När vi i framtiden ser tillbaka på 2020 kommer mycket handla om den Coronaviruspandemi som på ett så
påtagligt sätt påverkat såväl vårt samhälle i stort som människors vardag. Ett rikt föreningsliv är en viktig
förutsättning för att Malmöborna ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Fritidsnämnden har på olika
sätt stöttat Malmös föreningsliv för bidra till att föreningsverksamheter även under pandemin ska kunna
bedrivas. Givetvis utifrån gällande råd och rekommendationer från myndigheter. Även nämndens egen
verksamhet såsom fritidsgårdar, bad- och rekreationsanläggningar har under större delen av 2020 kunnat
hållit öppna men med restriktioner för att undvika smittspridning.
En av de större stödinsatserna är de 23 miljoner som fritidsnämnden fördelade som ett extra
föreningsbidrag. Av dessa var 20 miljoner ett riktat bidrag från kommunfullmäktige, 2 Mkr från
kommunstyrelsen och 1 Mkr har nämnden kunnat omdisponera inom befintlig ram. Även det tidiga
beslutet att basera bidragsberäkningar på 2019 års aktivitetsnivå bidrog till lägre oro i föreningslivet då
färre aktiviteter annars skulle innebära lägre framtida bidrag från nämnden.
De senaste åren har barn och unga i Malmö haft tillgång till ett rikt fritidsutbud på sommarlovet, dels med
hjälp av statliga medel dels med hjälp av nämndens omdisponeringar inom den befintliga ramen. På grund
av coronaviruspandemin kunde inte alla aktiviteter genomföras som planerat i år. Nämnden avsatte dock 4
miljoner extra för att säkerställa ett rikt och coronaanpassat fritidsutbud sommaren 2020.
Under året har Husie Ridanläggning färdigställts och Malmö Civila Ryttarförening flyttade in i lokalerna i
december. Denna ridanläggning är inte bara en anläggning för ridsport utan även en föreningsdriven
mötesplats för barn och unga.
Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges tretton mål. Trots ett antal negativa avvikelser i
nämndens uppsatta mål, främst orsakade av coronaviruspandemin, så bedöms nämndens mål kunna nås
inom mandatperioden.
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2020 är 603 Mkr och årsbokslut uppvisar en nettokostnad
uppgående till 602 Mkr, vilket innebär att nämnden uppvisar ett positivt resultat om +1 Mkr.

2020 har präglats av coronaviruspandemin och nämnden har, tillsammans med föreningslivet, arbetat för
att ställa om och anpassa verksamhet istället för att ställa in i den mån det varit möjligt. Trots detta har
malmöbors möjlighet till en meningsfull fritid under 2020 varit begränsad. Nämndens statistik visar att
vissa målgruppers deltagande i fritidsaktiviteter under året minskat i större utsträckning, exempelvis tjejer
och personer som tillhör riskgrupp. Utvecklingen kommer att följas under kommande år med ambition att
underlätta återgång till föreningsaktiviteter så fort möjlighet ges. Samtidigt kvarstår ambitionen om fler
malmöbor i aktivitet.
En positiv utveckling under året har varit den ökade besöksvolymen på utomhusaktiviteterna.
Rekreationsanläggningarna har sett en markant ökning av besökare utomhus. Likaså har havssimskolorna
utökats under året och varit fullbokade. Arbetet med att öppna upp utomhusanläggningar för
spontanidrott har fortsatt under året och fritidsgårdarna har anordnat promenader med besökare under
perioder med strikta restriktioner och stängd verksamhet.

Nämndens grunduppdrag träffas till stora delar av kommunfullmäktigemålen där rapportering och
analyser gjorts. Nämnden hänvisar därför till dessa avsnitt.
Nämndens grunduppdrag träffas till stora delar av kommunfullmäktigemålen där rapportering och
analyser gjorts. Nämnden hänvisar därför till dessa avsnitt.
Perspektiven jämställdhet, antidiskriminering, jämlikhet och barnets rättigheter är väl förankrade i
processen, speciellt arbetet kring barnens rättigheter då detta perspektiv varit i fokus under 2020.

Pågående coronaviruspandemin har haft och har betydande påverkan inom fritidsnämndens
ansvarsområde. Uppsatta mål bedöms nås inom mandatperioden trots ett antal negativa avvikelser, främst
orsakade av coronaviruspandemin. Fritidsnämnden berör åtta av kommunfullmäktiges 13 mål. Nedan
följer en sammanfattning av kommunfullmäktigemålens trend för året 2020:
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor Enligt planering
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
Trenden kan inte bedömas
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns
och ungas olika livsmiljöer Trenden kan inte bedömas
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten
och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket Trenden kan inte bedömas

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god
arbetsmiljö och trygga anställningar 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

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet med att värva evenemang fortskrider. På grund av den rådande Coronaviruspandemin har
majoriteten av de planerade evenemang som skulle genomföras under 2020 blivit inställda. Istället har tid
frigjorts för att växla upp arbetet med att värva framtida evenemang. 2021 blir också ett osäkert år som
kan innebära både en tom evenemangskalender men också kräva en snabb omställning om den rådande
situationen ändras till det bättre. De flesta evenemang som värvats under 2020 planeras att genomföras
från 2022 och framåt.
Sveriges olympiska kommitté (SOK) har, tillsammans med ett antal specialförbund, uttryckt en önskan om
att lägga nationella idrottscentrum på stadionområdet. Samarbetet med SOK och förbunden bidrar till
Malmös roll som regional tillväxtmotor, bland annat då det på sikt innebär fler evenemang till Malmö.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Som en del i arbetet med att minska växthusgasutsläpp kopplat till inköp av livsmedel har fritidsnämnden
tillsammans med miljönämnden samt upphandlingsenheten genomfört kunskapshöjande insatser för att
öka verksamheternas förståelse för hur inköpsval gör skillnad på organisationens totala klimatpåverkan.

Då det är ny mätperiod för antal kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel 2020 jämfört med
2019 innebär det att siffrorna inte är jämförbara. En jämförbar uppföljning kommer att kunna göras först
till årsanalys 2021.
Fritidsnämnden har inte genomfört några flygresor under året. Användning av digitala möten har blivit ett
naturligt alternativ och resulterat i minskat resande. Beteendeförändringen är knuten till utbrottet av
coronaviruspandemin, dock har medarbetarnas medvetna val av tågresande redan innan
coronaviruspandemin bidragit till den positiva trend som i sin tur bidrar till minskat utsläpp av koldioxid.
Nämnden ser en positiv avvikelse med tanke på den snabba omställningen från fysiska till digitala möten.
Denna beteendeförändring förväntas bibehållas då det finns flera vinster med ett digitalt arbetssätt i form
av tidseffektivitet; kortare möten och inte minst minskad negativ påverkan på miljön. Det digitala
arbetssättet kan med fördel användas som ett komplement till att mötas fysiskt.
Antalet körda kilometer med privat bil i tjänst har minskat jämfört med föregående år. Nämndens
växthusgasutsläpp kopplat tjänsteresor med taxi har minskat dramatiskt från 46 kg koldioxidekvivalenter
2019 till 5,90 kg koldioxidekvivalenter 2020 . Utvecklingen kan till stora delar förklaras i neddragen
verksamhet på grund av coronaviruspandemins utbrott. Fritidsnämnden fortsätter att arbeta för att minska
nämndens miljö- och klimatpåverkan.
Resurseffektiva inköp
Nämnden kan bli bättre på att köpa in produkter som minskar belastningen på jordens resurser, ett sätt är
att arbeta med cirkulär upphandling som kan öka förutsättningarna att göra mer resurseffektiva inköp.
Nämnden deltar i projektet SINA (Sluta med INeffektiv Användning) där förvaltningens inköps-,
användnings- och avfallsflöden (av arbetskläder, engångsartiklar, IT-produkter samt möbler) kartläggs och
analyseras. Syfte är att identifiera möjligheter till ökad återanvändning, övergång till mer
flergångsprodukter och cirkulering av resurser. 2019 köpte nämnden 46 % återbrukade möbler och endast
17 % år 2020. Under 2019 flyttade fritidsförvaltningens huvudkontor till nya lokaler och behövde
komplettera en del möbler. Fokus vid flytten var på återanvändning. Detta kan vara en av orsakerna till
skillnaderna mellan åren då väldigt få möbler köpts in under 2020.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Cronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och periodvis nedstängning
av verksamhet gör att trenden inte kan bedömas.
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 har aktuell kunskap om barn och ungas livsvillkor beaktats och aktiviteterna har
särskilt riktas mot de målgrupper som nämnden identifierat deltar minst i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet, tjejer och barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.
Februarilovet lockade under 2020 fler barn och unga jämfört med 2019, dels för att utbudet ständigt
anpassas efter vad barn och unga efterfrågar men också som ett resultat av årets fokus på
kommunikationsinsatser kopplat till de avgiftsfria aktiviteterna. Nämnden ser fortsatt att fler aktiviteter på
en och samma plats, så kallade kluster, är en framgångsfaktor. Den positiva utvecklingen under årets första
månader vände snabbt då coronaviruspandemin tog ett stadigt grepp om Sverige och världen. Nämnden
arbetade aktivt under våren för att, via föreningslivet, kunna erbjuda ett avgiftsfritt aktivitetsutbud för barn
och unga under sommarlovet. Då fler semestrade hemma under 2020 var behovet av aktiviteter under
sommarlovet större än vanligtvis. Restriktioner och oro för smittspridning bland både malmöbor och
föreningslivet resulterade i minskat antal deltagartillfällen jämfört med 2019, både under sommarlovet och
höstlovet. En ökad besöksvolym under sommarmånaderna fanns däremot vid rekreationsanläggningarna,
vid stranden samt på nämndens fritidsgårdar.
Drop - in aktiviteter är tillgängliga för Malmös barn och unga under hela året med ett utbud som varierar
från termin till termin. Jämfört med 2019 har antalet deltagartillfällen minskat. Den främsta förklaringen
till minskningen är Coronaviruspandemin. Restriktionerna har inneburit att föreningar fått begränsa
antalet deltagare per tillfälle och oron för smittspridning har bland både barn och unga samt ledare i
föreningar inneburit att aktiviteter inte genomförts eller besökts in mindre utsträckning.
Både lov- och drop-in aktiviteterna är fördelade över staden och statistik visar att aktiviteterna når ut, även
bland de målgrupper som nämnden identifierat deltar i mindre utsträckning i det kommunalt
subventionerade fritidsutbudet, nämligen tjejer och barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.
Det är en förutsättning att aktiviteterna är avgiftsfria för att de ska kunna vara tillgängliga för alla barn och
unga i Malmö. Med tanke på gällande restriktioner som resulterat i minskat besöksantal samt många
inställda aktiviteter är det svårt att göra jämförelser med tidigare år. Personer som tillhör riskgrupp har av
förklarliga skäl deltagit i mindre utsträckning. Dock är det tydligt att även tjejer och barn och unga från
ekonomiskt utsatta områden minskar i större utsträckning än andra målgrupper. En orsaksanalys till detta
är svår att göra i nuläge men är något som nämnden kommer att arbeta vidare med under 2021. Det är av
stor vikt att så fort möjlighet ges hitta former för att skapa förutsättningar för dessa målgrupper att
återuppta sina fritidsaktiviteter.
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. Fritidsgårdar från olika delar av Malmö genomför aktiviteter tillsammans samt
besöker varandras fritidsgårdar. På så vis får barn och unga från en del av staden kännedom om
fritidsgårdar i andra delar och fördelen med att en fritidsledare de känner och har förtroende för följer
med skapar trygghet. Utan denna trygghet och det uppbyggda förtroendet hade en del av ungdomarna inte
varit bekväma med att besöka "nya" delar av Malmö. Även brukarundersökningen som genomfördes
under hösten 2020 på samtliga fritidsgårdar belyser fritidsledarnas betydelse för besökarna. Det
barriärbrytande arbetet har under 2020 påverkats av coronaviruspandemin på grund av restriktioner om
maxantal samt nedstängning av periodvis vissa fritidsgårdar och mot slutet av året samtliga.
Trots att nämnden inte når det periodiserade målvärdet är bedömningen att det uppsatta målvärdet vid
mandatperiodens slut kommer att uppfyllas. Ökningen i nämndens samtliga verksamheter under januari
och februari tyder på ett attraktivt fritidsutbud och en vilja för en meningsfull fritid bland barn och unga. I
takt med att restriktionerna lättar kommer nämndens arbete med att minska segregationen och därmed
erbjuda ett meningsfullt fritidsutbud för alla att kunna ta fart igen.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Cronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och periodvis nedstängning
av verksamhet gör att trenden inte kan bedömas.
Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för
barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämndens har som ambition att erbjuda alla
Malmös barn och unga en aktiv och meningsfull fritid och strävar efter ett varierat utbud som tilltalar
många. Statistik visar på utmaningar i att nå barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar samt
tjejer generellt. Bland de barn och unga som inte deltar i fritidsaktiviteter är ekonomiska hinder den
främsta orsaken. 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
vårterminen 2020 och kan konstatera att det fortfarande råder skillnader i hur aktiva barn och unga är
beroende på kön och vilken stadsdel i Malmö de bor i. Tjejers lägre deltagande syns även i
besöksstatistiken för fritidsgårdarna under 2020. Coronaviruspandemin har bidragit till ett lägre
besöksantal generellt, dock främst bland tjejer. Med tanke på restriktionerna från folkhälsomyndigheten
har flertalet inplanerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Det är för tidigt att säga hur detta har, och
kommer att, påverka barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter framöver.
Nämnden har under året aktivt arbetat med att anpassa fritidsgårdarnas verksamhet och har under januari
och februari sett en ökning i besöksantal och även en ökning i antal besökande tjejer. I samband med
coronaviruspandemin minskade besöksvolymen drastiskt för att sedan öka igen under sommaren, främst
på grund av att allt fler semestrat hemma denna sommar. I slutet av året stängde fritidsgårdsverksamheten
helt och övergick till digitala aktiviteter, vilket lockade många barn och unga. Nämnden ser positivt på
digitala aktiviteter som komplement till den ordinarie verksamheten även framöver. Även deltagandet i
föreningslivet ökade under årets två första månader. Under coronaviruspandemin har olika föreningstyper
påverkats i olika utsträckning, fotbollen marginellt medan kampsporterna inte haft möjlighet att bedriva
verksamhet under större delen av året på grund av rådande restriktioner.
Nämnden har, via föreningslivet, erbjudit barn och unga avgiftsfria aktiviteter under skolloven. Även om
antalet deltagartillfällen under loven varit färre 2020 jämfört med 2019 ser nämnden positivt på utfallet
med tanke på begränsningar som fått göras samt oron kring smittspridning. Ambitionen har varit att ställa
om och möjliggöra en meningsfull fritid under loven trots pandemin, en ambition som uppnåtts.
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. Sammantaget gör nämnden därav bedömningen att
målsättningen till mandatperiodens slut kommer att uppnås.

Trend
Trenden kan inte bedömas
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.
En del föreningar och mötesplatser i Malmö har ett särskilt fokus på målgruppen nyanlända, såsom
mötesplatsen OTTO som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö. Fritidsnämnden ger
mötesplatsen bidrag för att bedriva verksamhet som är av särskild betydelse för nyanlända barn och unga
upp till 25 år som kommer till Sverige och Malmö och är i behov av extra stöd. Mötesplatsen har
påverkats av pandemin och anpassningar gjordes under året i enighet med folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att fortsatt kunna bedriva verksamhet då behovet av mötesplatsen är stort.
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Trend
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 Malmöbor bästa.
Andelen tillsvidareanställningarna är oförändrat i jämförelse med 2019 och målvärdet uppnås ej för 2020.
Orsaken är främst mängden visstidsanställningar på sommaren, som behövs för att förvaltningen ska
kunna genomföra sitt uppdrag avseende lovaktiviteter. Dessutom har behovet av medarbetare som arbetar
på timavlönade timmar överstigit vad som budgeterats fram till november 2020. En förklaring är att
fritidsförvaltningen har många verksamheter som riktar sig direkt till Malmöborna vilka som regel kräver
full bemanning för att möta besökarnas behov och för att tillgodose en god arbetsmiljö för medarbetarna.
I arbetet med att erbjuda trygga anställningsvillkor genomfördes i september/oktober en enkät som
skickades till samtliga 80 timavlönade medarbetare. Utfallet påvisade att främsta anledningen till att de
arbetar som timavlönade, är att majoriteten av medarbetarna studerar eller arbetar på en annan tjänst
utanför Malmö stad. Knappt hälften av de svarande är i dagsläget intresserade av en månadsavlönad
anställning vid förvaltningen, varav merparten önskar en anställning på 25%.
Sjukfrånvaron bland medarbetare inom fritidsförvaltningen har under de senaste åren legat på en relativt
låg nivå, men under våren ökade frånvaron kraftigt i relation till motsvarande period 2019. Ökningen
startade i mars och kan med stor sannolikhet förklaras utifrån riktlinjer med anledning av
coronaviruspandemin. Under 2021 kommer förvaltningen ha fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro,
minska andelen korttidsfrånvaro samt arbeta med tidiga insatser för att minska långtidsfrånvaro för att
fortsätta upprätthålla och ytterligare säkra/stärka en god arbetsmiljö på arbetsplatserna.
Coronaviruspandemin har haft olika påverkan på nämndens verksamheter. Gemensamt är att stor del av
arbetsmiljöarbetet har fokuserat på att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och chefer genom
att löpande riskbedöma arbetsmiljön och justera i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Några av de strategiska aktiviteterna inom arbetsmiljöområdet, till exempel insatser för att utveckla
förvaltningens egen personal i ledarskap respektive medarbetarskap har, på grund av
coronaviruspandemin, skjutits på framtiden. Bland annat har kunskapshöjande insatser, för såväl chefer
som medarbetare, i hur mobbning och kränkningar kan förebyggas och hanteras inte genomförts i samma
utsträckning som under 2019 då HR deltog på arbetsplatsdialoger kring värdegrundsfrågor och
etiköverenskommelser. Detta kan ha påverkat resultatet i medarbetarenkäten som påvisade att andelen
medarbetare som upplevt trakasserier på grund av diskrimineringsgrunderna ökat från 8 till 10 procent
sedan föregående år. Andelen medarbetare som upplevt mobbning och kränkande handlingar har ökat
från 14 till 16 procent sedan föregående år. Fritidsnämnden har en fortsatt utmaning 2021 inom den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling
och arbetet med att förbättra arbetsplatsernas kunskap kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare
behöver arbetet med att skapa tydligare rutiner och bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete
fortskrida under 2021.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, men har påverkats av coronaviruspandemin när det
gäller introduktion och kompetensutveckling.
Personalomsättningen under 2020 var lägre än 2019. Den lägre personalomsättningen tros ha en koppling
till coronaviruspandemin. Pandemin har 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, exempelvis den förvaltningsövergripande introduktionen vilken är en del av
fritidsförvaltningens introduktionsprogram för nyanställda. Detta kan vara en förklaring till att
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 sjunkit från 3,7 2019 till 3,6 2020. För att
komplettera kunskapen om hur introduktionen upplevs, skickades en enkät ut till de medarbetare som
nyanställts under 2020 med samma påstående. Medelvärdet för dem som nyanställts var något högre, 3,9.
Fritidsnämnden ser behov av att under 2021 och 2022 göra en förflyttning i arbetet med att på ett mer
effektivt sätt få in nyanställda i förvaltningens introduktionsprogram för att nå målet för mandatperioden.
Under 2021 planeras att utveckla en introduktion för nyanställda chefer, att utbilda chefer i vad en god
introduktion består av samt se över och utveckla den förvaltningsövergripande introduktionen och att
undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system kunde användas vid en digital introduktion. Även
arbetet med förvaltningens timavlönade medarbetare kommer att ses över och utvecklas.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
De digitala verktygen har under 2020 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 under året påbörjat arbete med att digitalisera och automatisera öppning och stängning av
anläggningar i syfte att underlätta för föreningsliv men också privatpersoner att boka och nyttja
anläggningarna. Fördelarna med digitaliseringen bör beaktas och implementeras i framtida planering av
nämndens verksamhet samtidigt som vikten av fysiska möten inte ska underskattas.

•

•

•

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2020 är 603 Mkr medan årsbokslut uppvisar en
nettokostnad uppgående 602 Mkr, vilket innebär att 2020 uppvisar en budgetavvikelse på +1 Mkr.
De större budgetavvikelserna återfinns inom följande verksamhetsområden:
•
•
•

•

planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten har blivit fördröjd p.g.a. fortsatta svårigheter
med att få tillgång till nya fritidsgårdslokaler, + 6,2 Mkr
renovering av Rosengårdsbadets inomhusbassäng samt renovering av Heleneholms sporthall,
minskade driftskostnader + 3,4 Mkr
fritidsgårdarna och föreningsdrivna mötesplatser är ett alternativ för unga som till exempel inte
deltar i föreningslivet. I nämndsbudgeten 2020 avsattes 2,5 Mkr för nya föreningsdrivna
mötesplatser, avtalet med Malmö Civila Ryttarföreningen är klart, helårskostnaden sker först
under 2021, budgetavvikelse +2 ,1 Mkr
nämndens besöks- och intäktsutveckling har under året påverkats negativt till följd av den
rådande coronaviruspandemin, -8,5 Mkr

Fritidsnämnden arbetar aktivt med att möjliggöra att alla barn och unga får en meningsfull fritid.
Coronaviruspandemin har medfört att fler barn och unga i Malmö har tillbringat sommarlovet hemma.
Föreningarna har ställt om istället för att ställa in, även om en del aktiviteter fick ställas in eller begränsats.
Anslaget för sommaraktiviteter förstärktes med 1,5 Mkr utöver det budgeterade anslaget.
En del av nämndens kostnader har minskat till följd av att aktiviteter under 2020 ställs in, ställs om eller

begränsats. Kostnadsminskningen har dels mildrat konsekvenserna på intäktsbortfall och dels medfört
budgetutrymme att genomföra temporära satsningar under året. Bland annat har fritidsnämnden installerat
digitala lås och bytt skyltar på majoriteten av nämndens fritidsgårdar. Aktivitetsbanor har köpts in på
nämndens rekreationsområden samt Öresund funkis för att stimulera till fler aktiviteter utomhus. Total
kostnad för dessa insatser, - 1 Mkr

Coronaviruspandemin har såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på fritidsnämndens
verksamhet och Malmös föreningsliv. Fritidsnämnden har under året fattat beslut av brådskande karaktär
avseende coronakrisens påverkan på nämndens ansvarsområden som i sin tur medfört ekonomisk
konsekvens. Bland annat har fritidsnämnden beslutat:
För fakturor som avser bokningar/förhyrningar/tjänster, erbjöds registrerade föreningar upp till 90 dagars
anstånd med att betala fakturor och /eller en avbetalningsplan. Genom att ge anstånd med betalning av
nämndens fakturor och/eller erbjuda en avbetalningsplan ges föreningarna tid att planera verksamheten
inför framtidens förutsättningar.
Att Hekajo AB som driver Ribersborgs kallbadhus efter samråd med förvaltningen kan frångå de
minimitider för öppethållande som avtalet stipulerar fram till dess att myndigheters krav på begränsningar
i folksamlingar upphör samt beviljas hyresreducering med 50% för perioden april-augusti samt november
-december.
För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 har bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen
för våren 2019.
På grund av restriktioner för allmänna sammankomster samt total stängning av idrottsanläggningar under
december har tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras vilket, tillsammans med inställda

evenemang har lett till inkomstbortfall. Föreningslivet har heller inte kunnat anordna aktiviteter i vanlig
ordning och påverkats ekonomiskt av den anledningen.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2020 att av 2020 årets prognostiserade överskott fördela
22 mkr till fritidsnämnden med syfte att stärka Malmös föreningar för att möta de negativa effekterna av
pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Totalt har
23 Mkr fördelas till Malmös föreningar, 1 Mkr har nämnden kunnat täcka genom omdisponeringar inom
fritidsnämndens befintliga ram.
Coronaviruspandemin utgör en stor inverkan på fritidsnämndens besöksanläggningar, framförallt
badanläggningar såsom Oxievångsbadet samt Hylliebadet. Hylliebadet som är ett välbesökt bad med cirka
30 000 besökare per månad har tappat cirka 80% av besökare i jämförelse med februari månad, månaden
innan coronaviruspandemin slog till. Hylliebadet hade under 2020 cirka 212 000 besökare jämfört med
cirka 356 000 besökare under 2019, vilket motsvarar en besökstapp med cirka 60%.

Fritidsnämnden har för 2020 en positiv avvikelse med 1,3 Mkr i förhållande till nämndens investeringsram
som uppgick till 5,5 Mkr.
Nämnden har under 2020 arbetat med att idrottsanläggningar utrustas med nytt passagesystem för att dels
kunna reducera arbetstiden som åtgår för öppning och stängning av idrottsanläggningarna, dels för att
förenkla bokningar och öka nyttjande för malmöborna. Under året har tagg/passagesystem installeras på
fem av nämndens idrottsanläggningar och arbetet kommer att fortsätta under 2021.
Av de 24 prioriterade investeringsäskande har 22 genomförs, därtill tillkom ett antal investeringar under
året såsom handikapp lift på Oxievångsbadet och Hylliebadet, handcykel som är anpassad för personer
med funktionshinder inkl. rullstolsbundna på Hylliebadet, grindhiss på Öresunds funkis, med flera.

Att intäkterna minskar med cirka 24% i jämförelse med utfall 2019 beror främst på den negativa besöksoch intäktsutvecklingen med anledning av coronaviruspandemin och dess restriktioner.

Malmö växer - demografiska förändringar i staden
Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas fritidsnämndens målgrupp 4-25 år öka med 15 procent
fram till år 2030. Åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 12 procent medan åldersgruppen 16-19 år
förväntas öka med 42 procent fram till år 2030.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar behovet av ett utökat fritidsutbud och flexibla
aktivitetsytor. Efterfrågan på mötesplatser är stor och ökar. Dessa är ytkrävande och är därmed avgörande
att behovet beaktas i stadsplanering samt att fritidsnämnden samverkar vid planering av stadens
mötesplatser. Fritidsnämnden anser att det är av stor vikt att det i översiktsplanen beaktas behovet av ytor
för fritidsaktiviteter i exploateringsområden. Vidare är ett utvecklat samarbete med berörda nämnder,
såsom tekniska nämnden och kulturnämnden, vid planering av nya mötesplatser för malmöborna
fördelaktigt. Detta kan ge såväl högre måluppfyllelse som positiva ekonomiska konsekvenser via ett mer
effektivt resursutnyttjande.
Folkhälsoutveckling och effekterna av coronaviruspandemin
Fritidsaktiviteter bidrar till bättre hälsa och välbefinnande Särskilt fysisk aktivitet och organiserade
fritidsaktiviteter påverkar barn och ungas hälsa positivt. Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och de
är underrepresenterade på stadens fritidsgårdar. Även barn och unga med funktionsnedsättning deltar
mindre i föreningsaktiviteter. Fritidsnämnden ser fortsatt utmaning i att aktivera flickor i fritidsaktiviteter
och ser behov av att stärka insatserna för flickors aktivering de kommande år.
Malmöbors möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid har under 2020 begränsats till följd av
restriktioner beslutade av regeringen för att minska smittspridningen av coronaviruset. Fritidsnämnden har
anpassat sin verksamhet i den utsträckning det varit möjligt samt anpassat stöd till föreningslivet för att de
ska kunna fortsätta att vara verksamma. De beslut som har tagits och de som kommer att fattas till följd av
coronaviruspandemin kommer med stor sannolikhet påverka nämndens verksamhet i flertalet år framöver.
Föreningslivet i Malmö har stor betydelse i ambitionen att ge alla malmöbor möjlighet till en meningsfull
fritid. Samtidigt står föreningslivet i Malmö, likt övriga Sverige, inför stora utmaningar. Aktivitetsgraden
riskerar att gå ned, föreningslivet har utmaningar i att nå tjejer och bristen på ledarförsörjning inom
föreningslivet ger allt fler föreningar utmaningar i sina verksamheter. Coronapandemin gör att dessa
utmaningar blir än tydligare och påverkar föreningslivets möjligheter att bedriva verksamhet. Införda
restriktioner ger konsekvenser för föreningslivets verksamhet och ekonomi. Nämnden ser att
aktivitetsgraden minskar på nämndens primära målgrupper, barn och unga, personer över 65 år samt
personer med funktionsnedsättning.
Ekonomisk utveckling
Fritidsnämnden har ålagts ett krav på effektivisering med 2% vilket för nämnden innebär 12 Mkr för året
2021. I budgetprocessen 2021 har nämnden arbetat med budgetomdisponering samt effektivisering för att
mildra effekterna av minskat kommunbidrag. Ökad digitalisering kan ge effektiviseringar på kort och lång
sikt. Nämnden ser vinster med fler inslag av automatisering i verksamheten, såsom robotgräsklippning på
nämndens idrottsanläggningar nattetid, kritningsrobot, städrobot mm, samt automatisering inom
administration med hjälp av AI på längre sikt.
Många av planerade förändringar ligger inom de ansvarsområden som fritidsnämnden erhåller
demografikompensation för och tillkommande driftkostnader beräknas kunna hanteras inom de
ekonomiska förutsättningar som en demografikompensation ger. Det råder dock en osäkerhet om
nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av tillkommande
driftskostnader för nya idrottshallar som följer av grundskoleutbyggnaden.
Stadionområdets utveckling och framtida simanläggningar

Utanför demografikompensationen ligger finansieringen av stadionområdets utveckling, anordnande av
större idrottsevenemang samt nämndens bad- och rekreationsverksamhet.
Under förutsättning att framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden
behöva äska utökat kommunbidrag för områdets utveckling under planeringsperioden. Befintliga
anläggningar behöver också utvecklas för förbättrad publik- och evenemangskapacitet samt rustas upp för
att bättre svara upp mot elitidrottens behov och därmed stärka föreningars och stadens arbete för att
värva internationella idrottsevenemang.
Fritidsnämndens behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning visar att Malmö är i
stort behov av fler simytor. Med en ökande befolkning kommer fler elever som behöver den obligatoriska
simundervisningen. Fler simytor innebär att föreningslivet kan utvecklas och erbjuda mer simundervisning
till allmänheten. Kommunfullmäktige gett fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ny
simanläggning i Malmö som beskriver anläggningens funktion, utformning samt drift och
investeringskostnad.
För ytterligare och mer utförliga beskrivningar om den förväntade utvecklingen framöver hänvisar
fritidsnämnden till budgetskrivelse och nämndsbudget 2021.

