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Sammanfattning

Befintliga idrottslokaler i Malmö samutnyttjas mellan grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen för skolans utbildning i ämnet idrott och hälsa och för föreningslivets behov av lokaler för att utöva idrott. I kommunfullmäktiges budget 2017 gavs grundskolenämnden och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram modell för fördelning och användande för framtida sporthallar och gymnastiksalar (hädanefter: Modellen). Enligt kommunfullmäktige måste styrmodellen för kommande sporthallar och gymnastiksalar bli ändamålsenlig.
En modell där bland annat arenor för samverkan vid planering av idrottslokaler, användande,
driftsansvar och kostnader har under hösten 2017 tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningarna och fritidsförvaltningen.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner det förslag till modell för fördelning och användande av
framtida sporthallar och gymnastiksalar som redovisas i ärendet.
2. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge fritidsnämnden, grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag om hur primärhyresansvaret för alla hallar kan överföras till fritidsnämnden för verkställande tidigast inom ramen för budget 2021.
3. Fritidsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Beslutsunderlag

•
•
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Befintliga idrottslokaler i Malmö samutnyttjas mellan grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen för skolans utbildning i ämnet idrott och hälsa och för föreningslivets behov av lokaler
för att utöva idrott. I kommunfullmäktiges budget 2017 gavs grundskolenämnden och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram modell för fördelning och användande för framtida sporthallar
och gymnastiksalar (hädanefter: Modellen). Enligt kommunfullmäktige måste styrmodellen för
kommande sporthallar och gymnastiksalar bli ändamålsenlig.
En modell där bland annat arenor för samverkan vid planering av idrottslokaler, användande,
driftsansvar och kostnader har tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningarna och fritidsförvaltningen.
Modellen innebär att en samverkans- och dialogfas i den gemensamma planeringsprocessen inrättas. Inom denna fas skall typen av idrottslokal, eventuella speciallösningar och förvaltningsspecifika verksamhetsbehov definieras innan vidaregång i processen med beställande av nya idrottslokaler. Vidare presenteras fördelning av användande och kostnader samt gränsdragning
beträffande driftansvaret. I modellen ingår även resonemang i enlighet med uppdragsdirektivet
beträffande finansiering för eventuella ökade kostnader till följd av modellen.
I modellen anges följande fördelning av hyres- och driftskostnader:
Inriktningen är att hyres- och driftskostnaden för de olika typer av idrottshallar som finns och
kommer att byggas framgent som huvudregel skall fördelas enligt förvaltningarnas respektive
nyttjande av hallarna. Nedanstående procentuella fördelning skall således gälla för alla idrottshallar färdigställda från och med år 2018, med undantag från Hästhagens sporthall.

Typ av lokal
Gymnastiksal 1
Gymnastiksal 2
Sporthall

Kostnadsfördelning
Fritidsförvaltningen
41 %
46 %
63 %

Grundskoleförvaltningen
59 %
54 %
37 %

Skillnaden mellan gymnastiksal 1 och gymnastiksal 2 är att gymnastiksal 2 är den typ av hall som
fritidsförvaltningen nyttjar även under helgerna.
Bedömningen är att den föreslagna fördelningen av användande och kostnader för idrottshallar
skall skapa ett ökat incitament för ett mer effektivt lokalutnyttjande och bättre relatera ekonomiskt till det faktum att skolorna generellt sett inte är i behov av idrottshallar utanför skoltid.
Fördelningen utgår från det faktum att fritidsförvaltningen, enligt den dispositionsrätt som stipuleras i fritidsnämndens reglemente, har för sin verksamhet tillgång till idrottshallarna kvällstid
och helger, det vill säga ett större antal timmar. Därutöver har fritidsförvaltningen såväl den
kompetens och driftsorganisation som krävs för att hålla hallarna ändamålsenliga och vid behov
bedöma om vidareutveckling av hallarna. Denna ekonomiska fördelning blir därför mer tydlig,
likvärdig och således hanterbar
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Angående de fyra sporthallar som tillkommit efter överenskommelsen och kommunbidragsjusteringen 2016 är förslaget att fritidsnämnden och grundskolenämnden tecknar en särskild överenskommelse om kostnadsfördelningen.
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Johan Hermansson Direktör

