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Dialoggruppen

Plats

2017-11-09
Fritidsförvaltningen, lokal 510

Tid

kl. 10:00-12:00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande (förhinder)
Ala Eddin Al-Qut (MP) (förhinder)
Tony Rahm (M) (mötesordförande)
Samir Arabi-Eter - MIP
Fredrik Eklöf - MIP
Tommy Theorin - MISO
Pehr Malmström – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Rebecka Olofsson, enhetschef föreningsavdelningen

Minnesanteckningar
1. Föregående möte
Dialoggruppen har inga synpunkter på minnesanteckningarna utan de läggs till handlingarna.
2. Handikappbadets framtid (HISO)
Fritidsnämnden har fått en skrivelse från HISO om handikappbadet på Ribersborg. Dialog kring
badets primära målgrupp och eventuellt nytt namn. HISO påtalar att handikappbadets brukarråd
inte haft möte på 2-3 år, men att en inbjudan har kommit i dagarna. Handikappbadet är
välbesökt under sommartid men har betydligt färre besökare övriga månader. Under vintern
2017/18 kommer handikappbadet vara stängt för allmänheten men öppet för föreningslivet och
stadens förvaltningar. Förvaltningen undrar om HISO kan hjälpa till att marknadsföra lokalen så
att fler föreningar kan erbjudas möjligheten. HISO är positiva till att bistå. Malmös Ideella
hjälper också gärna till med detta. Viktigt att föreningar med verksamhet för personer med
funktionsvariation prioriteras. Vidare förs dialog om kommunal busstransport till badet, vilket
behövs för besökare till både Handikappbadet och Marinpedagogiskt Centrum.
3. Ridsporten på Ribban 2018/2019 (MISO)
Tommy Theorin berättar om skrivelse MRSO skickat till MISO angående tävlingsanläggning på
Ribersborg. Förslaget har diskuterats med fritidsförvaltningen sedan sommaren 2016 men MISO
upplever att inget händer i ärendet. Förvaltningen informerar om att samtal pågår med
Gatukontoret som äger marken om att utveckla en tävlingsarena. Detta kommer dock inte ske
under det närmaste tiden. Vissa förbättringar kan göras snabbare än andra, till exempel ITlösningar. Längre tid kommer det att ta att bygga läktare då mer omfattande stadsplanering för
området krävs. Förvaltningen förtydligar att prioritet i dagsläget är en ny ridanläggning för
Malmö Civila Ryttarförening. Ridsportfrågan tas upp på Dialoggruppen igen i februari.
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4. Utökad referensgrupp gällande lokalkostnadsbidragets vidare utredning (MISO)
Dialog kring att utöka befintlig referensgrupp eller skapa ny referensgruppen med
specialkompetens på lokalfrågor. Denna fråga tas upp på Dialoggruppen i februari.
5. Hur kan vi samverka så att fler föreningar kan använda skolans lokaler? (MIP)

Förvaltningen har under året arbetat för att möjliggöra för föreningar att boka skollokaler.
Skolorna är inte alltid positiva till detta då det kräver en hel del merarbete. Förvaltningen har i
uppdrag att jobba vidare med frågan och tittar även på andra lokaler som föreningar kan hyra
t.ex fritidsgårdar och Hyllie Sportcenter. Malmös Ideella betonar vikten av att belysa de positiva
effekterna som skolan får av att låna ut lokaler till föreningslivet.

6. Hur kan vi tillsammans presentera möjligheter för föreningar att synas? (MIP)

Malmös Ideella lyfter behov av att föreningar exponeras och ger positivt exempel genom Malmö
Högskolas aktivitet ”Open your eyes”. Hur kan fritidsförvaltningen bistå? Diskussion om
möjligheterna som finns idag genom hemsidor och aktiviteter i samband med lov.

7. Prissättning Bowlinghallen
MISO lyfter bowlingklubbarnas ekonomiska situation som försvagats under de senaste åren.
Vidare informerar MISO om att de nya maskinerna på bowlinghallen i Baltiska hallen är mycket
långsammare än de som fanns där tidigare. Numera hinner lagen tre rundor jämfört med tidigare
fyra rundor. Förvaltningen tar med sig frågorna och återkomma till MISO.
Malmös Ideella menar att problemet är när verksamhet som den ideella sektorn bedriver får
konkurrens av den privata sektorn.
8. Isstadion
Förvaltningen informerar om den större renovering av isstadion som planeras från slutet av april
2018 t.o.m sista december 2018. Det är ett omfattande arbete som nu projekteras av
Stadsfastigheter/Fritidsförvaltningen och som handlar om att riva upp befintlig ispist och
schakta ner cirka 2,5 meter samt därefter bygga upp en ny grund och ny pist. Med en ishall
mindre i Malmö kommer det att bli kännbart för isföreningarna under hösten 2018.
Förvaltningen planerar att starta dialogen med berörda föreningar innan årsskiftet.
Simhallsbadet kommer också renoveras under samma period.
9. Föreningsstöd 2018
Förslag till föreningsstöd 2018 presenterades. Förslaget har diskuterats i referensgrupp och på
konsulentkonferens. Förändring mot tidigare utskick är att datum för närvarorapportering förblir
oförändrat.
10. Mötesdagar 2018
15 februari, kl 10-12
17 maj, kl 10-12
20 september, kl 10-12
15 november, kl. 10-12
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11. Avslut
Ordförande tackar för bra dialog och avslutar mötet.

Vid anteckningarna

Justerat

Rebecka Olofsson

Tony Rahm

Jan Bengtsson

