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Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2021 uppgår till 609 mnkr och nettokostnad för
årsbokslut uppgår till 609 mnkr, vilket innebär att 2021 uppvisar ett nollresultat. Årsanalysen
innehåller även en avstämning med analys av vad som ska åstadkommits i förhållande till
kommunfullmäktigemålen för 2021.
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1. Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2021 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
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2021 har varit ett speciellt år med en pandemi som fortsatt påverkat 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.
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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 här är
glädjande att andelen tjejer som är föreningsaktiva har ökat i jämförelse med 2020.
Även bad och rekreationsanläggningar har kunnat hållit 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 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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