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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-24 kl. 08:30-10:00

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt sammanträde

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Evert Rydell (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Lillemor Johansson (Kommunal)
Vanja Gardovic (Ekonomichef)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2021-03-04

Protokollet omfattar
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Årsanalys 2020

FRI-2021-221
Sammanfattning

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. Årsanalysen innehåller även en avstämning med analys av vad som ska
åstadkommits i förhållande till kommunfullmäktigemålen för 2020. Uppsatta mål bedöms nås
inom mandatperioden trots ett antal negativa avvikelser, främst orsakade av
coronaviruspandemin.
Föredragande: Vanja Gardovic
Beslut

1. Fritidsnämnden godkänner årsanalysen 2020 och översänder densamma till
kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2021-02-24
Ärende: 5
Ang: Årsanalys
Moderaterna i fritidsnämnden vill framföra att det är positivt att fritidsnämnden även detta år
visar ett stabilt överskott trots det turbulenta året. Då ska vi samtidigt veta att nämnden under
föregående år fått rejäla tillskott i form av tillfälliga medel på över 20 milj p.g.a Corona.
Vi är glada över besöksantalet på baden, framförallt då Hylliebadet, innan pandemin tog fart.
Detta är en trend vi hoppas fortsätter när verksamheten återigen öppnar upp. Vi har tidigare
argumenterat att intäkterna borde kunna öka från Hylliebadet genom prisjusteringar. Genom detta
kan vi satsa pengarna på andra saker och en ökad självfinansiering har ett värde i sig själv.
Det mest negativa är att både antalet aktiva föreningar och antalet inrapporterade
deltagartillfällen minskar. Här måste det fram nya idéer och nya sätt för att få barn och unga
engagerade. Givetvis är detta en generell samhällstrend men vi måste jobba mer aktivt med
frågan. Denna fråga är extra viktig efter året med pandemi och stängda skolor, idrottsträningar
och fritidsverksamheter. Detta kommer vara en av de allra mest avgörande frågorna kommande
år. Både för att hantera den fysiska inaktiviteten men framförallt den psykiska ohälsan.
Det bekymrar också oss att tillståndet bland vår personal inte är den bästa och här måste insatser
göras för att få upp trivseln, engagemanget och välmåendet bland vår personal.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Titti Sjölin (M)

