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Sammanställning Fritidsforum 19 september
Syftet med Fritidsforum var att ge föreningar möjligheter till samverkan med andra
föreningar och med Fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningens personal.
Kvällen började med en introduktion av Fritidsnämndens ordförande Anna
Nordstrandh, hon beskrev hur det ser ut i kommunen gällande idrott och fritidsliv.
Andreas Rijpma från Gislövs IF och Magnus Österberg från Palmstaden Innebandy
var inbjudna för att prata om olika utmaningar och möjligheter de arbetat med för
att stärka sina föreningar.
Magnus berättade om hur Palmstaden lyckats vända en konkurshotad förening till
att bli en förening med ett ständigt ökande medlemsantal med kontroll på sina
finanser.
Andreas pratade om hur ett av lagen i Gislöv arbetar intensivt med Hållbar
Framgång, ett projekt som utgår ifrån att allt i föreningen ska skötas på ett hållbart
sätt.
Deltagarna delades sedan upp i grupper och en workshop genomfördes för att få
föreningarna att prata om framtida behov, intressen och möjligheter. Grupperna
kunde välja att prata om ett av de målområden som finns i de idrotts- och
fritidspolitiska målen.
Nedan finns en sammanställning av vad grupperna sa;
Målområden (rangordnat efter flest val)
Anläggningar och mötesplatser 9 st
Anläggningar är en förutsättning för föreningarna att utföra sin verksamhet.
Anläggningar är ett stort problem lokalt och nationellt. Många kommuner har
bättre förutsättningar och bättre hallar än Trelleborgs kommun.
En bra och fungerande anläggning är en förutsättning för att verksamhet ska kunna
bedrivas och utvecklas. Anläggningen är själva grunden till allt, utan den går det
inte att uppfylla de andra målområdena.
Problem att få tider identifierades av flera grupper. Flera föreningar delar på ett
begränsat antal tider i anläggningarna, det finns därför begränsade möjligheter till
träning och begränsad möjlighet att starta nya lag och ta emot nya medlemmar.
Ishallen skulle behöva ha is året runt, det finns bara en ishall och det är högt tryck
på tider.
Trelleborg ska växa och bli attraktivt, man vill bevara det goda föreningslivet. Det
är viktigt att motivera kommande generationer att idrotta. För att kunna göra detta
måste föreningarna kunna ta emot nya målgrupper och interagera.
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Flera föreningar lyfter behovet av egen klubblokal.
Vissa föreningar anser sig vara styvmoderligt behandlade, det finns mycket fokus
på stora föreningar i kommunen.
Det är inte rättvist fördelat med anläggningarna. Alla har olika upplägg, olika krav
och olika kostnader. Servicen i anläggningarna har också enligt några grupper
blivit sämre.
Finns ej plats för tävlingar som är inkomstbringande, inga bra anläggningar.
Föreningarna har behov av styrketräningsmöjligheter.
Dåligt att föreningarna inte får sälja fika och annat på Söderslättshallen, ingen
inkomst som kan underlätta för att bedriva föreningens verksamhet.
Svårt för idrotter med speciella behov/ specialutrustning.
Vårt breda utbud av aktiviteter i kommunen är unikt men försvårar såklart för
elitverksamhet som kräver mer.
Tränar barnen för mycket? Är det rimligt med 3-4 pass per vecka i tidig ålder.
Bättre att syssla med fler idrotter. För tidig specialisering? Anpassning av pass och
träningar hade kanske kunnat frigöra tider för fler att vara aktiva.
Jämlikhet mellan idrotter är viktig. Lokalkostnadsbidrag bör delas ut till alla
idrotter, även sim, ridning osv.
Viktigt att inte bara idrottsföreningar är i fokus, alla former av
fritidssysselsättningar är viktiga.

Förslag:
Gratis parkering
Hitta samverkansmöjligheter med andra föreningar som utför andra idrotter.
Hur kan man samverka redan i tidigt skede, när anläggningar planeras?
Många föreningar vill ha egen anläggning
Förvaltningen bör ta fram förslag på möjliga platser för nya anläggningar, med
fokus på multiarenor. Se på goda exempel, t.ex. Lingvallen för gymnastik.
Helsingborg för fotboll.
Borde finnas rutiner och system för samverkan föreningar emellan.
Anläggningar bör täcka alla behov; möteslokaler; förvaringsskåp; och
omklädningsrum. Vore bra med lokaler för styrelsemöte med egna
förvaringsutrymmen. Även redskapsförvaring i anslutning till träningslokal.
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Hitta vägar att arbeta tillsammans genom gemensamma träningar,
föreningssamarbete på skoltid för alla barns rätt att vara aktiva.
Det behövs fler anläggningsytor runt om i kommunen.
Investera i solceller och annat som sparar energi
Bygg nytt och underhåll befintligt
Kioskverksamheten på Söderslättshallen bör ändras.
Information om hur man kan marknadsföra arrangemang behövs. (Kommentar –
det finns på http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/evenemangskalender/ )
Förvaltningen bör se över hur samverkan mellan föreningar i Linköping ledde till
fin anläggning.
Viktigt att se över det offentliga rummet omkring anläggningarna. Vore t.ex. bra
med fritidsgård i anslutning till Södan.
Storbilds TV på Södan med information. Eller TV på rådhuset där föreningarna
kan presentera sina verksamheter. (Kommentar – i kundtjänst på Rådhuset finns
skärmar med information.)
Bättra på där vi är som sämst, vad finns inte? T.ex. inomhushall för fotboll.
Samträna med andra föreningar.
Behövs fokus på små föreningar och inte bara stora välbesökta idrotterna.
Förvaltningen bör sitta ner med mindre föreningar och försöka få fram
samverkansprojekt.
Borde finnas ett utrymme i kommunen för föreningar att förvara sitt material
(uppvärmt), alla föreningar behöver inte en anläggning men dock förråd för
förvaring. Hur kan man samverka kring detta?
Hur kan vi göra lokalhyror och lokalbidrag mer rättvisa? Omfördelning till
föreningar som har egna lokaler. Borde kanske ändra nolltaxa som inte är för alla,
fördela om resurser för att ge stöd till de som har egna lokaler och egen drift.
(Kommentar – en utredning av föreningsbidragen pågår)

Förändra systemet över tid för att inte chockhöja eller förändra för mycket på en
gång. Dialog är viktigt så att föreningar klarar sig ekonomiskt vid eventuella
förändringar. (Kommentar – detta tas i beaktning.)

Kommunen kan inte ensam fixa lokaler till verksamheterna. Föreningar måste
själva bidra och samverka.
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Bygg smart och inkludera föreningar vid planeringar av nybyggnation.
Föreningslivet måste ha EN väg in i kommunen och denna ska vara Kultur- och
fritidsförvaltningen, ska inte behöva skickas runt i kommunen till olika
förvaltningar.
Omklädningsrum till ishallen.
Byta nolltaxa mot att fixa anläggningarna.
Skapa samlingsområde förmånga idrotter och anläggningar.
Samverka mer kring tider på badet.
Lokala satsningar bör genomföras på landsbygden så att vi ger alla medborgare
tillgång till men meningsfull fritid..
Arrangera egna arrangemang/happenings.
Åretrunt-öppet i ishallen.
Ny undervisningsbassäng på badet
Fler konstgräsplaner
Skyttebana 50 m
Samverkan och utveckling 8 st
En av de tydligaste anledningarna till att grupperna valt samverkan är för att det
finns ett behov av att utvekla föreningarna och för att det finns begränsade resurser
i kommunen, både i form av anläggningar och kontanta bidrag.
Samverkan behövs för våra ungdomar slutar idrotta för tidigt. Barn och unga börjar
specialisera sig för tidigt. Ungdomar känner inte klubbkänsla.
Föreningarna vill utvecka utbudet för ungdomar men detta förutsätter att det finns
hallar, så samverkan är nära kopplat till anläggningsfrågan.
Föreningarna vill arbeta för jämställdhet.
Öppna upp verksamheterna för att säkerställa att alla ungdomar blir kvar länge i
föreningslivet.

Förslag:

Kanslitjänster, det finns många föreningar som har behov av hjälp med
admninistration osv. Permanent och vid enstaka tillfällen.
IdrottOnline innebär stor administration, behöver hjälp med detta också.
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Dokumentbank – det borde finnas en dokumentbank där föreningarna kan ladda
ner exempelvis bokföringsprogram, polistillstånd, jämställdhetsplan osv. för att få
ett enhetligt system i kommunen bland föreningar gällande de krav och riktlinjer
som finns från Kultur- och fritid
Trelleborg kommuns hemsida är svår att navigera och hitta på. Föreningarna borde
få egen plats på hemsidan med information om föreningarna och föreningslivet.
Tematräffar – gruppen efterfrågar tematräffar där personer från styrelser träffas och
informeras om vad som är på gång och man får möjlighet att ställa frågor till
nämnden.
Klubbar bör samverka för att undvika spelartapp.
Ledarutbildning är det viktigaste av allt.
Vi måste hjälpas till och alla bör gå ledarskapsutbildning, Plattformen 1 – här kan
vi ta stöd av Skåneidrotten. Det är viktigt att utbilda för att förändra och bibehålla.
Ett anställningsbidrag från kommunen skulle hjälpa många föreningar.
(Kommentar – det finns Admninistrativt bidrag från Arbetsmarknadsnämnden)
Mer ledarutbildning över idrottsgränser.
Lösa bredd-elit motsättningen.
Ta fram Föräldrapolicies för att föreningarnas ledare ska vara trygga i sitt ledarskap
och sina kontakter med föräldrar och för att föräldrar ska veta hur de ska uppträda
och hur de bäst kan stötta sina barn och unga.
Stort Trelleborgsläger borde arrangeras gemensamt med flera idrotter.
Skapa kontaktlistor på föreningarna/organisationsschema (Kommentar – det finns
föreningsregister. Föreningar är ansvarig för uppgifterna)
Skapa tillfällen att prova på andra idrotter
Hitta möjligheter till att samlokallisera i större utsträckning.
Få fler föreningar till Öppen Hall.
Lathund/möte om vilka möjligheter till stöd som finns.
Årshjul fritidslivet
Årlig träff med blandad information om bidrag, datum, vart vänder jag mig när….,
inspiration osv.
Bättre samverkan mellan kommun och RF
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Rädda ungdomar från gatan, preventivt arbete
Få hjälp av fritid att skicka intressanta upplägg, ex. Gislöv, Hållbarhet
Öka utbyte mellan idrotter
Träffar mellan eldsjälar bör arrangeras.
Fritidsnämnd/förvaltning bör besöka föreningar i större utsträckning.
Gemensam social media sida och ett forum att dela erfarenheter
Gör en ”Kul i Sommar” som Malmö
Ta tillvara på goda exempel från andra kommuner, t.ex. höjt föreningsbidrag till de
över 65 år.
Anordna föreningskväll med lyckade exempel på hur föreningar lyckats med t.ex.
förändringsarbete eller medlemsrekrytering
Skapa gemensamt nätverk så att föreningar kan samverka och informera varandra
om olika aktiviteter
Bättre likabehandling mellan idrotter, ingen favorisering av fotboll
Politiker bör tänka vad idrotten gör för samhället, då räcker inte 60 miljoner

Öppenhet och tillgänglighet 1 st
Kan vara svårt att ta sig till aktiviteter på golf och ridanläggningar exempelvis.

Förslag:

Aktivitetskort/Föreningsbuss som kan köra runt med barn och unga till aktiviteter
Skolbuss skulle kunna släppa barn på anläggning och föräldrar hämta
Information via skolor kan bli bättre.
Samarbete mellan föreningar är viktigt, måste skapa prioriteringar i samförstånd
Föreningar kan ha utbyte, brottare kan träna fotbolll och fotbollsspelare kan brottas
t.ex.
Samarbete skola-fritid-föreningar, kan bygga upp appar
Samverkan skola-föreningar, skolan kan fråga föreningar vad de kan ställa upp
med inför exempelvis friluftsdagar.
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Kul i 5 kan bli Kul i 365. Stor kostnad, men också stora vinster med aktiva barn
och unga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så finns det många idéer, tankar och visioner i grupperna.
Ofta är målen väldigt lika, men vägarna dit skiljer. Samverkan och förståelse för
varandras förutsättningar är viktigt, speciellt då det finns brister i anläggningar
och arenor.
Genom att ta gemensamma krafttag och söka externa medel till stora och små
projekt kan föreningar hjälpas åt att utvecklas och skapa ett ännu bättre
fritidsutbud för kommunens medborgare.
Det finns en vilja att fortsätta med denna form av årliga möten, då med olika tema
som är relevanta för Idrotts- och fritidslivet i Trelleborgs kommun.
Ett antal frågor har blivit identifierade
Frågor som uppkommit
- Hur fördelas de 60 miljonerna som är fritidsnämndens budget?
- Hur mycket har Fritidsnämnden i intäkter från föreningar?
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Bilaga 1. Mentiresultat

42 svarade

68 svarade

63 svarade

