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Fritidsförvaltningen
Dialoggruppen

Minnesanteckningar

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Plats

Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum 649

Tid

Kl. 10.00–12.00

Närvarande

Ej närvarande

Frida Trollmyr (S), ordförande
Carlos Gonzalez (V),
Tony Rahm (M),
Pernilla Röjner – MIP
Margareta Persson – MIP
Linda Attin - MISO –
Tommy Theorin - MISO
Jan Bengtsson - HISO
Bo Sjöström, fritidsdirektör
Sara Mellander, sekreterare
Lynn Ljungberg – MISO
HSO har avsagt sig deltagande i Dialoggruppen

§1

Genomgång av föregående minnesanteckningar
Dialoggruppen har inga synpunkter på minnesanteckningarna och lägger dem till handlingarna.

§2

Årsanalys 2013 med verksamhetsberättelse
Bo Sjöström redogör för årsanalys 2013 samt verksamhetsberättelsen. Nämnden har ett väntat resultat på 1,8
Mkr i överskott. En stor del av 2013 års budget har gått till eftersatt underhåll. Överskottet beror framförallt
på objekt som är försenade, exempelvis Klagshamns sporthall. En del av föreningsbidragen nyttjas inte,
förvaltningen förväntar sig att volymen som nyttjas ska öka genom föreningspoolen. Förvaltningen har haft
nya satsningar i form av bidragen ”Spontan i stan” och ”kl. 14-17”. Det tar dock tid innan effekten av dessa
faller ut då föreningar ska kunna skapa nya aktiviteter. Förvaltningen fortsätter att utreda hur nyckeltalen kan
kvalitetssäkras för att till exempel komma fram till varför det är färre bokade timmar trots fler bokningsbara
anläggningar.
Tommy Theorin, MISO, undrar om överskottet går med i nästa års budget.
Bo Sjöström förklarar att en nämnd tar med sig sitt underskott men inte överskott.
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§3

Hur kan vi uppmärksamma det ideella arbetet
Frida Trollmyr undrar hur MIP, MISO och HISO ser på hur Malmö stad kan hjälpa till att uppmärksamma
ideella ledare. Representationskommittén har sagt att de kan stötta genom ett bidrag om 150 kr per deltagare
för middag. Vilka planer finns det idag på ledardag och ledarfest?
Pernilla Röjner, MIP, berättar att syftet med ledardagen är att möjliggöra ett kunskapsutbyte och ge stöd till
ledare i föreningar. Särskilt fokus är att underlätta för deltagarna att få information som man har svårt för att
finna själv, som exempelvis lokalfrågor, skatteverkets regler etc.
Linda Attin, MISO, påpekar att det finns planer på att genomföra en ledardag den 14 maj 2014 men att
ledarfesten inte kommer att kunna genomföras förrän i mars 2015.
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Jan Bengtsson, HISO inflikade att man tycker att ”ledardagen” som planeras är ett bra initiativ och att man
kommer att delta i denna. Den idella ledaren behövs verkligen synliggöras på olika sätt, kanske under en hel
vecka.
Tommy Theorin, MISO: poängterar att MISO kommer försätta att driva frågan om att återinföra
mästarbidrag och Mästargalan.
Frida Trollmyr understryker att Socialdemokraterna (inte ännu förankrat hos majoriteten eller oppositionen)
inte är beredda att lägga de pengar som har investerats i Malmö Idrottsakademi på Mästargalan men att man
däremot är intresserad av att uppmärksamma ideella ledare Förra året uppmärksammades priset för årets
förening och årets eldsjäl i kommunfullmäktige. En idé är att priserna delas ut vid ledardagen istället.
Bo Sjöström understryker vikten av att en mindre avgift tas ut för att höja deltagarantalet. Festen kan komma
upp i en kostnad om 400 000 kr för ca 1000 deltagare.
Dialoggruppen beslutar att MIP, MISO och HISO återkommer med konkreta önskemål om hur
förvaltningen tillsammans med organisationerna kan arrangera en ledarfest samt att priserna för årets
förening och årets eldsjäl ska delas ut på ledardagen. Bo Sjöström återkommer om nomineringstiden för
priserna.
§4

Ny tf. chef för föreningsavdelningen
Bo Sjöström informerar om att Marika Sjöström har slutat som avdelningschef på föreningsavdelningen.
Anna Lyrevik är tillsatt som tf. chef är på sex månader. Anna har tidigare jobbat som avdelningschef på
kulturförvaltningen (kulturstöd) samt tf. kulturdirektör. Hon kommer att jobba 80 procent på
fritidsförvaltningen och 20 procent med kulturstrategin på kulturförvaltningen.
Bo kommer se över arbetsuppdelningen och processerna på föreningsavdelningen för att se om eventuella
förändringar kan behöva genomföras för en mer effektiv organisation.
MIP, MISO och HISO betonar vikten av att basfunktionerna på föreningsavdelningen fungerar samt att
avdelningschefen har kompetens inom föreningslivet.

§5

Personnummer och offentlighetsprincipen
Vid förra mötet diskuterades den oro som föreningar känner över att offentlighetsprincipen väger tyngre än
föreningsfriheten när det kommer till de medlemsuppgifter som finns hos förvaltningen som del av
bidragsansökningar. Bo Sjöström undersöker frågan vidare under första kvartalet av 2014 och kommer kalla
Dialoggruppen till ett möte/utbildning kring PUL och offentlighetsprincipen.
Pernilla Röjner, MIP, berättar att alla organisationer i MIP är för det nya bidragssystemet.
MIP uttrycker en önskan om att Datainspektionen kommer till Dialoggruppen och informerar. Bo tar med
sig MIP:s önskemål.

§6

Anvisningar inför budget 2015
Bo Sjöström informerar om att budgetsprocessen kommer skilja sig från föregående år på grund av att det är
val år. Normalt sätt ges underlag till nämnden vid marssammanträdet. Budgeten kommer i år beslutas om i
december istället för i juni i kommunfullmäktige och nämnden kommer ta sin budget i januari 2015.
Signalerna centralt ifrån är att Malmö stads investeringsnivå är för hög på sikt samt att kostnader för
ekonomiskt stöd och hemlöshet är stora utmaningar för framtiden. Ny dialogmodell kring budget och
målstyrningsmodell arbetas fram från stadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.

§7

Föreningarnas dag 2014
Kommunstyrelsen har gett gatukontoret i uppdrag att ansvara för Föreningarnas dag inom ramen för
Malmöfestivalen. Frida Trollmyr undrar hur Dialoggruppen ser på dess framtida organisering med tanke på
det negativa resultat som utvärderingen av föregående års arrangemang visade.
Dialoggruppen beslutar att fritidsförvaltningen tillsammans med MIP, MISO och HISO ska träffa
gatukontoret för att diskutera utvärderingen och föreningarnas behov inför årets arrangemang och sedan
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återkommer i frågan med god framförhållning inför 2015 för att undersöka andra möjliga
organiseringsformer.
§8

Övrigt
Tommy Theorin – MISO, undrar över planerna för Stadionområdet.
Frida Trollmyr berättade om att det finns en att referensgrupp för Stadionområdet.
Jan Bengtsson, HISO undrade över referensgruppens sammansättning?
Frida informerade om att den har samma politiska representation som kommunstyrelsen och består av:
S: Frida Trollmyr, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Andreas Schönström
V: Martina Skrak
MP: Karolina Skog
M: Stefan Linde och Anja Sonesson
FP: Eva Bertz
SD: Magnus Olsson
Bo Sjöström berättar att kommunstyrelsen har tagit över frågan från fritidsnämnden och
stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera
scenarier som ska vara klara någon gång efter valet. Det är sedan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
som fattar beslut om rivning eller behållning av Stadion. Badet ska stå klart 2018 och det tar tre år att bygga.
Det finns enbart beslut om byggnad av bad och skola idag. Referensgruppen beslutade också om att man
skulle undersöka möjligheten till byggnation av bostäder.
Linda Attin, MISO, påpekar att det är av vikt för föreningar som är aktiva i området får information om
processen.
Bo Sjöström skickar ut anteckningar från referensgruppen för Stadionområdet till Dialoggruppen så fort de
är klara.

§9

Datum för kommande möten
9 april kl. 10-12
3 september kl. 10-12
27 november kl. 9-11
Dessutom extra möte för register under första kvartalet.
Lokalen är bokad en timme innan för intern samverkan mellan samorganisationerna.

§10

Mötets avslutande

Justerande
Jan Bengtsson

