska bestå av representanter från alla tre förvaltningar. Arbetsgruppen ska arbeta utifrån
framtagen strategi och handlingsplan som anger de aktiviteter som planeras under det aktuella året,
exempelvis med kunskapsutbyte, kompetensutveckling och uppföljning av strategins inriktningar.

Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare
och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande
och tryggt Malmö.
Avstämning
Inom ramen för budgetuppdraget initierades arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad.
Syftet med arbetet var att ta fram ett utvecklingskoncept avseende ledarskap och gemensam kultur. Då
förutsättningarna för ett stadsövergripande arbete förändrades under året påbörjades under hösten istället en
pilotstudie på funktionsstödsförvaltningen. I samråd med förvaltningarna bedömer stadskontoret att det i
dagsläget inte finns förutsättningar för ett stadsövergripande arbete med en kultur- och ledarskapsstrategi.
Arbetet med budgetuppdraget fortsätter, tillsammans med förvaltningarna, under 2022.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett
kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga
nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera
tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ perspektiv i sin verksamhet.
Avstämning
I ett öppet och inkluderande Malmö ska alla kunna vara sig själva. För att kunna säkerställa medborgarnas
trygghet, hälsa, utbildning mm krävs det att staden arbetar på ett systematiskt sätt, både med helheten och
delarna i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Studier visar att gruppen HBTQIA+ upplever otrygghet i större
utsträckning än övriga befolkningen. Särskilt tydligt blir det bland unga HBTQIA+ personer. För Malmö stad
handlar det om att ha kunskap om hur det ser ut inom staden, både i stadens verksamheter och i det offentliga
rummet. Att veta på vilket sätt och i vilken grad vi säkerställer att personer upplever en trygghet i mötet med
oss som representanter för staden.
Budgetuppdraget har resulterat i följande slutsatser på det övergripande planen:


Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och homofobi integreras i
ordinarie målstyrning och uppföljning på ett systematiskt sätt, både som del av helheten och som
enskilda kunskapsområden.



Vidare behöver staden utveckla kommunövergripande samordning, stöd och uppföljning av ett riktat
arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.



Behov av ett kunskapsunderlag samt analyser av olika slag som stöd för att utforma ändamålsenliga
och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje med ett systematiskt förhållningssätt.

Flera av fritidsnämndens verksamheter arbetar redan aktivt för att stärka engagemanget för HBTQIA+
personers rättigheter. Utbildningsinsats med HBTQIA+ perspektiv har genomförts.
Genom World Pride och Eurogames har fritidsnämnden bidragit till delaktighet och inkludering samt ökat
Malmös engagemang för kunskap om HBTQIA+ personers rättigheter. Under WorldPride och Eurogames
arrangerade nämndens olika verksamheter såsom fritidsgårdarna, Hylliebadet och Torups friluftsgård,
aktiviteter för att uppmärksamma Worldpride och hbtqi-personers rättigheter. En del utvecklingsområden har
ringats in för en mer inkluderande besöksverksamhet som nämnden kommer att arbeta vidare med under
2022.
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Budgetuppdrag
Nämndens fritidsgårdar har ett pågående utvecklingsarbete kring jämlikhet, inte minst kopplat till kön,
könsidentitet och könsuttryck. Under 2021 har nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte för rättighetsfrågor
bildats. I nätverket finns representanter från nämndens olika verksamheter där gruppen bland annat diskuterat
frågan om könsneutrala toaletter och omklädningsrum samt inkluderande evenemang (checklistor och kunskap
om målgruppen vävs in i andra evenemang).

Avstämning nämndens uppdrag
Anläggningsutveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.
Kommentar
Arbetet med att höja nyttjandegraden av gymnastikhallar är pågående. Gymnastikhallar synliggörs mer genom
att utöka schemaläggning av träning som numera även kan ske fredagskvällar och helger. Förvaltningen
arbetar med matchning och dialog med föreningar för att få till ett effektivt resursnyttjande. Att digitalisera
öppning och låsning av idrottsanläggningar förväntas bidra till ökad nyttjandegrad då det blir enklare för såväl
föreningsliv som privatpersoner att boka lediga tider.
Fritidsförvaltningen ska vara en aktiv part i utvecklingen av Stadionområdet.
Kommentar
Förvaltningen har under året deltagit aktivt i arbetet med stadionområdets utveckling, och då särskilt
planeringen av en multihall och andra byggnader i planprogrammets etapp 2. Förvaltningen har gjort en
fördjupad beskrivning av evenemangsperspektivet gällande multihallen med fokus på 2026 och framåt.
Förvaltningen har också gjort en beräkning av flöden (personer) inom och till stadionområdets och dess
anläggningar. Förvaltningen har varit i kontakt med flera andra kommuner som har byggt eller planerar att
bygga fotbollshallar för att få fördjupad kunskap.
Samverkan har löpande skett med andra förvaltningar och berörda aktörer för områdets utveckling.
Fritidsförvaltningen ska digitalisera öppning/stängning på idrottsanläggningarna.
Kommentar
Nya digitala passagesystem installeras löpande på förvaltningens anläggningar. Kravspecifikation för
passagesystem som är intrigerad med det nya boknings och bidragsystemet är igång. Genom ökad
digitalisering, integrering av bokningssystem och passagesystem är nämndens ambition att öka malmöbornas
tillgänglighet till nämndens idrottsanläggningar/aktivitetsytor samt frigöra arbetstid och personalinsatser.
En arbetsprocess för hur en kund ska kunna boka, betala, använda och återlämna aktivitetsyta är framtagen och
testas på två av nämndens anläggningar, Klagshamns Folkets hus och Stadion sporthall. Anledningen till valet
av just dessa två var att de nyttjade olika passagesystem (Aptus & NOX), samt att de integrerades på olika sätt
(API integration & filöverföring). På så sätt tillgodogjorde projektet sig kunskap om likhet och skillnader i
process för olika system/integrationsmetoder. Klagshamns Folkets hus sluttestas och Stadion sporthall planeras
driftsättas 1/2 2022.
Målet är att malmöborna ska kunna göra bokningar 24 timmar om dygnet och betala via nätet (via mobilenhet)
samt kunna använda anläggningen utan att förvaltningens personal öppnar, iordningsställer, eller låser
anläggningen.

Årsanalys 2021, Fritidsnämnden

21(35)

Åtagande
Fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheterna till fler inslag av robotisering / automatisering i
verksamheterna.
Kommentar
Under 2021 köptes in fem robotgräsklippare där effekterna i form av effektivisering samt miljöeffekter kunnat
påvisats. Kostnaden är lägre än att klippa med traditionella maskiner som krävs färre arbetstimmar för att
utföra arbetet. Utifrån miljöperspektivet har det medfört minskad mängd drivmedel som kan jämföras med en
traditionell maskin som förbrukar cirka 4 500 liter diesel per år. Robotklippning medför även att gräset får en
bättre tillväxt med en lägre markkompression.
Fler robotar planeras att köpas in under 2022.
Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten.
Kommentar
Förvaltningen har slutat köpa in engångsartiklar av plast såsom till exempel bestick och glas. Det finns
svårigheter med att helt fasa ut andra typer av engångsartiklar av plast som till exempel handskar, plastpåsar
och skoskydd. Förvaltningen arbetar med att hitta miljövänligare plastalternativ kombinerat med
beteendeförändringar. Under 2021 minskade inköpet av engångsartiklar av plast jämfört med 2020.
Det finns svårigheter med att helt fasa ut mikroplasten i form av granulat ur verksamheter. Anledningen till
detta är att det är svårt att hitta ersättningsmaterial som har samma spelegenskaper, samma antal speltimmar
och inte blir så skötseltunga. Detta visar på en av de intressekonflikter som finns när det gäller konstgräset de
miljömässiga och föreningslivets behov som hänger ihop med folkhälsan. Därför har den största åtgärden varit
att arbeta med att hitta alternativa underlag på fotbollsplaner som kan ersätta konstgräsplaner av plast.
Detta arbete bedrivs tillsammans med andra kommuner i Sverige lett av det nationella nätverket för
beställningar av framtidens konstgräsplaner. Vid nyanläggande av konstgräsplaner i Malmö eller vid utbyte av
gamla planer strävar förvaltningen efter att lägga planer utan annat granulat (fyllnad) än sand. Att övergå till
sandfyllda konstgräsplaner innebär att man undviker att fylla varje plan med cirka 120–150 ton gummigranulat.
Befintligt granulat återanvänds i det mån det går.
Fritidsförvaltningen ska undersöka vilka aktivitetsytor som kan anläggas på befintliga grusplaner.
Kommentar
Under 2021 har förvaltningen undersökt flera platser där aktivitetsytor kan utvecklas.
Det pågår ett arbete med aktivering av en yta vid Sorgenfri idrottsplats/Sorgenfriskolan där intern utredning
har startats.
Ett samarbete har inletts med Korpen i Malmö för att utveckla en yta för pickleball på Lindängens idrottsplats
(målgrupp mest äldre). Ett par banor har ritats ut på befintlig asfaltsyta.
Utvecklingsarbete av Gullviksborgs idrottsplats har påvisat att idrottsplatsen kan utvecklas på ett bra sätt för
ökade aktiviteter samt tillgängliggöra idrottsplatsen för fler. För att skapa goda förutsättningar att uppnå
målsättningen med att åstadkomma en mer allmänt användbar och inkluderande plats har metoden Equalizer
valts ut för projektets genomförande. I samråd med Equalizer genomfördes två workshops. Den ena workshop
genomfördes på idrottsplatsen där målgruppen var de som redan använder idrottsplatsen, främst killar, dessa
nåddes via föreningslivet. Den andra workshopen genomfördes på närliggande fritidsgård där målgruppen var
de som idag inte använder idrottsplatsen och där målgruppen bestod främst av tjejer.
Merparten av de förslag på åtgärder som kom fram i de olika workshops handlar om att överbygga hinder,
locka till nya användningar, vara mer inkluderande och locka fler grupper.
Förslag på åtgärder som framkommit:
1. Fysiska åtgärder på platsen men även runt idrottsplatsen för att vägleda och hjälpa folk att hitta, känna sig
välkomna till och använda platsen.
2. Organisatoriska åtgärder och socialt stöd i form av att föreningar, skolor, fritidsgårdar, kommunala
förvaltningar samarbetar för att göra platsen känd och trygg.
3. Aktivitetsrelaterade åtgärder som syftar till att göra platsen möjlig att användas för fler aktiviteter och på
olika sätt.
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Åtagande
4. Norm- och representationsrelaterade åtgärder som syftar till att öka synligheten av fler grupper på
idrottsplatsen och genom olika åtgärder (inkl. punkt 1–3) bryta ned dominerande normer som kan verka
exkluderande.
Utvecklingsarbetet har resulterat i konkreta förslag i olika etapper som förvaltningen kommer att beakta i sitt
fortsatta arbete.
Fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheterna till föreningsdrift.
Kommentar
Förvaltningen har under 2021 upprättat en arbetsgrupp som arbetat med att ta fram en analys och
kartläggning av föreningsdrift av fritidsanläggningar. Syftet är att få ett mer enhetligt förhållningssätt till att låta
föreningar ansvara för drift av fritidsanläggningar i Malmö. Under året har Heleneholms sporthall gått över till
föreningsdrift.
Utredningen kring riktlinjer för föreningsdrift kommer att slutföras och presenteras i fritidsnämnden under
våren 2022.
Fritidsförvaltningen ska öka den biologiska mångfalden på nämndens anläggningar.
Kommentar
Förvaltningens arbete med att utveckla ytor såsom ängsmark för att bidra till biologisk mångfald och att främja
pollinatörer har utvecklats under året. Målet är att utöka detta koncept då det gynnar både flora och fauna,
samtidigt som det är estetiskt tilltalande. För att bidra till pollinatörerna har ytor med vårlökar planterats samt
tio insektshotell placerats ut och tio fladdermusholkar installerats. Holkarna syfte är att ge de fridlysta
fladdermössen någonstans att bo eftersom många av deras naturliga boplatser försvunnit. På två gräsytor har
ängsmarksyta anlagts. På platser där ängsmarksyta anläggs, och eller insektshotell och fladdermusholkar
placeras sätts det upp informationsskyltar för att öka medborgarnas kunskap kring biologisk mångfald.
Fritidsförvaltningen ska inrätta policy för reklaminslag på nämndens anläggningar.
Kommentar
Policy för reklaminslag är framtagen och beslutad i nämnden.

Åtagandeindikator
Nöjdbrukarindex

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

minst 68

Kommentar
Till följd av pandemin har brukarundersökningar inte kunnat genomföras under 2021. Undersökningar är
inplanerade våren 2022.
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder
som implementerats för att förhindra
och minska spridning av
mikroplaster.
Kommentar
Åtgärder har införts för att minska spridning av mikroplatser från konstgräsplaner vilket har gett ökad effekt,
framför allt 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.
Kvalitativ uppföljning av
anläggningars bokningsgrad.
Kommentar
Indikatorn redovisas i delårsrapporten 2022.
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Föreningslivets utveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska fortsätta stödja ledarförsörjning inom föreningslivet.
Kommentar
Fritidsförvaltningens utbildning för unga ledare har genomförts under hösten 2021. Totalt deltog 82 unga
föreningsmedlemmar, fördelat enligt följande: År 1, 50 deltagare År 2, 22 deltagare och År 3, 10 deltagare. Till
följd av pandemin har det varit ett större deltagarbortfall än tidigare. Således missade också en del deltagare så
pass många tillfällen att de inte blev godkända på kursen. Fritidsförvaltningen ser ett fortsatt stort intresse från
föreningar att delta. Inom ramen för satsningen nås många föreningar och unga ledare som inte tillhör ett
förbund och för dessa blir utbildningarna således av extra stor vikt då förbunden vanligtvis står för en stor del
av utbildningsinsatserna. Utbildningen når dessutom till stor del ledare i föreningar som verkar i områden där
föreningsaktiviteten är låg. Dessa ledare är därför av särskilt stor vikt när det gäller att nå unga som idag inte är
aktiva.
Unga som tidigare genomgått utbildningen tar styrelseroller men även andra betydande roller i föreningslivet
vilket visar på att utbildningen även ger en kunskap i andra frågor som rör föreningen.
Fritidsförvaltningen ska erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.
Kommentar
Till följd av pandemin har fritidsförvaltningen inte genomfört egna utbildningar. I samarbete med RF SISU har
föreningar med brister inom barnkonvention och barnrätt genomgått utbildningar och/eller utvecklingsarbete i
barnrätt inom RF SISU regi. Exempelvis har detta skett för föreningar som varit uttagna för särskild granskning
och där förvaltningen sett brister i föreningens hantering av registerutdrag på ledare.
Fritidsförvaltningen ska se över bidragsgivningens omfattning och utformning för att åstadkomma
störst effekt för föreningslivet.
Kommentar
På grund av pandemin har många föreningar inte haft verksamhet i den utsträckning som var planerad varför
förvaltningen inte heller kunnat göra analysen enligt plan. Fler föreningar har börjat rapportera in aktiviteter
som följd av ändrade regler och medför att förvaltningen kan arbeta med en bredare och mer rättvisande
statistik.
Under 2021 har en utredning av registreringskategorin organisationer påbörjats. En del av denna utredning
handlar om bidragsgivning till organisationer.
Fler inriktningar på vidare utredningar gällande bidragsgivningens omfattning antogs av fritidsnämnden i
november. Vidare kommer det ske ett arbete för att utreda lokalkostandsbidraget. Dessa utredningar är
planerade att genomföras under 2022 och beslutas om i Föreningsstöd 2023.
Fritidsförvaltningen ska öka antalet deltagartillfällen av personer med funktionsnedsättning.
Kommentar
Genom Vinnovaprojektet har förvaltningen tillsammans med Parasportförbundet fortsatt att driva olika typer av
insatser för att öka antalet deltagartillfällen av personer med funktionsnedsättning.
Sju bemötandeutbildningar har anordnats för fritidsförvaltningens personal för att öka välkomnandet och
inkluderingen av personer med funktionsnedsättning på fritidsnämndens anläggningar och verksamheter.
Utöver utbildningsinsatser har inventeringar genomförts tillsammans med referensgruppen på 65
anläggningar.
Utifrån framtagen prioriteringslista har åtgärder vidtagit och arbetet fortsätter under 2022. Vidare har fler
tillgängliga aktiviteter skapats under Kul i Malmö där även lotsar funnits som både skapat egna aktiviteter men
också varit på plats och stöttat målgruppen på olika sätt. Lotsarna var även med i framtagandet av aktiviteterna
under "Karavanen" som genomfördes under sommarlovet. Samtliga aktiviteter under "Karavanen" var
tillgänglighetsanpassade. Nämnden har under 2021 även arbetat med tillgänglig kommunikation. Bland annat
har Hylliebadets hemsida uppdaterats utifrån accessibility-view där man nu kan navigera runt med 360 graders
vinkel på anläggningen.
Fritidsförvaltningen ska utöka antal tjejidrottsdagar.
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Åtagande
Kommentar
Tjejidrottsdagar har inte varit möjliga att genomföra under våren till följd av coronaviruspandemin. Under
höstlovet genomfördes "Girl Power Weekend" (GPW). Det är första gången som GPW genomförs under ett lov,
samtidigt som många andra aktiviteter sker runtom i staden. Det tillsammans med begränsad marknadsföring
bidrog till att det var få deltagare.
Fritidsförvaltningen ska inrätta stipendium ung ledare.
Kommentar
Beslut om att inrätta ungdomspris är taget och priset delades ut under föreningsgalan som ägde rum den 29
oktober 2021.

Åtagandeindikator
Antal registrerade föreningar.

Utfall

Målvärde 2022

574

minst 800

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Antal registrerade föreningar och organisationer per 2021-12-31 uppgick till 617 varav 574 av dessa är aktiva
föreningar/organisationer. Detta kan jämföras med 2020-12-31 då förvaltningen uppgick i 635 registrerade
föreningar och organisationer varav 580 av dessa var aktiva.
Med aktiv förening menas att föreningen/organisationen inte har någon spärr och därmed har lämnat in de
uppgifter som årligen ska lämnas in.
Totalt spärrade föreningar per den 2021-12-31 uppgick till 43 (56 2020-12-31) föreningar/organisationer.
Denna siffra förändras under året då spärrar tas bort och nya föreningar spärras.
Förvaltningen fortsätter att följa upp föreningar som varit spärrade över 1 år och som enligt nämndens
regelverk då avregistreras. Till följd av detta har förvaltningen avregistrerat ca 40 föreningar under 2021. En del
av dessa föreningar har på egen begäran begärts att få avregistrerats då de lagts ner eller inte längre finner
syfte att vara registrerad. Majoriteten av föreningar avregistreras då de inte följer nämndens regelverk och inte
visat sig aktiva trots påminnelser.
Under året har förvaltningen registrerat nya föreningar och registrerat redan befintliga föreningar som är
bidragsberättigade. Under 2021 har förvaltningen fått in totalt 79 ansökningar om registrering vilket kan
jämföras med 91 år 2020. Av dessa har totalt 43 beviljats, 25 avslagits och 11 är under beredning.
Registrerad förening
Totalt 49 ansökningar - varav 28 beviljade, 16 avslag och 5 under beredning.
Bidragsberättigad förening
Totalt 29 ansökningar - varav 15 beviljade, 8 avslag och 6 under beredning.
Organisation
Totalt 1 ansökning - varav 1 avslag.
Antal bidragsberättigade föreningar.

411

minst 550

Kommentar
Antalet bidragsberättigade föreningar har minskat sedan 2020 från 449 bidragsberättigade föreningar till
411 2021.
Fritidsnämnden beslutade om bättre uppföljning och kontroll och nya bidragsregler infördes 2020 med krav på
att samtliga bidragsberättigade medlemmar skulle närvaroregistrera bidragsberättigade medlemmar i ApN. För
att följa upp nämndens regelverk har förvaltningen de senaste åren följt upp registrerade föreningars stadgar
och årshandlingar. Resultatet har påverkat antal bidragsberättigade förening då flera inte klarat de
grundläggande krav som nämnden ställer för att en förening ska erhålla bidrag.
Pandemin har påverkat föreningarna negativt men nämndens beslut om basår och extra bidrag både 2020 och
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

2021 har givit bra stöd för att milda de negativa effekterna. Dispenser har givits under åren men förvaltningen
ser dessvärre att fler föreningar kommer att flyttas ned under januari/februari 2022.
Antal deltagartillfällen 4–25 år

1 462 945

minst 1 720 000

Kommentar
Utfallet avser hösten 2020 och våren 2021.
Antal deltagartillfällen är lägre jämfört med tidigare utfall. Den avgörande faktorn till minskat deltagande i
förening är pandemin. Restriktioner har bidragit till att föreningsverksamheten fått begränsa antal utövare och i
vissa fall ställa in träningar på grund av sjukdom bland tränare. Barn och unga har också varit sjuka i större
utsträckning och till följd av karantänsregler har det inneburit att barn och unga avstått från flera träningar vid
varje sjukdomstillfälle. Det finns skillnader i vilka föreningstyper som tappat mest deltagartillfällen där
kampsporten står för det största bortfallet samtidigt som fotbollsföreningar står för ökningen under pandemin.
Trots ett lägre utfall för perioden ser nämnden utfallet som positivt med tanke på omständigheterna. Tack vare
att nämnden prioriterat att barn och unga ska fortsätta med föreningsaktiviteter i den mån det är möjligt,
tillhandahållit anläggningar samt anpassat bidrag utifrån 2019 års nivå har verksamheten kunnat löpa på.
Utfallet för hösten 2021 är ännu inte komplett och redovisas i sin helhet till delårsrapporten 2022. Dock tyder
det underlag som inkommit hittills på att föreningar sakta återhämtar sig, även föreningar inom kampsporten
som påverkats mest.
Antal deltagartillfällen personer med
funktionsnedsättning

16 953

minst 42 000

Kommentar
Under pandemin har personer med funktionsnedsättningar haft begränsade möjligheter att delta i
fritidsaktiviteter då de ofta tillhör riskgrupp och har därav i större utsträckning avstått från sociala
sammanhang. Nämnden arbetar med att anpassa både anläggningar och aktiviteter för målgruppen med
förhoppningen att de återgår till aktivitet när restriktionerna lättar.
Antal deltagartillfällen 65+

98 191

minst 232 000

Kommentar
Utfallet avser hösten 2020 och våren 2021.
Under pandemin har målgruppen haft begränsade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter då de tillhör
riskgrupp och har därav i större utsträckning avstått från sociala sammanhang. Nämnden arbetar med att
säkerställa att det finns aktiviteter för målgrupperna med förhoppningen att de återgår till aktivitet när
restriktionerna lättar. Pensionärsföreningar har fått bidrag utifrån 2019 års nivå för att inte påverkas ekonomiskt
av de konsekvenser som pandemin medfört, exempelvis stor minskning i antal deltagartillfällen.
Antal unga ledare i utbildning nivå 1.

50

minst 150

Kommentar
Till följd av restriktioner genomfördes utbildning enbart under hösten. Därav det lägre utfallet.
Antal föreningskonsulenter

76

minst 72

Kommentar
För perioden 2021-07-01-2021-12-31 har 58 föreningar beviljats konsulenttjänst. Konsulenter för perioden är
76,0 tjänster fördelat på 36 kvinnor och 61 män. En stor bidragande orsak till att inte konsulenttjänsterna ökat
sedan föregående period är pandemin. Däremot har ingen förening minskat i tjänster då nämnden beslutat att
alla föreningar få behålla de tjänster de hade innan pandemin bröt ut.

Rörelse hela livet
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi.
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Åtagande
Kommentar
Simskolor har genomförts under 2021 enligt plan. Trots att simhallarna stängdes för allmänhet har
föreningsverksamhet prioriterats och därav har simskolorna varit möjliga att genomföra. Fler
simundervisningstillfällen i egen regi har erbjudits jämfört med 2020 tack vare utvecklingen av
havssimskolorna. Havssimskolorna har utökats till ytterligare ett område och erbjuds nu på Ribersborg,
Klagshamn samt Sibbarp. Under 2022 kommer förvaltningen bland annat att arbeta med att utveckla systemet
Actor för att möjliggöra bättre boknings- och avbokningsmöjligheter gällande simskolorna.
Fritidsförvaltningen ska i samverkan med Kulturförvaltningen och FGK utveckla danssatsningen för att
bemöta Malmös flickor/tjejers önskemål
Kommentar
Arbetet är påbörjat utifrån delmålen nedan:
1.Ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om barn och ungas, särskilt flickor/tjejers preferenser, önskemål och
förutsättningar avseende dans. Barn och unga, särskilt flickor/tjejer, ska involveras genom dialog/undersökning.
Även nyckelaktörer inom föreningslivet och andra aktörer inom dans i Malmö involveras och bidrar med
kunskap och perspektiv.
2. Utveckla ett förvaltningsövergripande dansnätverk med representanter från respektive förvaltnings
dansverksamhet/danssatsningar. Syftet med nätverket är att öka samarbetet mellan förvaltningarna både
avseende befintliga danssatsningar och lokaliserandet av nya utvecklingsområden.
3. Genomföra en inventering och utvärdering av befintlig infrastruktur för dans i Malmö. Inventeringen
omfattar perspektiv som geografisk och lokalmässig placering liksom golv, mattor, portabla ljudanläggningar
och andra dansresurser.
4. Genomföra en kartläggning av hur respektive förvaltning kommunicerar avseende dans (målgrupper, kanaler
och aktiviteter).
Det långsiktiga målet är att stärka barn och ungas, särskilt flickors/tjejers möjligheter att utöva dans i Malmö.
Ambitionen är att fler ska få möjlighet att dansa och dansens status i Malmö ska höjas.
Fritidsförvaltningen ska se över utvecklingsmöjligheter för aktiviteter utomhus.
Kommentar
Sedan pandemin bröt ut har nämnden ställt om och utökat antal aktiviteter utomhus. Arbetet har fortsatt 2021
med bland annat aktivitetsslingor, picknickpaket som förbeställs samt nya sagor i sagostigen på Torups
friluftsgård. En rad aktiviteter genomfördes under höstlovet, bland annat spökvandring i skogen. Aktiviteter
genomfördes även inom ramen för friluftslivets år, bland annat skogsbad samt möjlighet att sova utomhus.
Fritidsförvaltningen ska arbeta med hållbar konsumtion för att minska verksamheternas klimatavtryck.
Kommentar
Att arbeta med Kretsloppsplanen är en viktig del av miljöarbetet. VaSyd erbjuder coachning i olika delar av
kretsloppsplanen därför har förvaltningen inlett ett samarbete med dessa.
För att främja en hållbar konsumtion med en mer cirkulär ekonomi och därmed minska koldioxidutsläppen har
fritidsgårdarna när det har funnits behov av nya möbler köpt dessa begagnade eller tagit över dem från andra
fritidsgårdar. Ett centrallager har byggts upp där gemensamt material som inte används dagligen kan delas
istället för att köpa in.
Fritidsförvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, vid bland
annat Öresunds funkis.
Kommentar
Projektplan är framtagen och havssimskola genomfördes för målgruppen under sommaren. I projektplanen
beskrivs bland annat vikten av att se över samt förbättra kommunikationen mot målgruppen. Flythjälpmedel
planeras att köpas in till samtliga utomhusbad. En inventering har gjorts på samtliga utomhus bad utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv och en åtgärdsplan är framtagen.
Fritidsförvaltningen ska en av de befintliga fritidsgårdarna ska ha en hälsoinriktning.
Kommentar
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Åtagande
Fritidsgårdarna i Malmö har ett varierat utbud såsom fysiska aktiviteter i form av fotboll utomhus och i
sporthallar, promenader, dans tillsammans med utbildad pedagog samt aktiviteter med fokus på kost såsom
matlagning, bakning, dialog om hälsosam mat. En stor del av arbetet på fritidsgårdarna handlar om dialogen
mellan fritidsledare och ungdomar där samtal om psykisk (o)hälsa och sexuell hälsa hamnar i fokus.
Den första fritidsgården med hälsoinriktning är Rosengårds fritidsgård Tegelhuset. Under hösten 2021 har
arbetet påbörjats med ambitionen att även Oxie och Lindängen fritidsgård, utöver Tegelhuset, ska ha en tydlig
hälsoinriktning. Hälsoinriktningen för dessa tre fritidsgårdar är dans. På både Tegelhuset och de andra två
fritidsgårdarna har det införskaffas lättare gymutrustning för att möjliggöra multianvändning. Utöver
möjligheten att på dessa tre fritidsgårdar använda danssalarna för spontan fysisk aktivitet, såsom dans, kommer
kontinuerliga dansklasser att erbjudas. Fritidsledare kommer även att arbeta uppsökande på exempelvis skolor
för att informera om samt locka ungdomar till att delta i dansklasserna.
Arbetet med att ha fler fritidsgårdar med hälsoinriktning fortsätter under 2022.

Åtagandeindikator
Antal besök på simhallar årligen.

Utfall

Målvärde 2022

165 264

440 000

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Utfallet avser antalet besök på Hylliebadet samt Oxievångsbadet.
Simhallarna har varit stängda för allmänhet fram till den 16 augusti, därav det lägre besöksantalet. Under tiden
har föreningslivet har bedrivit verksamhet i simhallarna. Det är tydligt att besökarna till simhallarna kommer
tillbaka när restriktionerna lättar och nämnden har möjlighet att öppna upp för allmänhet. Besöksantalet på
Hylliebadet blev högre september-december jämfört med samma period 2020. Andelen kvinnor är 2
procentenheter högre 2021 jämfört med 2020.
Antal besök på Torups friluftsgård
och Bulltofta motionscenter årligen.

17 805

80 000

Kommentar
Utfallet avser totala antal besök i gym, bastu och omklädningsrum på Torups friluftsgård samt Bulltofta
motionscenter.
Verksamheterna har varit stängda fram till den 16 augusti, därav det lägre besöksantalet under 2021. Andelen
kvinnor i verksamheten har sjunkit ytterligare under 2021. Till skillnad från simhallarna återgår inte besökare till
rekreationsanläggningarna i samma utsträckning.
Nämnden utökade verksamheterna utomhus där antal besökare var högre än innan pandemin. Besökarna som
finns i utomhusmiljöerna runtom anläggningarna syns inte i statistiken. Nämnden arbetar för att hitta sätt för
hur dessa besökare ska kunna följas framöver.
Antal deltagare i simskola anordnad i
egen regi årligen.

2 574

1 900

Kommentar
1 903 deltagare har deltagit i simskola anordnad i egen regi under våren och sommaren. 497 av dessa deltog i
havssimskola. Utöver detta har ytterligare 671 deltagare deltagit på simskolor under höstterminen och
höstlovet. Denna positiva utveckling har varit möjlig, bland annat genom fler havssimskolor.
Andel inköpta hållbarhetscertifierade
varor inom kategorin livsmedel
årligen.

53%

minst 60%

Kommentar
Andelen hållbarhetscertifierade varor har ökat sedan förra året. En förklaring till denna positiva utveckling kan
vara en ny ramavtalsleverantör av frukt och grönt som lättare möjliggör för verksamheterna att köpa
hållbarhetscertifierade varor.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr
Nettokostnad

Utfall

Prognos DR

Förändring

-609 433

-590 674

-18 759

609 474

590 674

18 800

41

0

41

Kommunbidrag
Resultat
(budgetavvikelse)

Viktiga orsaker till årets resultat
Fördröjd utbyggnad inom fritidsgårdsavdelningen

3 000

Renovering Heleneholms sporthall samt driftsättning av
Stadionhallen

2 000

Föreningsbidrag

2 600

Ökade kostnader för digitalisering, tillgänglighet och
verksamhetsanpassningar

-2 500

Covid-19

-5 059

Summa budgetavvikelse (utfall)

41

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport
Fördröjd utbyggnad inom fritidsgårdsavdelningen

-800

Covid-19

741

Summa förändringar

-59

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

5 150

5 600

450

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2021 uppgår till 609 mnkr och nettokostnad för årsbokslut
uppgår till 609 mnkr, vilket innebär att 2021 uppvisar ett nollresultat.
Den större budgetavvikelsen återfinns inom följande verksamhetsområden:




fördröjd planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten. City fritidsgården öppnade i juni och
Lorensborg fritidsgård öppnar upp preliminärt under första halvåret 2022. Under tiden har
nämnden öppnat upp en pop-up fritidsgård på Lorensborg, + 3,0 mnkr
renovering av Heleneholms sporthall, minskade driftskostnader. + 0,8 mnkr
Stadionhallen driftsätts först under hösten, + 1,2 mnkr
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Årets bidragsutbetalningar blev +2,6 mnkr lägre än budgeterat, framför allt bidrag för grundbidrag
kontant samt lokalkostnadsbidrag.






tillgänglighetsanpassningar har genomförts utifrån den prioriteringsstrategi som togs fram under
året, bland annat har åtgärder genomförts vid Stadion sporthall, Kulladals sporthall, Öresunds
Funkis, FIFH-hallen, Bulltofta motionscenter m.fl. Detta har medfört ökade kostnader, - 0,6
mnkr
nämnden har under 2021 haft utökade kostnader för att påskynda arbetet med digitaliserat
arbetssätt. Genom ökad digitalisering, integrering av bokningssystem och passagesystem är
nämndens ambition att öka malmöbornas tillgänglighet till nämndens
idrottsanläggningar/aktivitetsytor samt frigöra arbetstid och personalinsatser, - 0,9 mnkr
verksamhetsanpassningar av lokaler i Baltiska hallen, - 1,0 mnkr

Sedan coronaviruspandemin start i mitten av mars 2020 har nämndens besöks- och intäktsutveckling
påverkats avsevärt. Besöksanläggningarna öppnade upp i augusti men har påverkats av begränsningar till
följd av restriktioner under hösten. Konsekvenserna av coronaviruspandemin uppgår till cirka -5 ,1 mnkr
och samlad analys nedan.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Tabell
EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr
ÖKADE
INTÄKTER (ange
belopp utan
tecken)

Orsak

Utfall

Kompensation för sjuklönekostnader 2–14 dagar

1 434

Coronaåterstartsbidrag

MINSKADE
INTÄKTER
(ange - framför
beloppet)

Hyresreduktion med 50% Ribersborg kallbadhus jan-juni
Uteblivna bokningar på fritidsnämndens anläggningar
Intäktsbortfall besöksanläggningar (badanläggningar och
rekreationsanläggningar)
Uteblivna evenemang/arrangemang

ÖKADE
KOSTNADER
(ange - framför
beloppet)

-329
-2 000
-17 123
-2 900

Materialkostnad OAC

-377

Vaktkostnader i syfte att minska trängsel (utebad)

-121

Extra personalresurs pga. frånvaro

-543

Coronaåterstartbidrag
MINSKADE
KOSTNADER

20 000

Uteblivna aktiviteter/evenemang
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EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

Orsak

Utfall

Uteblivna kostnader (ex livsmedelsinköp, förbruknings och
materialkostnader mm)

5 700

Minskade personalkostnader (vakanser, timavlönade)

6000

(ange belopp
utan tecken)

NETTO

Samtliga

-5 059

Coronaviruspandemin har bidragit till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på
fritidsnämndens verksamhet och Malmös föreningsliv.
Kommunfullmäktige beslutade under november 2021 att av 2021 årets prognostiserade överskott fördela
20 Mkr till fritidsnämnden med syfte att återstarta och stärka Malmös fritids- och föreningsliv med
anledning av covid-19.
Restriktioner till följd av coronaviruspandemin har inneburit begränsningar och nedstängning av
verksamhet där fritidsnämndens anläggningar har varit stängda eller begränsade för allmänheten under
större delen av året. Fritidsgårdarna har varit öppna under gällande restriktioner och föreningslivet har
kunnat nyttja anläggningarna under de olika restriktioner som har gällt för fritidsnämndens verksamheter.
Detta tillsammans har medfört att tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras samt inställda
aktiviteter och evenemang. Tillsammans med den negativa besöksutvecklingen på nämndens
besöksanläggningar såsom bad -och rekreationsanläggningar har detta lett till stora intäktsbortfall.
Hylliebadet som är ett välbesökt bad besöktes av 356 245 besökare år 2019 hade under 2021 besökts av
138 975 besökare. I takt med att intäkterna minskar så minskar även kostnader som mildrar
intäktsbortfallet i viss mån. Framför allt de uteblivna planerade aktiviteter/evenemang, livsmedelinsinköp
samt förbrukningsmaterials inköp blir färre.
Nämnden har under året haft en positiv budgetavvikelse på personalkostnader, dels beror det på färre
nyttjande av timavlönande timmar till följd av den minskade verksamheten, främst på nämndens bad - och
rekreationsanläggningar, dels att nämnden kunnat hålla i de vakanser som uppstått under året då behovet
inte har funnits och den verksamheten som varit i gång har kunnat bedrivas med befintlig personal.
Nämndens bedömning är att utvecklingen av coronaviruspandemin kommer ha påverkan på nämndens
såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utveckling även under 2022.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Fritidsnämnden har för 2021 en positiv avvikelse med 0,5 Mkr i förhållande till nämndens investeringsram
som uppgick till 5,6 Mkr. På grund av olika skäl har tre investerings objekt uteblivit. Av de prioriterade
investeringsäskande har alla förutom tre genomförts, därtill tillkom ett antal investeringar under året
såsom tillgänglighetsanpassad hiss till Baltiska bowlinghallen, säkerhetsanordning på Hylliebadet,
kompletterande gymnastikutrustning till Sofielunds idrottshus, med flera.

Nettokostnadsutveckling
Tkr
Intäkter
Kostnader
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Utfall 2021

Utfall 2020

Förändring
i%

106 200

93 870

13,1

-715 633

-695 449

2,9
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Nettokostnad

-609 433

-601 579

1,3

Analys av nettokostnadsutveckling
Att intäkterna ökar med cirka 13% i jämförelse med utfall 2020 beror främst på att nämnden under 2021
erhållit 15,2 Mkr för anordnande av smittsäkra samt avgiftsfria lovaktiviteter för barn i ålder 6–15 år.
Motsvarande intäkt fanns inte under 2020.
Därutöver beror nettokostnadsökningen i huvudsak på:



nämndens lokalkostnader ökade med 10 Mkr jämfört med 2020
pris - och löneutveckling under 2021
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Förväntad utveckling kommande år
Malmö växer - demografiska förändringar i staden
Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas fritidsnämndens målgrupper öka till år 2031.
Åldersgruppen i grundskoleålder förväntas öka med sju procent medan Malmöbor i gymnasieåldern
förväntas öka med nästan 40 procent fram till 2031. Malmöbor som är 80 år eller äldre förväntas öka med
29 procent.
Befolkningstillväxten förväntas koncentreras till delområdena Limhamns hamnområde, Hyllievång och
Västra hamnen. Stor tillväxt förväntas även ske i Segevång, Holma och Elinelund.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar även behovet av ett utökat fritidsutbud och därtill ett
ökat antal flexibla aktivitetsytor. Dessa är ytkrävande och det är därmed avgörande att behovet beaktas i
stadsplanering och att nämnderna samverkar vid planering av stadens mötesplatser. En stor del av
nämndens planerade utveckling ligger inom demografikompenserade verksamhetsområden. Utanför
demografikompensationen ligger bland annat stadionområdets utveckling, bad- och rekreationsverksamhet
samt anordnande av större evenemang.
Folkhälsoutveckling och effekterna av coronaviruspandemin
Coronaviruspandemin har, med införda restriktioner, bidragit till ensamhet, inaktivitet och försvårat
möjligheterna till socialt sammanhang. Vissa målgrupper, främst flickor/kvinnor, äldre samt personer med
funktionsnedsättningar, har i större utsträckning varit inaktiva under pandemin. Nämnden kommer under
2022 att ha fortsatt fokus på att hitta former för dessa målgrupper att hitta tillbaka till aktivitet. Det finns
tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Genom att bereda unga malmöbor
möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och få verktyg att påverka samhället i stort kan positiva effekter
på hälsoutfall och social samhörighet uppnås.
Under 2022 ska nämnden arbeta för att bidra till förflyttningar i följande områden; öka fysisk aktivitet och
förebygga psykisk ohälsa, skapa en fritid som inkluderar alla, automatisera fler processer och tjänster samt
öka robotiseringen i verksamheterna, öka insatser inom miljö och hållbarhet samt öka kunskapen om
konsekvenserna av ett föreningsliv i förändring.
Ekonomisk utveckling
I budgetprocessen 2022 har nämnden arbetat med effektiviseringar samt satsningar som finansieras
genom omdisponering eller budgetanpassningar inom den tilldelade budgetramen. Fritidsnämnden har
under 2021 satsat på fler inslag av automatisering i verksamheten, såsom robotgräsklippning på nämndens
idrottsanläggningar. Den satsningen har på kort sikt medfört effektiviseringar i form av minskade OBkostnader och maskin- och drivmedelskostnader. Nämnden ser vinster med fler inslag av automatisering i
verksamheten samt ökad digitalisering som kan ge effektiviseringar på kort och lång sikt.
Coronaviruspandemin har påverkat nämndens ansvarsområde de två senaste åren och kommer göra så
även under 2022. Nämndens besöks och intäktsutveckling på besöksanläggningar har påverkats negativt,
genomförandet av evenemang/arrangemang/aktiviteter för Malmös barn och unga likaså. Detta medför
påverkan på nämndens ekonomiutveckling under 2022 samt måluppfyllnad för mandatperioden.
Under 2021 har nämnden, med stöd av medel från Socialstyrelsen, kunnat erbjuda ett utökat program för
lovverksamheten. Detta ser nämnden ett fortsatt behov av, inte minst ur ett coronaperspektiv där många
barn och unga varit mindre aktiva under pandemin och ett stöd behövs för att fler ska hitta tillbaka till en
aktiv fritid.
Stadionområdets utveckling och framtida simanläggningar
En ny simanläggning beräknas kunna driftsättas inom kort. Tillkommande årliga driftkostnader är av den
storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram. Finansieringen av
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stadionområdets utveckling, anordnande av större idrottsevenemang samt nämndens bad- och
rekreationsverksamhet ligger utanför nämndens demografikompensation. Under förutsättning att
framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden äska utökat kommunbidrag
för områdets utveckling under planeringsperioden. Stadionområdets utveckling samt framtida
simanläggningar kommer påverka nämndens ekonomi från 2023 och därmed behovet för utökad
kommunbidrag för att täcka de tillkommande driftskostnader.
För ytterligare och mer utförliga beskrivningar om den förväntade utvecklingen framöver hänvisar
fritidsnämnden till budgetskrivelse och nämndsbudget 2022.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Bidrag

18 839

2 582

16 257

Övriga intäkter

87 350

95 203

-7 853

Totala intäkter

106 189

97 785

8 404

Lönekostnader

-139 855

-145 039

5 184

-55 677

-58 388

2 711

-495

-372

-123

Totala personalkostnader

-196 027

-203 799

7 772

Lokal- och markhyror

-291 347

-287 906

-3 441

Övriga kostnader

-222 084

-208 839

-13 245

-5 767

-5 747

-20

Totala övriga kostnader

-519 198

-502 492

-16 706

Nettokostnad exkl. finansnetto

-609 036

-608 506

-530

609 474

609 474

0

10

0

10

-407

-968

561

41

0

41

-609 433

-609 474

41

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Fritidsnämnden erhöll i maj statliga medel från Socialstyrelsen, 15, 2 Mkr. Nämndens utfall på intäkter såväl på
kostnader påverkas i tabellen ovan då dessa medel är ej budgeterade och därmed förklarar den stora
budgetavvikelse på intäktssidan såväl som på kostnadssidan.

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Aktivitetsmedel

Trolle Hewanders fond

1 443

Kompensation sjuklöneersättning 2-14 dagar

Stat och myndighet (Regering)

1 434

Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn
och unga i åldrarna 6–15 år

Socialstyrelsen

14 985

Övriga bidrag
Lönebidrag och nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

Övrigt

Investeringsbidrag

SUMMA BIDRAG
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