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Bo Sjöström, fritidsdirektör
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Minnesanteckningar
§1. Information om den nya Fritidsnämnden
Frida Trollmyr informerar om nämndens sammansättning och om sammanträdet den 19 februari som
kommer att vara ett heldagsmöte som introduktion och upptakt för den nya mandatperioden.
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§2. Årsanalysen
Bo Sjöström föredrar årsanalysen. Nämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 367 Mkr vilket var en
ökning med 2 % jämfört med 2013. Resultatet blev positivt och uppgick till 6 Mkr. Huvudförklaringen
till överskott är att bidragsutbetalningarna blev lägre än budgeterat. Detta gäller framförallt
lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag, konsulentbidrag och bidrag till föreningar som har
lönebidragsanställda. Barn och ungdomars möjlighet till att utöva spontanaktiviteter är en prioriterad
fråga för nämnden. Ambitionen är fortsatt hög trots föreningslivets utmaningar med ökad kommersiell
fritidsverksamhet och minskat intresse för ideellt arbete. Dialoggruppen diskuterar hur förvaltningen kan
stödja föreningslivet. Beslutar att skicka ut årsanalysen till Dialoggruppen och att återuppta diskussionen
på nästa möte.
§3. Nämndsbudget 2015
Bo Sjöström informerar om förslag till nämndsbudget 2015. Den kommer att behandlas som en
informationspunkt vid nämndens sammanträde i februari och beslutas på sammanträdet i mars.
Föreslagen budget är i balans och innehåller inte några större osäkerhetsfaktorer eller risker förutom
driftsättningen av Hylliebadet. I 2015 års budget har kommunfullmäktige utökat fritidsnämndens
kommunbidrag med 10,2 Mkr och det totala kommunbidraget för 2015 uppgår till 383,1 Mkr.
Ramförändringen består av kompensation för pris - och löneutvecklingen samt förändrat projektanslag
för större evenemang. Nämndens totala bidragsbudget för 2015 uppgår till 89,7 Mkr, vilket är 7,1 Mkr

2 (3)

mer än utfallet för 2014. Nämnden försöker på många olika sätt underlätta för föreningslivet att driva
verksamhet och därmed ge Malmös barn och ungdomar ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
§4. Ordförandekonferensen
Årets konferens arrangeras 21 maj kl 17:00-20:00 på Mercure hotel vid Stadiongatan. Förväntat antal
deltagare 100-150 och förutom ett program på temat ”Allas rätt att vara med” så erbjuds buffémat och
dryck. Mona Sahlin är som ledamot i Riksidrottsstyrelsen inbjuden att tala. Dialoggruppen diskuterar
programmet och påminner om erfarenheterna från förra årets konferens. Viktigt att skapa delaktighet
och utrymme för frågor. Viktigt att inte bara prata om idrottsföreningarnas behov och verklighet –
målgruppen är blandad. Informationsutbyte för att öka engagemanget. Ordförandekonferensen ska ha
ett politiskt anslag inte praktiskt. Diskussion om att genomföra workshops med anledning av
föreläsningen och ha valbara alternativ med frågeställningar om Malmös utmaningar.
§5. Lägesrapport Hylliebadet
Bo Sjöström informerade om Hylliebadets utveckling. Förvaltningen ska gå ut till föreningslivet och
inhämta önskemål om Hylliebadets användning, men betonar att Hylliebadet är ett allmänhets- och
familjebad. Aqua-Kul kommer fortsättningsvis vara tillgängligt för föreningslivet. Inbjudan till
invigningen den 15 augusti skickas till Dialoggruppen. Bo Sjöström informerade om att bl. a. HISO och
FIFH har inkommit med önskemål om tider. Dock är badet inget rehab bad och utrymmet är begränsat,
men tider kommer man att få.
§6. Stadionområdet
Frida Trollmyr informerar om styrgruppens arbete. Inget beslut men alla partier är överens om att den
gamla Stadion ska rivas. Arbetet kan därmed fokuseras på att diskutera hur de 50 000 kvm kan användas
och prioriteras. Det kommer en beställning från Stadskontoret till Stadsbyggnadskontoret om en ny plan.
Fritidsnämnden har att bevaka mot Stadsbyggnadskontoret att planen inte innehåller volymer och höjder
så att det blir begränsningar. Prioriteringsordningen står nämnden fritt att återkomma till i annan
ordning än den tidigare som beslutats. Rivningsfrågan kommer att hanteras av fritidsnämnden.
Tidplanen för planarbetet har betydelse för rivningsfrågan. Den här mandatperioden kommer troligtvis
inget att hända. Skola och förskola prioriteras. Bostäder kommer att finansiera utvecklingen. Dialog med
föreningslivet öppnas upp igen. MIP framhåller behovet av icke-idrottslig verksamhet på området som
t ex dans- och kultur.
§7. Hur vill vi jobba med visionsarbetet?
Ordförande återkopplar till tidigare diskussion i gruppen. MIP vill gärna lyfta generella frågor som berör
fritiden. Många föreningar söker idag bidrag från två till tre förvaltningar. Hur kan staden stödja projekt
som gör att föreningslivet utvecklas? Mer resurser, långsikta projekt, enklare bidragssystem? Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) bör diskuteras. Kan halva mötestiden användas till visionsfrågor? Beslut
om att avsätta tid för visionsfrågor på nästa möte. Ordförande uppmanar Dialoggruppen att i god tid
återkomma med förslag till tema/frågor.
§8. Information om begreppet regelbundet deltagande i föreningsstödet
MISO får frågan från föreningslivet om vad begreppet ”regelbundet deltagande” betyder. Bo Sjöström
informerar om att aktiviteten ska vara minst 60 minuter och ledarledd. Aktiviteten ska rapporteras in i
ApN eller dokumenteras på annat sätt. Diskussion om ett årsmötesdeltagande, en gång per år, kan
räknas som regelbundet? Viktigt att få föreningar att redovisa alla medlemmar inte bara de som är under
25 år. På det sättet kan förvaltningen få information om vilka som nyttjar anläggningar och tar del av
stadens resurser.
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§9. Datum för kommande möten
16 april, 3 september och 19 november hos Fritidsförvaltningen mellan kl 10.00-12.00.
§10 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Justerande

____________________________________________
Jan Bengtsson

Sekreterare

____________________________________________
Malin Eggertz Forsmark

