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Sammanfattning

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring föreningsidrotten i Malmö. Syftet med
rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar
används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott,
som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med
strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens
fördelningsprinciper och öppethållande.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Föreningsidrotten i Malmö 2021.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att låta rapporten utgöra grund för
Fritidsnämndens Lokalbehovsplan 2023–2032

Beslutsunderlag
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I rapportens inledande del redogörs för fritidsförvaltningens uppdrag och en generell
redogörelse över idrottsanläggningars tillkomst i Sverige. Därefter följer en genomgång av
fritidsförvaltningens fördelningsprinciper som fritidsförvaltningen följer när träningstider
tilldelas. Redogörelsen av fördelningsprinciper följs av en genomgång av det aktuella
forskningsläget kring föreningsliv-och idrott. Därefter kommer en analys av covid-19:s effekter
på Malmös idrottsföreningar och verksamhet. Efter analysen av covid-19:s effekter följer
redogörelse över inrapporterade deltagartillfällen. I delarna därpå görs en genomgång av
föreningsverksamheterna i fritidsförvaltningens sporthallar och gymnastiksalar, utomhusplaner,
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ishallar, tennis- och padelbanor, badanläggningar samt ridanläggningar. Utifrån statistik hämtad
från schemaläggning av träningstider på anläggningarna samt med hjälp av uppgifter om
inrapporterade deltagartillfällen analyseras respektive objektstyps nyttjande. I rapportens
avslutade del sammanfattas rapport med hjälp av ett antal slutsatser.
Corona till trots kan det konstateras att både bokningsgraden och nyttjandegraden är hög i
fritidsförvaltningens anläggningar. Förvaltningen har i dagsläget möjlighet att bemöta den
efterfråga på tider för verksamhet som finns, med vissa undantag så som verksamhet i ishallar.
För att vidare kunna analysera bokningsgraden bör det göras jämförelser med likartade
kommuner.
Tyvärr har det inte varit möjligt att ge allmänheten tillgång till kommunens anläggningar som
tidigare. Allmänhetens nyttjande har begränsats av de restriktioner som infördes för att stävja
pandemin. I framtida rapporter bör även nyttjandet av allmänhet och privata företag presenteras.
I arbetet med rapporten har det framkommit samma slutsatser som Centrum för
idrottsforskning gör i sin analys kring anläggningar i Sverige. Det behövs en större genomlysning
och samverkan på lokalnivå för att få en övergripande bild av exakt vilka idrotter och
verksamheter som bedrivs på fritidsförvaltningens samtliga anläggningar. I det arbete kan det
analys- och informationssystem som Centrum för idrottsforskning kommer ta fram vara
behjälpligt.
Utifrån deltagartillfällen kan det konstateras att idrotten i Malmö har en fortsatt stor verksamhet.
De utmaningar som föreligger vad gäller att aktivera malmöbor så som flickor och äldre
ungdomar kvarstår. Det finns ett antal föreningar och idrotter som lyckas aktivera dessa grupper,
så som kampsport och volleyboll. Förvaltningens roll bör vara att genom dialog lyfta dessa goda
exempel.
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