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1. Inledning
1.1 Planens syfte
Denna lokalbehovsplan beskriver fritidsnämndens samlade lokalbehov under planeringsperioden
2020–2029, grundläggande uppgifter om verksamheternas mark, lokaler och anläggningar, samt
prioriterade utvecklingsområden som ska ligga till grund för bedömningar avseende framtida
lokalbehov. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar dels som ett
planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till tekniska nämndens/Lokal i
Malmös (LiMa) lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad. Lokalbehovsplanen används också
som underlag i Malmö stads investeringsplanering. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till
grund för fritidsnämndens behov av lokaler. Lokalbehovsplanen är av särskild vikt för nämndens
måluppfyllnad.
1.2 Fritidsnämndens uppdrag och mål
Kommunfullmäktige har i fritidsnämndens reglemente gett nämnden i uppgift att ansvara för
drift och tillgängliggörande av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de
anläggningar där grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
driftansvar. Fritidsnämnden har också ansvaret för stadens fritidsgårdar. Dessutom ska nämnden
ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang samt för allmän föreningsservice och
föreningsbidrag. Fullmäktige har därutöver uppdragit åt nämnden att beakta ett barnrätts-,
jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Fritidsnämnden är dock inte ensam om att
tillhandahålla ytor och lokaler för fritidsaktiviteter. Både andra nämnder (i huvudsak tekniska
nämnden och kulturnämnden) och privata aktörer erbjuder platser som bidrar till en meningsfull
fritid för malmöborna.
Fritidsnämnden har utifrån Malmö stads nio kommunfullmäktigemål angivit mer detaljerade mål
för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som enligt reglementet ingår i fritidsnämndens
ansvarsområde. Fritidsnämndens övergripande ambition är att skapa likvärdiga förutsättningar
för en meningsfull fritid för alla malmöbor i allmänhet, och för nämndens prioriterade
målgrupper i synnerhet. Fritidsnämndens prioriterade målgrupper är barn och unga (4–25 år),
personer med funktionsnedsättning och personer över 65 år. Resultaten av studien Ung Livsstil
som utvärderat högstadieelevers fritids- och kulturvanor visade att tjejer generellt är mindre
aktiva och har en sämre hälsa än killar, och att olika sociala bakgrunder påverkar hur unga är
aktiva på sin fritid. För att nå målet om en meningsfull fritid för alla Malmöbor ska därför ett
särskilt fokus ligga på tjejer i åldrarna 13–19 år, samt barn och unga i socioekonomiskt utsatta
områden. Det ligger också i linje med kommunstyrelsens beslut om inriktningen på det fortsatta
arbetet som utgår från Malmökommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag. Det
beslutades att Malmö ska vara en stad för barn och unga, att alla Malmös barn har rätt till en bra
start i livet, och att alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn därför har ett tydligt
kompensatoriskt uppdrag.

2. Fritidsnämndens lokalbestånd
2.1 Verksamhetens lokaler
Inom fritidsnämndens verksamhetsområde finns anläggningar utspridda över hela Malmö stad.
Fritidsförvaltningen har även hand om en anläggning utanför Malmö, Torups
rekreationsanläggning, i Svedala kommun.
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Merparten av anläggningarna ägs och förvaltas av Malmö stad genom Stadsfastigheter. Totalt
ansvarar fritidsnämnden för 90 anläggningar där fritidsnämnden har hyresavtal som
förstahandshyresgäst. Majoriteten av dessa drivs och sköts av fritidsförvaltningen. Ibland är
fritidsnämnden också hyresvärd och hyr ut en del av sina anläggningar till främst föreningar, men
också till andra förvaltningar i Malmö stad. Några anläggningar ägs och förvaltas av externa
fastighetsägare. Dessa anläggningar drivs och sköts till viss del av fritidsförvaltningen, och till viss
del av föreningar. Samtliga anläggningar återfinns i objektsförteckningen i bilaga 1.
Fritidsnämnden har idag såväl kommungemensamma som lokala anläggningar.
Kommungemensamma anläggningar har hela Malmö som upptagningsområde, och i viss mån
även närliggande kranskommuner. Ett exempel är Hylliebadet. Sporthallar, gymnastiksalar,
fotbollsplaner och fritidsgårdar är exempel på lokala anläggningar som bör ha en god geografisk
spridning i staden. Utöver kommungemensamma och lokala anläggningar finns det i Skåne även
så kallade regionala anläggningar, till exempel bågskytte, cricket, BMX, speedway och
elitidrottsanläggningar.
2.2 Geografisk fördelning av anläggningarna
Diagrammen nedan visar hur fritidsnämndens sporthallar, gymnastiksalar, gräsplaner,
konstgräsplaner, grusplaner, bollfält och fritidsgårdar är fördelade mellan Malmös stadsområden.
Det första diagrammet visar antal objekt per stadsområde, och det andra diagrammet visar antal
4–25-åringar per objektstyp i respektive stadsområde (antal 12–19-åringar för fritidsgårdar).
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2.3 Bokningsgrader
I tabellerna nedan redovisas bokningsgrader för de objektstyper som primärt bokas genom
fritidsförvaltningens föreningsavdelning: sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, tennisbanor
och ishallar. Bokningsgraderna presenteras för ordinarie säsong (samt för fotbollsplanerna även
för försäsong) och anger andel bokade timmar av antal tillgängliga timmar på vardagskvällar samt
på helger under perioden. Ordinarie säsong avser den tid under året då föreningarna har all sin
verksamhet igång i den aktuella objektstypen. Bokningsgraden påverkas bland annat av antal
föreningar och omfattningen av deras verksamhet, föreningarnas hemma- och bortamatcher,
bokningssystemets tillgänglighet för andra än föreningar, avbokningsregler och lokalpriser.
Fritidsnämnden anser att bokningsgrader över 80 % motsvarar en mycket god beläggning.
Ishallarna har en mycket hög bokningsgrad, och grusplanerna har en mycket låg bokningsgrad.
Bokningsgrad ordinarie säsong inomhus 160808–170604
Objektstyp

Antal
Bokade timmar
hallar/salar mån-sön

Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad Bokningsgrad
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre kväll
lör-sön

Sporthall

23

30 929

39 590

78%

87%

66%

Stor gymnastiksal
Liten gymnastiksal

18
33

10 455
12 304

20 968
33 547

50%
37%

51%
36%

45%
46%

Bokningsgrad försäsong utomhus 161107–170402
Objektstyp

Konstgräsplan
Grusplan (öppen)
Grusplan (stängd)

Antal
planer

20
6
11

Bokade timmar
mån-sön

7 866
220
-

Bokningsgrad Bokningsgrad
Tillgängliga
Bokningsgrad
mån-fre
lör-sön
timmar mån-sön mån-sön
17.00-21.30
09.00-18.00

13 268
3 974
-

59%
6%
-

81%
9%
-

31%
1%
-

Bokningsgrad ordinarie säsong utomhus 170403–171105
Objektstyp

Antal
planer

Bokade timmar
mån-sön

Bokningsgrad Bokningsgrad
Tillgängliga
Bokningsgrad
mån-fre
lör-sön
timmar mån-sön mån-sön
17.00-21.30
09.00-18.00
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Gräsplan
Bollfält
Konstgräsplan
Grusplan

24
20
21
17

8 501
5 035
11 367
182

12 000
14 000
22 762
20 477

71%
36%
50%
1%

69%
1%

26%
0%

Bokningsgrad tennisbanor utomhus 170501–171001
Objektstyp

Tennisbana

Antal
banor

Bokade timmar
mån-sön

4

1 114

Bokningsgrad Bokningsgrad
Tillgängliga
Bokningsgrad
mån-fre
lör-sön
timmar mån-sön mån-sön
17.00-21.00
09.00-18.00

2 756

40%

55%

24%

Bokningsgrad ishallar ordinarie säsong 160905–170402
Objektstyp

Ishall

Antal
hallar

Bokade timmar
mån-sön

6

6 141

Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad Bokningsgrad
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre kväll lör-sön

6 859

90%

94%

84%

2.4 Personallokaler och förråd
Fritidsförvaltningen har idag också 17 personallokaler som till största del är placerade inom
respektive driftssektion. Till detta förfogar förvaltningen över 14 förråd, väl spridda inom
driftsenheterna.

3. Befolkningsprognos
3.1 Barn och ungdomar, 4–25 år
Befolkningsprognosen 2018 –– 2028 visar att Malmö kommer att växa mycket de närmaste tio
åren. Malmös 4–25-åringar kommer enligt prognosen att öka med 15 800 personer mellan 2017
och 2028. Antalet flickor beräknas öka med 18 % och antalet pojkar med 19 %. Störst kommer
ökningen att vara i stadsområde Väster och Norr.
Diagrammen nedan visar befolkningsprognosen för 4–25-åringar uppdelat på kön och per
stadsområde. Prognosen per stadsområde sträcker sig bara fram till år 2023.
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3.2 Personer som är 65 år eller äldre
Fritidsnämndens andra målgrupp, personer som är 65 år eller äldre, förutses öka med ungefär 18
% (cirka 9200 personer) fram till 2028.
3.3 Personer med funktionsnedsättning
Det finns inte någon enhetlig definition av fritidsnämndens tredje målgrupp, som är personer
med funktionsnedsättning. Antalet personer med funktionsnedsättning väntas dock öka i takt
med att befolkningen i stort ökar.

4. Utvecklingsområden
Fritidsnämndens prioriterade målgrupper och Malmö stads befolkning som helhet kommer att
växa. Det innebär ökade behov av universellt utformade1 lokaler för fritidsgårdar,
fritidsanläggningar och andra platser där Malmös föreningsliv och malmöbor generellt kan
bedriva fritidsaktiviteter. Det är dessutom inte enbart Malmö som växer utan även stadens
grannkommuner, vars invånare också nyttjar stadens fritidsutbud. Därför måste regional
samverkan och samverkan med kranskommuner utvecklas.
Med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen och fritidsnämndens mål finns ett antal områden,
lokaler och anläggningar som särskilt behöver utredas avseende hur dessa bör utvecklas framöver.
För att leva upp till fritidsnämndens mål om att Malmös fritidsutbud ska vara inkluderande ska
jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet vara utgångspunkter vid planering och utveckling av nya
och befintliga idrotts- och fritidsanläggningar. De grupper som deltar minst ska prioriteras, och
inför investeringar ska bedömningar göras av hur dessa medel tillfaller män respektive kvinnor.
Anläggningar för fritidsaktiviteter måste till exempel geografiskt kunna placeras både i de
områden där befolkningen ökar, samtidigt som insatser måste riktas mot områden där
aktivitetsgraden är låg, det vill säga i socioekonomiskt utsatta områden. Det bör utredas om det i
framtiden ska placeras ett sportcenter i östra Malmö med möjligheter till en stor variation av
idrotter som normalt inte kan utövas i sporthallar eller gymnastiksalar, såsom till exempel
1

Universell utformning innebär att hänsyn tas till människors olika behov, egenskaper och funktionsförmåga så att
alla i så stor utsträckning som möjligt kan använda samma saker.
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racketsporter. Dessutom bör det utredas hur Rosengårds Idrottsplats Södra kan fortsätta
utvecklas. Med sina frikostiga ytor kan idrottsplatsen med en väl planerad utveckling ge barn och
ungdomar i östra Malmö en ökad möjlighet till aktiv fritid med fysiska aktiviteter i fokus.
Det utgör en utmaning för fritidsnämnden att i samarbete med andra nämnder skapa ytor och
platser samt stödja verksamheter som lever upp till flickors och kvinnors önskemål. Skillnaden
mellan i vilken utsträckning killar och tjejer i högstadieåldern är med i en idrottsförening eller
annan förening är mycket stor i Malmö. Ung Livsstil-studien visar också att andelen tjejer som är
med i en idrottsförening eller annan förening är ungefär som förväntat med hänsyn tagen till
Malmöungdomars socioekonomiska bakgrund och om de har svensk eller utländsk bakgrund.
Bland killar i Malmö är däremot fler än förväntat med i en idrottsförening eller annan förening.
Det beskrivs som en indikator på att föreningarna i Malmö lyckas bra med att fånga upp killarna.
Ett av fritidsnämndens mål är att öka flickors och kvinnors föreningsaktivitet och att i övrigt öka
unga tjejers deltagande i det av Malmö stad finansierade eller subventionerade fritidsutbudet, så
att skillnaden i deltagande mellan könen inte kvarstår.
Gymnastikidrottens anläggningar ökar i Malmö och år 2017 stod Hyllievångshallen färdig med
specialutrustning för truppgymnastik. Efterfrågan är dock fortsatt stor, och har ökat i och med
den ökade tillgången på lokaler. Det behövs ytterligare utredning om gymnastikidrottens
anläggningsbehov, där en eventuell ny gymnastikhall på stadionområdet innefattas.
Fritidsnämnden ska också ta ansvar för verksamhetens effekter på miljön, och ska driva ett
miljöarbete där hållbara och hälsofrämjande val är en självklarhet. Ett exempel på en av
fritidsnämndens stora miljöfrågor rör konstgräsplaner, vilket diskuteras mer utförligt i avsnitt 5
nedan. Vid större investeringar ska miljökonsekvenser beaktas, på samma sätt som genusanalyser
ska genomföras.
Det finns en efterfrågan på möteslokaler från föreningslivet. Dessutom har efterfrågan på lokaler
för matlagning och slöjd/hantverk ökat. Fritidsförvaltningen har tillsammans med
grundskoleförvaltningen i uppdrag att öka andelen skolor där föreningar kan boka lokaler efter
skoltid under 2018. Dessutom pågår arbetet med att sprida allaktivitetshusmodellen, där
aktiviteter bland annat hålls i samarbete med organisationer och föreningar.
Modellen för ett nytt ”föreningarnas hus” ska också fortsatt utredas tillsammans med den ideella
sektorn. De befintliga avtalen avseende det nuvarande Föreningarnas hus på Ystadvägen ska ses
över och efterhand eventuellt sägas upp.
Dessutom bör utvecklingen av följande anläggningar och lokaler utredas:
-

Limhamns Idrottsplats är i behov av utveckling för att anpassas till västra Malmös nuvarande
och framtida behov av olika aktivitetsytor, främst för fotboll, tennis och ishockey.
Idrottsplatsen kommer fortsatt att vara en arena med möjlighet för allsvensk fotboll för
damer.

-

Det nuvarande Urbana centrat har ett tidsbegränsat hyresavtal vilket medför att nya lokaler
för verksamheterna inom centret behöver ordnas inom 5–6 år. Verksamheterna är
ytkrävande och även fler verksamheter kan komma till framöver.

-

Ribersborgs Kallbadhus, samt förvaltningens rekreationsanläggningar.
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-

Fritidsförvaltningen har ett behov av att samla maskinpark, material och personallokaler för
bland annat stordriften. Det innebär att nya lokaler för ändamålet måste sökas och att
befintliga förrådslokaler kan avvecklas.

5. Lokalbeståndets utveckling samt markbehov
5.1 Prognoser över lokalbeståndets utveckling
Prognoser för utvecklingen av fritidsnämndens anläggningar görs dels för lokala anläggningstyper
som ska vara jämt fördelade över staden, och dels för kommungemensamma och mer
specialinriktade anläggningstyper. De lokala anläggningstyperna är fritidsgårdar, gymnastiksalar,
sporthallar och olika typer av fotbollsplaner. Gymnastiksalar, sporthallar och fotbollsplaner är
dessutom möjliga att använda till flera olika verksamheter. De specialinriktade anläggningarna är
av sådan karaktär att det endast finns en enda eller ett fåtal i hela Malmö. Ofta kan dessa bara
användas till en eller ett fåtal typer av verksamhet.
Befintliga anläggningar och ekonomiska åtaganden för dem återfinns i fritidsnämndens
objektsförteckning i bilaga 1. Där finns också redan planerade och beslutade gymnastiksalar och
sporthallar med kalkyler över tillkommande ekonomiska åtaganden för fritidsnämnden. I bilaga 1
redovisas också objekt som antas påverka fritidsnämndens ekonomiska åtaganden i framtiden
men som befinner sig på tidigare planeringsstadier och återfinns i detaljplaner, planprogram och
fördjupade översiktsplaner.
Nedan redovisas förväntad utveckling och fritidsnämndens prognostiserade behov av olika
anläggningstyper.
Fritidsgårdar
Sedan fritidsnämnden tog över ansvaret för Malmö stads fritidsgårdar efter omorganisationen i
maj 2017 har arbetet med fritidsgårdarnas lokalbehov varit centralt. Utvecklingen av
fritidsgårdarnas lokaler och placering bör ske i relation till en växande målgrupp (unga från
årskurs 6 till och med 18 år), målgruppens geografiska spridning i staden, samt målgruppens
behov och preferenser.
Fritidsnämnden bedriver idag verksamhet på 17 platser. Johannes fritidsgård står utan lokal sedan
januari 2018, men för övriga fritidsgårdars lokaler har nämnden någon form av hyres- eller
ekonomisk överenskommelse. För befintliga fritidsgårdar finns en inplanerad flytt (Limhamns
fritidsgård som ska flytta till större lokaler under sista kvartalet 2019, eller första kvartalet 2020).
Därutöver kommer Rörsjöns fritidsgård behöva lämna sina lokaler vid årsskiftet 2018/2019, och
Ungdomshuset samt Dammfri och Stenkula fritidsgårdar bör lämna sina lokaler då de bedöms
vara mindre bra av tillgänglighetsskäl och/eller inte uppfyller alla krav som ställs för att en bra
verksamhet ska kunna bedrivas. Fritidsförvaltningen söker nya lokaler i respektive område för
nämnda fritidsgårdar, men det har visat sig vara svårt att hitta. En stor anledning är
fastighetsägares krav på vilken typ av verksamhet de önskar i sina lokaler och synen på vad en
fritidsgård är för typ av verksamhet.
Fritidsnämnden har beslutat att inrätta en ny fritidsgård i en lokal i Lorensborg. Andra områden
som bedöms vara i behov av nya fritidsgårdar är i första hand Gyllins
trädgård/Toftanäs/Riseberga, Hyllievång/Lindeborg, och City.
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Fritidsgårdsverksamheten förfogar för närvarande också över lokalerna Nydalastugan,
Nydalateatern och Ingången, men bedöms inte ha något behov av dem. Hyresavtalet för
Nydalastugan är uppsagt och upphör vid årsskiftet. Förvaltningen ser över möjligheterna att hyra
ut Nydalateatern och Ingången.
Sporthallar
Antalet idrottshallar (sporthallar och gymnastiksalar) i fritidsnämndens bestånd beräknas öka till
följd av nybyggnation av skolor. Skolorna planerar normalt för gymnastikhallar och i de fall
fritidsnämnden bedömer att det finns behov av en sporthall ska en sådan beställas. Det är i
dagsläget en stor efterfrågan från föreningarna att få tider i sporthallar, och bokningsgraderna i
befintliga anläggningar är höga (se avsnitt 2.3).
Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet sporthallar som är i byggfas, beställda, eller som
fritidsnämnden i yttranden uttryckt att det kommer finnas behov av. I byggfas är Hästhagens
sporthall med två hallar och Toftanäs sporthall. Den nya sporthallen på stadionområdet i
anslutning till Malmö Idrottsgrundskola är beställd och en sporthall i kvarteret Eva (mellan
huvudbrandstationen och Latinskolan) är beställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Därtill har fritidsnämnden i yttranden över detaljplan eller planprogram uttryckt behov av en
sporthall till Malmö International School, en sporthall till Nyhamnen och en sporthall till
Kirseberg.

Under år 2017 gick det 3380 4–25-åringar per sporthall. Om utbyggnaden av antalet sporthallar
sker enligt planering, och med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen, beräknas det värdet att
sjunka till 3040 4–25-åringar per sporthall under den närmaste tioårsperioden, vilket illustreras i
diagrammet nedan.
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Utvecklingen av antalet sporthallar medför att fritidsnämnden ges utrymme att utföra sina
uppgifter och skapa likvärdiga förutsättningar för en meningsfull fritid för alla malmöbor.
Gymnastiksalar
Utöver sporthallarna som det redogörs för i avsnittet ovan finns ett antal av
grundskoleförvaltningen beställda eller planerade gymnastiksalar. Gymnastiksalarnas mindre
storlekar begränsar aktiviteten i hallarna, och de bokas i mycket lägre utsträckning än
sporthallarna (se avsnitt 2.3). Gymnastiksalar passar bäst för exempelvis basket, volleyboll, dans
och gymnastik. Den planerade utvecklingen redovisas i diagrammet nedan. Följande
gymnastiksalar rivs under 2018: Malmö Borgarskola, Rönneholmsskolan, Segevångsskolan,
Anneberg och Hermodsdalsskolan, för de två sistnämnda tillkommer nybyggnationer under 2019
och 2020. Grundskoleförvaltningen har därutöver beställt följande nya gymnastiksalar:
Mölledalsskolan, Elinelund, Norra Sorgenfri och Neptuniskolan. I grundskoleförvaltningens
planering återfinns även Fosie Kyrkby, Bunkeflo Altanen, Hyllie Högstadieskola Kultur, Tygelsjö
och Nyhamnen, som inte är beställda.

Under år 2017 gick det 1625 4–25-åringar per gymnastiksal (stor som liten). Om utbyggnaden av
antalet gymnastiksalar sker enligt planering, och med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen,
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beräknas det värdet att öka till 1700 4–25-åringar per gymnastiksal under den närmaste
tioårsperioden, vilket illustreras av den grå linjen i diagrammet nedan. Med tanke på
gymnastiksalarnas förhållandevis låga popularitet, och den beräknade utvecklingen av antalet
sporthallar, bedöms det inte vara något problem.

Fotbollsplaner
Organiserad fotboll spelas i Malmö på fem olika typer av planer: grusplaner, gräsplaner, bollfält
(enklare gräsplaner), konstgräsplaner och en hybridplan (en kombination av ungefär 90 %
naturgräs och 10 % konstgräs). Plantyperna har olika för och nackdelar avseende miljöpåverkan,
efterfrågan och i vilken utsträckning planen kan användas under året och hur många timmar per
vecka. Gräsplaner kan till exempel användas i förhållandevis låg utsträckning även under
sommarhalvåret eftersom gräset annars tar skada (ungefär 15–25 timmar/vecka).
Centralt för planeringen av fotbollsplanernas utveckling är konstgräsplanernas inverkan på
miljön. Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder som handlar upp och hanterar
mikroplastprodukter inom sin verksamhet, om möjligt, ska verka för en utfasning genom
ersättning med alternativa miljövänligare lösningar och produkter. Med undantag för grusplaner
är dock konstgräsplaner den enda typ av plan som kan användas under vintern. Grusplaner har
sedan ungefär 15 år tillbaka fasats ut inom fotbollsverksamheten och används idag i mycket låg
utsträckning.
För att Malmö IP:s konstgräsplan ska vara godkänd för spel på den högsta nivån ska denna läggas
om med start i november 2018. Det innebär att 21 av fritidsförvaltningens 22 konstgräsplaner
kan användas under fotbollens försäsong 2018/2019. Sett till tidigare säsongers bokningsgrad,
föreningarnas önskemål om träningstider, fritidsnämndens fördelningsprinciper och
föreningarnas antal lag och grupper är förvaltningens bedömning att dessa 21 planer motsvarar
föreningarnas verkliga behov av träningstider under försäsongen 2018/2019. För att även
framöver kunna tillgodose föreningarnas träningsbehov under vintrarna är förvaltningens
bedömning, sett till den förväntade befolkningsutvecklingen, att det behövs en 23:e konstgräsplan
till försäsongen 2022/2023. Förvaltningen gör bedömningen att det finns behov av en 24:e
konstgräsplan till försäsongen 2026/2027. Planerna föreslås anläggas på Limhamns IP:s övre
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grusplan respektive Hyllie IP:s bollfält. Förvaltningen gör dock bedömningen att det redan under
den ordinarie säsongen 2019, dvs under april-oktober, finns ett behov av förbättrade
träningsmöjligheter på Limhamns IP. Den konstgräsmatta som under vintern 2018/2019
kommer att flyttas från Malmö IP är fullt användbar för breddfotboll. Denna matta föreslås av
förvaltningen anläggas på Limhamns IP:s ena grusplan under 2019.
Under fotbollens ordinarie säsong 2017 fanns det sammanlagt på fritidsförvaltningens 21
konstgräsplaner, 23 gräsplaner samt i Kombihallen drygt 21 000 tillgängliga timmar på
vardagskvällar. För att en utveckling ska ske i takt med den förväntade befolkningsutvecklingen
skulle antalet tillgängliga timmar på vardagarskvällar under april-oktober behöva öka med 3 600
fram till år 2028. Under 2018 tillkom en konstgräsplan, enligt ovan föreslår förvaltningen
ytterligare två konstgräsplaner till 2028. Genom att räkna med tillgängliga timmar på dessa planer,
i den planerade inomhusfotbollshallen på Stadionområdet samt på två konstgräsplaner som av
olika anledningar inte gick att använda fullt ut under 2017 skulle antalet tillgängliga timmar på
vardagarskvällar under april-oktober öka med drygt 3 700. Utifrån perspektivet ”tillgängliga
timmar på fotbollsplanerna i Malmö” behövs det därutöver inga ytterligare fotbollsplaner. I
förhållande till antalet 4–25-åringar är det dock ont om fotbollsplaner i stadsområde Norr.
Eftersom detta är ett av de områden där befolkningen väntas öka som mest föreslår
förvaltningen att en av områdets grusplaner görs om till en hybridplan.
I ovanstående beräkningar över antalet tillgängliga timmar har förvaltningen bortsett från
grusplanerna eftersom dessa till följd av en låg efterfrågan har en mycket låg bokningsgrad. Även
bollfälten har bortsetts eftersom bokningsgraden varierar kraftigt från bollfält till bollfält.
Förvaltningen ser över förutsättningarna för att omvandla fler bollfält och grusplaner till
hybridplaner, för att på så sättsätt förbättra förutsättningarna för den verksamhet som idag
bedrivs på bollfält.
Med en ambition att under planperioden fasa ut antalet konstgräsplaner med plastgranulat och
ersätta dem med annat, så behöver antalet planer med mer miljövänliga underlag utökas. Till
exempel kan en konstgräsplan ersättas med en till två hybridgräsplaner. Dessa kan dock bara
användas under perioden mars-november. Det gör att fotbollsverksamheten under december till
februari får hanteras på färre planer. I dagsläget är miljövänliga konstgräsplaner
(bioplastbaserade) inte prövade och godkända för spel på högre nivåer. Däremot finns det
konstgräsplaner utan granulat som kan användas för breddverksamheterna. I och med oklarheten
om framtidens ersättningsmaterial för konstgräs med plastgranulat är det viktigt att Malmö stad
avsätter medel för att pröva och att vara med och utveckla nya och hållbara lösningar för
fotbollsplanerna framöver. Denna miljöomställning bör beaktas i framtida investeringsplanering.
Simhallar
Simhallsbadet, som ska rivas, bedöms kunna bibehållas fram till 2029. En ny simhall på
Stadionområdet planeras till tidigast 2028. Utöver den planerade simhallen på Stadionområdet
behöver en femte kommunal simhall byggas inom en period av 5 – 6 år till följd av
befolkningsutvecklingen. Det är främst bassängutrymme för skolsimsverksamheten och i andra
hand för föreningsverksamheten och motionärer som behöver kompletteras.
Ishallar
Dagens ishallar har idag ett stort behov av löpande underhåll, och behovet av nya ishallar är
påtagligt. Externa utredningar som stadsfastigheter har låtit utföra har visat att det vore
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ekonomiskt försvarbart att uppföra nya hallar istället för Limhamns ishall och Kirsebergs ishall.
Det skulle också innebära energibesparingar.
En ny ishall planeras också på Stadionområdet inom befintligt planprogram.
Hyllie sportcenter
Hyllie Sportcenter är en multisportanläggning som ägs av Malmö stad sedan 1998.
Fritidsnämnden behöver fatta beslut om dess långsiktiga inriktning.
Stadionområdets utveckling - planprogram
Planprogramsarbetet kring stadionområdet pågår och väntas påverka fritidsnämndens
lokalbestånd i tre etapper. En uppdaterad ekonomisk konsekvensbeskrivning för staden är gjord
och föreslås antas av kommunfullmäktige under hösten. Arbete pågår i tidigt skede med den i
planprogrammet beskrivna multihallen.
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Sammanställning av antal anläggningar
I tabellen på nästkommande sida sammanställs förväntad utveckling och fritidsnämndens
prognostiserade behov av samtliga anläggningstyper fram till och med år 2028. Beslutade och i
någon utsträckning planerade tillkommande objekt redovisas mot vit bakgrund. De siffror som
redovisas mot grå bakgrund indikerar uppräkningar i förhållande till befolkningsprognosen. Vid
uppräkning har 2017 använts som basår.
Fritidsgårdar
Sporthallar
Små
gymnastiksalar
(≤200 m2)
Stora
gymnastiksalar
(>200 m2)
Gymnastikhallar

Enligt beslutade och behovsbedömda nya objekt fram till och med 2028.
Sporthallar som är i byggfas, beställda, eller som fritidsnämnden i yttrande
uttryckt att det kommer finnas behov av fram till och med 2028.
Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2028 (det finns inga
planerade, och det finns inget behov av nya små gymnastiksalar).

Enligt av grundskoleförvaltningen beställda och planerade nya objekt till och
med 2028 (exklusive dem som fritidsnämnden bedömer behöver byggas som
sporthallar).
Enligt planerat nytt objekt till och med 2028 (planerad gymnastikhall på
stadionområdet), ingen uppräkning.
Badmintonbanor Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2023 (det finns inga
planerade), enligt uppräkning från och med 2024.
Tennisbanor
Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2023 (det finns inga
inomhus
planerade), enligt uppräkning från och med 2024.
Fotbollsplaner,
Enligt samlad behovsbedömning under vintermånaderna baserad på
konstgräs
föreningarnas nuvarande volymer, bokningsgrader och befolkningsprognos.
Fotbollsplaner,
Enligt uppräkning av det sammantagna antalet tillgängliga timmar på
gräs och hybrid
konstgräsplaner, fotbollshallar, gräsplaner och hybridplaner under
sommarmånaderna.
Fotbollsplaner,
Enligt justeringar baserade på föreslagna förändringar av antalet konstgräsgrus och bollfält och hybridplaner.
Ishallar
Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2023 (det finns inga
planerade), enligt uppräkning från och med 2024.
Simbassänger
Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2028 (nytt
inomhus
stadsdelsbad cirka 2024 och ny simhall på stadionområdet tidigast 2028).
Tennisbanor
Enligt beslutade och planerade nya objekt.
utomhus
Simbassänger
Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2023 (det finns inga
utomhus
planerade), enligt uppräkning från och med 2024.
Ridanläggningar Enligt beslutade och planerade nya objekt till och med 2023 (det finns inga
planerade), enligt uppräkning från och med 2024.
För övriga objektstyper finns inga beslutade eller planerade förändringar, och det bedöms inte
vara relevant med uppräkningar i förhållande till befolkningsprognosen.
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Anläggningskategori Antal Anläggningstyp
Administrativ lokal
Mötesanläggning

Personalrum/kontor
Maskinhall
Fritidsgård
20 Föreningshus
Observatorium
5

Antal Objektskategori
4
1
18
1
1

Personalrum/kontor
Maskinhall
Fritidsgård
Föreningslokal
Observatorium
Sporthall

Gymnastiksal
Gymnastikhall

Racketsporthall

Kampsportshall

Idrottshall

84
Multisporthall

Motionscenter
Bollplan
Bowlinghall
Friidrottshall
Ishall
Idrottsanläggning

129

Simhall

Bollplan

Idrottsplats

49

Cykelbana
Friidrott
Friluftsbad
Golfbana
Klubbstuga
Modellflygplats
Motorstadion
Rekreationsområde
Ridanläggning
Ridbana
Skyttebana

Antal Objektstyp
2018
4 Personalrum/kontor
4
1 Maskinhall
1
18 Fritidsgård
17
27 Föreningslokal
27
1 Observatorium
1
Sporthall
25
25 Kampsportslokal
7
Danslokal
1
Liten gymnastiksal
30
Stor gymnastiksal
18
40
Spinningsal
1
Möteslokal
2
1 Gymnastikhall
1
Badmintonbana
30
Bordtennislokal
3
4 Squashbana
5
Padelbana
1
Tennisbana
8
1 Kampsportslokal
1
Beachvolleybollplan
3
Innebandyplan
2
Gymnastikhall
1
Gruppträningssal
1
Yogalokal
1
2
Pilateslokal
1
Parkour
1
Basketplan
1
Cirkusskola
1
Roller Derby
1
3 Styrketräningslokal
3
Fotbollsplan, 7-spel konstgräs inomhus
2
2 Fotbollsplan, 11-spel konstgräs inomhus 0
Klättringslokal
1
1 Bowlingbanor
22
1 Friidrottsyta
1
Ishall
6
6
Kampsportslokal
1
Simbassäng
10
4 Styrketräningslokal
2
Relaxavdelning
1
Bollfält, 11-spel
11
Bollfält, 7-spel
6
Bollfält, 5-spel
3
Australisk fotbollsplan
1
Basebollplan
1
Beachvolleybollplan
4
Cricketplan
4
Fotbollsplan, 11-spel grus
12
Fotbollsplan, 11-spel gräs
23
111 Fotbollsplan, 11-spel konstgräs
22
Fotbollsplan, 7-spel grus
4
Fotbollsplan, 7-spel gräs
1
Fotbollsplan, 7-spel konstgräs
0
Fotbollsplan, hybrid
1
Fotbollsplan, strand
1
Padelbana
3
Rugbyplan
1
Tennisbana
12
Ultimate frisbeeplan
1
1 BMX-bana
1
2 Friidrottsyta
3
Simbassäng
8
6
Havsbad
3
Långgolf
1
2
Bangolf
1
2 Klubbstuga
2
1 Modellflygplats
1
1 Motor
1
1 Rekreationsområde
1
4 Ridanläggning
4
1 Ridbana
2
1 Bågskytte
1

Antal
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

18

20

21

21

21

21

21

21

21

21

28

28

30

31

31

31

33

33

33

33

30
20

30
21

30
22

30
25

30
28

30
28

30
29

30
29

30
29

30
29

1
30

1
30

1
30

2
30

2
30

2
34

2
34

2
34

2
35

2
35

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

2
0

2
0

2
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

10

10

10

10

10

12

12

12

12

16

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

11
23
23

11
23
23

11
23
23

11
23
23

11
23
23

10
23
23

10
23
23

10
23
24

10
23
24

10
23
24

0
1

0
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Bokas av föreningsavdelningen
Bokas delvis av föreningsavdelningen
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5.2 Fritidsnämndens markbehov
Flertalet av fritidsnämndens anläggningar är ytkrävande. Många av de befintliga anläggningarna
ligger på attraktiv mark som i framtiden kan behöva frånsägas för företräde av andra vitala
samhällsfunktioner som till exempel skola och förskola. Det är viktigt för fritidsnämnden att de
befintliga anläggningarna bevaras och utvecklas. Det är också viktigt att staden i tidiga
planeringsskeden beaktar fritidsverksamheternas markbehov, och att detta görs i alla delar av
staden så att social hållbarhet kan uppnås för alla. Att till exempel avveckla idrottsfunktioner i
centrala Malmö medför ökade transporter för att komma till lokaler och platser där man kan vara
aktiv. Det antas särskilt påverka socialt och ekonomiskt utsatta barn och unga, och motverkar
nämndens mål om att möjliggöra barn och ungas inflytande på sin fritid och att främja goda och
likvärdiga uppväxtvillkor. Det är även viktigt att det finns möjlighet för transporter att komma
fram till anläggningarna, att det finns tillgång till parkeringsplatser, goda möjligheter för
kollektivtrafik samt säkra och trygga cykel- och gångvägar.
Publika anläggningar är extra ytkrävande eftersom de både är större utifrån en utökad
läktarkapacitet men också för att besökarna behöver kringutrymmen i anläggningen såsom
toaletter, caféer, foajéer och garderober, samt utomhusytor för fordon och medias utrustning.

6. Effektiviseringar
Det finns ett behov av att utveckla befintliga och framtida idrottshallar i samråd med
stadsfastigheter för att bättre anpassa hallarna även för föreningsverksamhet efter skoltid. Det
kan uppnås genom anpassad utrustning för fritidsverksamhet samt funktionella och tekniska
rumskrav, såsom förrådsutrymmen, speglar för dans, samt mattor för kampsport och gymnastik.
Det behöver göras en mer aktiv analys innan ombyggnation av idrottshall eller nybyggnation av
skola när det ska byggas en gymnastiksal eller en sporthall, och det är viktigt att det ges utrymme
för en sådan analys i rätt skede av planeringsprocessen. Fler flexibla anläggningar kan bidra till
målet att få fler barn och unga att vara föreningsaktiva.
Fritidsförvaltningen behöver också förbättra samordningen med stadsbyggnadskontoret. En
utmaning har hittills varit för fritidsförvaltningen att man ofta får information om planerade
byggprojekt relativt sent i andra nämnders planering. Det innebär att planeringen redan har
kommit så långt att det inte går att göra förändringar utan att det skulle medföra stora kostnader.
Det upplevs även svårt att få gehör för behov av olika typer av anläggningar som kräver mer yta,
som till exempel en fotbollsplan, i planeringen i tidiga stadsutvecklingsprojekt.
Ytterligare åtgärder för effektiviseringar:
 Ökad förståelse och klara underlag för vad barn och ungdomar eftersöker i fråga om
platser och lokaler för framtidens aktiviteter.
 Djupare analys kring ökad nyttjandegrad på de anläggningar som idag har en låg nivå.
 Ökad samverkan mellan förvaltningar som har närliggande uppdrag, som tekniska
nämnden och kulturnämnden.
 Fördjupat strategiskt stödsystem i form av en stadsgemensam plattform för
positioneringar av nya anläggningar – mMap.
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