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Inledning
1.1
Planens syfte
Denna lokalbehovsplan beskriver fritidsnämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2030. 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 och uteytor.
Lokalbehovsplanen är av särskild vikt för nämndens måluppfyllnad.
1.2

Fritidsnämndens uppdrag och mål

Fritidsnämndens uppdrag
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.
Fritidsnämndens mål
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. Fritidsnämnden
arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Barn
och ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning är
prioriterade målgrupper. Fysisk aktivitet i unga år bidrar inte bara till en
meningsfull fritid utan ger också förutsättningar för bättre inlärningsförmåga i
skolan och stimulerar till rörelse under hela livet vilket i sin tur ger positiva
hälsoeffekter för samhället i stort.
Jämställdhet och jämlikhet
Resultaten av studien Ung Livsstil 2015 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
prioriterar nämnden ett jämställt och jämlikt fritidsutbud för barn och unga i
Malmö. 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.
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Det är dock inte lätt att förändra dessa mönster i deltagande och aktivitet
genom förändringar i fritidsnämndens lokalbestånd.
Även om högstadietjejers preferenser i viss utsträckning skiljer sig från
högstadiekillars är högstadietjejer överlag mycket mindre intresserade än
högstadiekillar av att Malmö stad ska satsa på idrott (som t.ex.
idrottsanläggningar och idrottsföreningar). Däremot är skillnaden inte så stor
mellan hur stor andel av högstadietjejerna som skulle vilja vara med i en
idrottsförening och motsvarande andel bland killarna.
Vid frågan om vilka idrotts- och fritidsanläggningar Malmö stad ska satsa på
svarade tjejer i högstadiet att de vill att Malmö stad i tur och ordning ska satsa
på gym (inomhus), simhallar, lokaler för dans, fotbollsplaner och sporthallar.
De typer av anläggningar som tjejer i högre grad än killar önskar att Malmö
stad ska satsa på är: lokaler för dans, motionsspår, ridanläggningar/stall,
specialanläggningar för gymnastik, badplatser utomhus med aktiviteter,
beachvolleyplaner, simhallar, lokaler för gruppträning (t.ex. bodybalance,
spinning och yoga) och gym (inomhus).
Önskemål bland högstadieelever om vilka anläggningar Malmö stad ska satsa
på påverkas i stort sett inte av ungdomarnas socioekonomiska bakgrund eller
om de har utländsk bakgrund eller ej.
Den bidragsberättigade idrottsverksamhet som lockar flest tjejer i Malmö och
genererar flest deltagartillfällen är fotboll, friidrott, gymnastik, kampsport,
ridsport och simidrott.
Att satsa extra på nämnda typer av anläggningar är dock inte tillräckligt för att
jämna ut skillnaderna mellan hur aktiva tjejer och killar är. Däremot ska
fritidsnämnden fortsätta att aktivt söka efter arbetssätt som stimulerar fler tjejer
och fler barn och unga med lägre socioekonomisk status till rörelse och
nyttjande av fritidsnämndens resurser.
1.3






Disposition
I avsnitt 2 beskrivs fritidsnämndens befintliga lokaler och uteytor, dess
geografiska fördelning och bokningsgrader för olika aktivitetsytor.
I avsnitt 3 redogörs för Malmö stads befolkningsutveckling utifrån
fritidsnämndens prioriterade målgrupper.
I avsnitt 4 återfinns fritidsnämndens planering och utökade lokalbehov
för planeringsperioden.
I avsnitt 5 beskrivs planerad finansiering av lokalbeståndets utveckling.
I avsnitt 6 noteras planområden i staden som är särskilt viktiga för
fritidsnämndens verksamheter.

2 Fritidsnämndens lokalbestånd
2.1
Verksamhetens lokaler
Inom fritidsnämndens verksamhetsområde finns lokaler och uteytor utspridda
över hela Malmö stad.
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I lokalbehovsplanen används begreppen anläggning och objekt. En
anläggning kan bestå av ett eller flera objekt. Till exempel består
anläggningen Dammfri sporthall av tre objekt: en balettsal, en
gymnastiksal och en sporthall. Anläggningen Dammfri fritidsgård
består däremot bara av ett objekt: en fritidsgård.
Merparten av de anläggningar som fritidsnämnden förfogar över ägs och
förvaltas av Malmö stad genom Stadsfastigheter. Några ägs och förvaltas av
externa fastighetsägare. Majoriteten av de anläggningar där fritidsnämnden har
hyresavtal som förstahandshyresgäst drivs och sköts av fritidsförvaltningen,
men en del anläggningar hyr förvaltningen ut till föreningar, kommersiella
aktörer eller andra förvaltningar i Malmö stad som då står för driften.
I fritidsnämndens objektsförteckning i bilaga 1 återfinns hyreskostnader för
samtliga lokaler och uteytor där fritidsnämnden är förstahandshyresgäst.
Fritidsnämndens anläggningsregister som återfinns i avsnitt 4.8 omfattar
samtliga objekt som fritidsnämnden förfogar över.
Fritidsnämnden har idag såväl kommungemensamma som lokala anläggningar och
objekt. Kommungemensamma anläggningar har hela Malmö som
upptagningsområde, till exempel Hylliebadet, bågskyttebanan, Motorstadion
och vissa elitidrottsanläggningar. En del av dessa anläggningar används också
frekvent av föreningar och invånare från Malmös kranskommuner. Sporthallar,
gymnastiksalar, fotbollsplaner och fritidsgårdar har ofta en mer lokal
anknytning och har en god geografisk spridning i staden.
2.2
Geografisk fördelning av fritidsnämndens lokala objekt
Diagrammen nedan visar hur fritidsnämndens lokala objekt (sporthallar,
gymnastiksalar, gräsplaner, konstgräsplaner, grusplaner, bollfält och
fritidsgårdar) är fördelade mellan Malmös stadsområden.
Diagram 1 visar antal objekt per objektstyp i respektive stadsområde.
Diagram 1. Geografisk fördelning av lokala objekt
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Diagram 2 visar antal 4-25-åringar per objektstyp i respektive stadsområde. För
fritidsgårdar visas antal 12-19-åringar per fritidsgård (Tegelhuset mellanstadiet
och Lyktan som riktar sig till mellanstadieelever är inte medräknade här).
Diagram 2 Antal 4-25-åringar per stadsområde och objektstyp
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2.3
Bokningsgrader
I tabellerna nedan redovisas bokningsgrader för 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. Anläggningars geografiska läge i förhållande till föreningars
upptagningsområde påverkar också bokningsgraderna. Fritidsnämnden anser
att bokningsgrader över 80 % motsvarar en mycket god beläggning. Ishallarna
har en mycket hög bokningsgrad, och grusplanerna har en mycket låg
bokningsgrad.
Sedan förvaltningens bokningssystem uppdaterades i slutet av 2017 har det inte
funnits någon fungerande funktion för att ta fram bokningsgrader, och inte
heller något effektivt manuellt sätt att komma runt problemet. En sådan
funktion väntas färdigställas under hösten 2019. Nedan redovisas därför
bokningsgrader för 2016/2017 respektive 2017. Siffrorna bedöms ge en skaplig
bild över bokningsgraderna för olika typer av anläggningar även för senare
säsonger.
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Objektstyp
Sporthall
Stor gymnastiksal
Liten gymnastiksal
Objektstyp
Konstgräsplan
Grusplan (öppen)
Objektstyp
Gräsplan
Bollfält
Konstgräsplan
Grusplan
Objektstyp
Tennisbana
Objektstyp
Ishall

Bokningsgrad ordinarie säsong inomhus 160808–170604
Bokade timmar Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad
mån-sön
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre kväll
30 929
39 590
78%
87%
10 455
20 968
50%
51%
12 304
33 547
37%
36%

Bokningsgrad
lör-sön
66%
45%
46%

Bokningsgrad försäsong utomhus 161107–170402
Bokade timmar Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad
mån-sön
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre
17.00-21.30
7 866
13 268
59%
81%
220
3 974
6%
9%

Bokningsgrad
lör-sön 09.0018.00
31%
1%

Bokningsgrad ordinarie säsong utomhus 170403–171105
Bokade timmar Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad
mån-sön
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre
17.00-21.30
8 501
12 000
71%
5 035
14 000
36%
11 367
22 762
50%
69%
182
20 477
1%
1%

Bokningsgrad
lör-sön 09.0018.00
26%
0%

Bokningsgrad tennisbanor utomhus 170501–171001
Bokade timmar Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad
mån-sön
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre
17.00-21.00
1 114
2 756
40%
55%

Bokningsgrad
lör-sön 09.0018.00
24%

Bokningsgrad ishallar ordinarie säsong 160905–170402
Bokade timmar Tillgängliga
Bokningsgrad Bokningsgrad
mån-sön
timmar mån-sön mån-sön
mån-fre kväll
6 141
6 859
90%
94%

Bokningsgrad
lör-sön
84%

3 Befolkningsprognos
3.1
Barn och ungdomar, 4-25 år
Befolkningsprognosen 2019 – 2029 visar att Malmö kommer att växa mycket
de närmaste tio åren. Malmös 4–25-åringar kommer enligt prognosen att öka
med 16 500 personer mellan 2018 och 2029. Antalet flickor beräknas öka med
18 % och antalet pojkar med 20 %. Störst kommer ökningen att vara i
stadsdelarna Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Hyllie.
Diagram 3 visar befolkningsprognosen för tjejer och killar i åldern 4-25 år.
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Diagram 3. Befolkningsprognos, antal malmöbor 4-25 år per kön
60000
50000
40000

51930
43276

50879

42988

30000
20000
10000
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Tjejer

2025

2026

2027

2028

2029

Killar

Diagram 4 visar befolkningsprognos 2019-2024 för antal malmöbor i åldern 425 år per stadsdel, med utblick för perioden 2025-2029.
Diagram 4. Befolkningsprognos 2019-2024 med utblick 2025-2029, antal malmöbor 4-25 år per
stadsdel
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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 20 % (cirka 10 100 personer) fram till 2029.
3.3
Personer med funktionsnedsättning
Det finns inte någon enhetlig definition av fritidsnämndens tredje målgrupp,
som är personer med funktionsnedsättning. Enligt Parasportförbundet
beräknas cirka 10 % av Sveriges befolkning ha någon form av
funktionsnedsättning. Det skulle innebära ungefär 34 000 av Malmös invånare.
Parasportförbundet uppskattar också att ungefär 30 % av befolkningen i stort
är medlemmar i idrottsrörelsen. Den siffran uppskattas vara betydligt lägre för
personer med funktionsnedsättning. I fritidsförvaltningens
brukarundersökningar 2017 och 2018 uppger cirka 4 % av de svarande att de
har någon form av funktionsnedsättning. Antalet personer med
funktionsnedsättning väntas öka i takt med att befolkningen i stort ökar.
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4 Planering och utökat lokalbehov 2019-2029
I detta avsnitt redovisas fritidsnämndens planerade utveckling och behov av
nya lokaler och uteytor för att alla malmöbor ska ges möjlighet till en
meningsfull fritid.
Avsnittet avslutas med förvaltningens anläggningsregister, där utvecklingen för
de olika objektstyperna sammanställs.
4.1
Fritidsgårdar
Sedan fritidsnämnden tog över ansvaret för Malmö stads fritidsgårdar har
arbetet med fritidsgårdarnas lokalbehov varit centralt. Arbetet utgörs dels av
verksamhetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler, samt
anskaffning av nya lokaler till befintliga och nya fritidsgårdar.
Fritidsnämnden driver idag 17 fritidsgårdar (varav två för mellanstadiet) på 16
platser.
Nedan redogörs för planerade omlokaliseringar och nya fritidsgårdar. Även
under den senare halvan av planeringsperioden bör dock antalet fritidsgårdar
öka med ungefär 1 vartannat år. Utvecklingen av fritidsgårdarnas lokaler och
placering sker i relation till en växande målgrupp, målgruppens geografiska
spridning i staden, samt målgruppens behov och preferenser. Antalet 12–19åringar i Malmö väntas öka med 37 % (närmare 10 000 individer) inom den
närmaste tioårsperioden. De stadsdelar som väntas öka med störst antal är i tur
och ordning Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Hyllie.
Omlokaliseringar – planer och behov






Rörsjöns fritidsgård, som har lämnat sina lokaler på Rörsjöskolan,
kommer flytta in i en ny lokal på Sallerupsvägen under hösten 2019.
Den nya lokalen är bättre verksamhetsanpassad och ligger väl synligt,
vilket är en fördel. Fram till inflytt kommer Rörsjöns fritidsgård
tillfälligt finnas i bottenplan på Entré.
Inga beslut är fattade, men Johannes fritidsgård (som står utan lokal
sedan januari 2018 och inte är medräknad bland de 17) kan
förhoppningsvis flytta in i nya lokaler på Storgatan under våren 2020.
Limhamns fritidsgård kommer flytta till lokstallarna i Limhamn, som
byggs om för ändamålet. Fritidsgården beräknas kunna flytta in under
första halvåret 2021.
Andra fritidsgårdar som skulle behöva omlokaliseras är Ungdomshuset,
Dammfri, Stenkula och Bunkeflostrands fritidsgårdar. Det finns tidiga
planer på att samlokalisera Bunkeflostrands fritidsgård med ett
bibliotek i Bunkeflostrands nya centrum. Fritidsgården och biblioteket
skulle då kunna samnyttja personalutrymme och vissa aktivitetsytor,
vilket även skulle främja samarbete i övrigt.

Nya fritidsgårdar


I augusti 2018 beslutade fritidsnämnden att en ny fritidsgård skulle
inrättas i Lorensborg. Under förutsättning att MKB:s styrelse fattar ett
investeringsbeslut planerar fritidsnämnden inflytt under 2021.
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Fritidsnämnden har i mars 2019 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag
att teckna ett riskavtal för projektering av en sporthall med lokaler för
en fritidsgård i Hyllievångsområdet. En sådan anläggning planeras
kunna stå klar till 2023.
Det finns också planer på att finansiera, och därmed eventuellt hyra
lokal för, fler föreningsdriva mötesplatser för unga i områden där
utbudet av fritidsgårdar inte täcks fullt ut. Det kan till exempel bli
aktuellt på Toftanäs, kring Mobilia eller på Möllevången.

Ingången och Nydalateatern
Fritidsnämnden förfogar också över lokalerna Ingången och Nydalateatern
som hyrs ut till förskoleförvaltningen respektive en teaterförening. Ingången
och Nydalateatern ska inte heller i fortsättningen användas för fritidsgårdarnas
verksamheter.
4.2
Sporthallar
Fritidsnämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har upprättat en överenskommelse om
nybyggnation av sporthallar och gymnastiksalar. Fritidsnämnden ska enligt
överenskommelsen ta ett ekonomiskt ansvar för varje nybyggd sporthall eller
gymnastiksal till följd av sitt uppdrag att hyra ut alla idrottshallar oavsett form.
Fritidsnämnden ska dessutom stå som förstahandshyregäst och beställare av
kommande sporthallar.
Antalet sporthallar och gymnastiksalar i fritidsnämndens bestånd ökar
kontinuerligt till följd av nybyggnation av skolor. Grundskolenämnden planerar
normalt för gymnastiksalar och i de fall fritidsnämnden bedömer att det finns
behov av en sporthall ska en sådan beställas. Grundskolorna har fått i uppgift
att öka antal lektionstimmar i ämnet idrott och hälsa vilket kan påverka
skolornas val av idrottsanläggningar framöver. Gymnasieskolorna önskar i
normalfallet att sporthallar byggs.
Diagram 5 visar utvecklingen av antalet sporthallar som är i byggfas, beställda,
eller som fritidsnämnden i yttranden uttryckt att det kommer finnas behov av.
Hästhagens sporthall med två hallar och Toftanäs sporthall är nu färdigställda
och togs i drift under 2019. Den nya sporthallen på stadionområdet i
anslutning till Malmö Idrottsgrundskola är i byggfas och beräknas stå klar 2021.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bygger en sporthall på Valdemarsro
(färdigställande årsskiftet 2019/2020), har beställt en sporthall till
Södervärnsskolan (2025), samt planerar för en sporthall till
Universitetsholmens gymnasieskola (2023). Det pågår också en utredning om
att riva Latinskolans sporthall och bygga en ny fullstor sporthall på samma
plats.
Därtill har fritidsnämnden beställt projektering av en sporthall till Malmö
International School i Hyllie, samt uttryckt behov av en sporthall till
Nyhamnen och en sporthall till Kirseberg. Det finns i dagsläget inga sporthallar
planerade från och med 2026.
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Diagram 5. Antal sporthallar
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Under år 2018 gick det 3451 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 3213 4–25-åringar
per sporthall under den närmaste tioårsperioden. Det illustreras i diagram 6.
Diagram 6. Antal 4-25-åringar per sporthall
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Antal 4-25-åringar per sporthall (objekt)

Utvecklingen av antalet sporthallar medför att fritidsnämnden ges utrymme att
utföra sina uppgifter och skapa likvärdiga förutsättningar för en meningsfull
fritid för alla malmöbor.
Utifrån föreningslivets behov av halltider under kvällar och helger bedömer
fritidsnämnden att det inte finns något ytterligare behov av varken sporthallar
eller gymnastiksalar under planeringsperioden. Fritidsnämndens ambition är
också att nyttja befintliga ytor mer flexibelt än vad som görs idag. Mot
bakgrund av att skolornas behov av idrottshallar kommer fortsätta att öka är
dock fritidsnämndens uppfattning att fler sporthallar i flera fall kan vara att
föredra framför fler gymnastiksalar, till följd av sporthallarnas högre
nyttjandegrader och möjlighet till ett större utbud av idrotter.
4.3
Gymnastiksalar
Utöver sporthallarna finns ett antal gymnastiksalar som är beställda eller
planeras av grundskoleförvaltningen.
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Den planerade utvecklingen redovisas i diagram 7. Annebergsskolans,
Elinelundsskolans och Hermodsdalsskolans nya gymnastiksalar färdigställs
under 2019 och 2020. Grundskoleförvaltningen har därutöver beställt följande
nya gymnastiksalar: Mölledalsskolan, Norra Sorgenfri och Neptuniskolan. I
grundskoleförvaltningens planering återfinns även Bunkeflo Altanen, Hyllie
Högstadieskola Kultur, Tygelsjö, Södra Kirseberg, Höja och Nyhamnen som
inte är beställda. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar för en
ny gymnastiksal i kvarteret Eva. Det finns i dagsläget inga gymnastiksalar
planerade från och med 2026.
Grundskoleförvaltningen har också beställt ytterligare en högstadieskola i
Hyllie. Det är för närvarande inte klart var i Hyllie den ska ligga, och skolans
behov av en ny idrottshall ska utredas i förhållande till fritidsverksamheternas
behov av ytterligare en idrottshall i området.
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.
I dagsläget är fördelningen mellan små och stora gymnastiksalar: 29 små och 21
stora. Planeringen fram till 2025 medför att fördelningen blir 29 små och 32
stora gymnastiksalar. En stor gymnastiksal är över 200 kvadratmeter. Stora
gymnastiksalar har fler verksamhetsmöjligheter och nyttjas i högre utsträckning
än små.
Diagram 7. Antal gymnastiksalar
70
60
50
40
30
20
10
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Antal gymnastiksalar (objekt)

Under år 2018 gick det 1797 4-25-åringar per gymnastiksal (stor som liten).
Om utbyggnaden av antalet gymnastiksalar sker enligt planering, och med
hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen, beräknas det värdet att sjunka till
1713 4–25-åringar per gymnastiksal under den närmaste tioårsperioden. Det
illustreras i diagram 8.
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Diagram 8. Antal 4-25-åringar per gymnastiksal
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4.4
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.
Grusplaner och bollfält efterfrågas i låg utsträckning. Förvaltningen ser därför
kontinuerligt över möjligheterna att omvandla grusplaner och bollfält till andra
typer av planer, för att på så sätt förbättra förutsättningarna för den befintliga
verksamheten.
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. Under inledningen av 2020 anläggs en konstgräsplan
utan granulat på en av grusplanerna på Lindängens IP. Att anlägga och
utvärdera konstgräs utan granulat är ett av tre tester som fritidsförvaltningen
ansvarar för enligt den av fritidsnämnden antagna handlingsplan för utfasning
av (bland annat) konstgräsplaner med gummigranulat. De övriga två tester som
fritidsförvaltningen ansvarar för är att anlägga och utvärdera dels en
konstgräsplan med BioFill (sockerrörsbaserat granulat) som fyllnadsmaterial
och dels en hybridgräsplan för breddfotboll.
När framtida konstgräsplaner anläggs ska i första hand planer utan
gummigranulat anläggas, under förutsättning att förvaltningens tester av
konstgräsplaner utan gummigranulat slår väl ut. I och med oklarheten om
framtidens ersättningsmaterial för konstgräs med gummigranulat 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. Det är också viktigt att utveckla
och installera skyddande åtgärder vid konstgräsplaner för att minimera riskerna
för negativ miljöpåverkan.
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Under hösten 2019 anläggs en konstgräsplan på en av grusplanerna på
Limhamns IP. Konstgräsmattan återbrukas från elitarenan Malmö IP. Till följd
av att nya tennisbanor anläggs på Limhamns IP försvinner ett bollfält på
idrottsplatsen till säsongen 2020. Med koppling till byggande av ny förskola
beräknas en 7-spelsplan ha anlagts på Malmö IP till 2021. I framtagen
fördjupad översiktsplan planeras det för att flytta grusplanen på Bulltofta IP
inom planområdet. Den nya planen bör få ett annat underlag än grus, vilket
fritidsnämnden har påpekat i ett remissvar. I den fördjupade översiktsplanen
för Nyhamnen inkluderas en ny fotbollsplan.
Fritidsnämndens grusplaner kommer att utgöra viktiga ytor för att dels kunna
göra en miljöomställning från konstgräs till andra material samt dels för att
tillgodose framtida behov av fotbollsplaner i den förtätade staden.
Fritidsnämnden kommer att fastställa genomförande och turordning för
omställning av konstgräsplaner och utveckling av övriga fotbollsplaner under
vinter/vår 2019-2020. Fritidsförvaltningen ska också utreda behovet av fler
fotbollsplaner i anslutning till befintliga klubbstugor, t.ex. i Hyllie.
Från föreningslivet efterfrågas också fler omklädningsrum, förråd och
klubbstugor i anslutning till befintliga bollplaner. Fritidsförvaltningen ska
utreda och fastställa behovets omfattning under 2020.
4.5
Stadionområdets utveckling
I maj 2019 godkände kommunfullmäktige Planprogram för Stadionområdet
(Pp 6048). Planprogrammet beskriver bland annat hur de av fritidsnämnden
beskrivna framtida funktionerna inom stadionområdet kan få plats.
Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion rivs och föreslår en utbyggnad
på området i tre etapper med bland annat idrottsgrundskola och sporthall,
tillbyggnad av Annebergsskolan, friidrottsarena, simarena, gymnastikhall för
gymnastikidrotterna, kombinerad is- och bowlinghall, multihall med bland
annat en fullstor fotbollsplan, samt konceptbostäder. Området kan vara fullt
utbyggt till år 2030.
Det finns också ett behov av fortsatt utredning om det totala behovet av
publika anläggningar och arenor för elitidrotternas verksamhet och större
arrangemang i hela Malmö stad.
4.6
Simhallar
I samband med godkännandet av Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven
simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang. Utvecklingen
behöver också utredas utifrån fler perspektiv, till exempel behovet för Malmö
Universitets nya polisutbildning. Simhallsbadet, som ska rivas, bedöms kunna
bibehållas fram till 2029. Samtidigt växer befolkningen och stadens befintliga
vattenytor bedöms närma sig sin maxkapacitet, särskilt för tider för
simundervisning.
I Planprogrammet för Stadionområdet anges att en ny simarena ska placeras på
området. Planen är att den ska kunna tas i bruk år 2029 när Simhallsbadet
avvecklas. Fritidsnämndens preliminära bedömning är att det utöver simhallen
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på Stadionområdet behövs ytterligare simytor inom planperioden. Behovet är i
dagsläget stort och behöver prioriteras skyndsamt för att nya simytor ska
kunna färdigställas till år 2022. Vid utvecklingen av nya simhallar ska särskilda
behov för personer med funktionsnedsättningar beaktas.
4.7

Övrigt

Ridanläggningar
Tre av fyra stora ridföreningar i Malmö har fått tillgång till antingen en ny eller
renoverad ridanläggning som förvaltas och underhålls av kommunen. Malmö
Civila Ryttareförening bedriver dock för närvarande sin verksamhet i externt
förhyrda lokaler, som är undermåliga. Därför ska en ny ridanläggning uppföras.
Anläggningen beräknas kunna tas i drift i slutet av 2020.
Ridanläggningen är en del av Malmö stads ridsportsatsning med en uttalad
ambition att ge bättre ekonomiska förutsättningar för en fritidsaktivitet som
domineras av flickor.
Ishallar
Dagens ishallar har idag ett stort behov av löpande underhåll. En ny ishall
planeras på Stadionområdet inom planperioden. Befintliga anläggningars
livslängd och behovet av att bygga nytt utreds tillsammans med stadsfastigheter
då de idag uppvisar större underhållsbehov samt hög energiförbrukning.
Kirsebergs och Limhamns ishallar har brister i antal omklädningsrum,
publikytor, föreningsytor och träningsytor utanför isen.
Tennis och beachvolley
I dagsläget finns fyra beachvolleyplaner på Malmö IP. Planen är att bevara en
av dessa och att förlägga fyra nya på Hästhagens IP. På Hästhagens IP finns
idag fyra tennisbanor. Planen är att bevara två av dessa och fem nya
tennisbanor kommer förläggas på Limhamns IP med färdigställande i mars
2020.
Utveckling av Ribersborgsområdet
Inom ramen för Malmö stads arbete med att stärka Malmö som framtidens
kuststad utreder fritidsförvaltnignen tillsammans med andra förvaltningar
möjligheterna att utveckla Ribersborgsområdet som ett tillgängligt
rekreationsområde för en växande befolkning. Området omfattar bland annat
Ribersborgs handikappbad och Limhamnsfältet. För fritidsförvaltningen utgör
arbetet en viktig del av utvecklingen av stadens rekreationsområden för att öka
malmöbornas möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse hela livet.
Föreningarnas hus och Föreningscenter Nobelvägen 21
I Föreningarnas hus på Ystadvägen samsas idag ett tjugotal föreningar som
sysslar med allt från dans, kampsport, musik och pingis till skateboard. Med
hänvisning till en förstudie från Malmö Ideella, störande ordning, samt minskat
intresse från föreningar att hyra lokaler på grund av dess geografiska läge och
prisnivå, så planerar fritidsförvaltningen att säga upp hyresavtalet för en del av
huset redan 2020.
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Fritidsförvaltningen kan då successivt avveckla verksamhet i Föreningarnas
Hus och delvis flytta den till mer ändamålsenliga lokaler som kan berika
föreningslivet i Malmö och stärka samarbetet mellan staden och den idéburna
sektorn i enlighet med Malmöandan. Ett ”föreningscenter”, såsom
föreningarna själva har beskrivit det skulle vara ett gemensamt öppet hus för
alla föreningar som vill, och ska innehålla bland annat; café, reception,
utbildningslokaler, tillfälliga arbets- och mötesplatser samt mikrokontor. Ett
första föreningscenter prövas under 2019 på Nobelvägen 21 då
fritidsförvaltningen övertog hyresavtalet från Arbetsmarknads- och
funktionsstödsförvaltningen för att i Malmöandans regi skapa en mötesplats
för samarbetet mellan Malmö stad och den idéburna sektorn.
Kampen
Fritidsförvaltningens hyresavtal för det urbana sportcenter Kampen går ut
2026. Förvaltningen för samtal med MKB om föreningarna och kommersiell
verksamhet (roller derby, cirkus, parkour, klättring) kan få utrymme att vara
kvar i samma lokaler eller på annan plats även efter 2026.
Padel
Fritidsnämnden har tre utomhusbanor och en inomhus på Hyllie sportcenter.
Sedan några år tillbaka finns tretton banor i privat regi i Malmö och
bygglovsansökan är inlämnad för ytterligare 11 banor i norra Malmö.
Fritidsnämnden är inte involverad i de tillkommande banorna, och ser inget
behov av fler kommunala banor.
Kontorslokaler
Den del av fritidsförvaltningens personal som suttit på Henrik Smithsgatan
flyttar under hösten till lokaler på Ledebursgatan. Fritidsförvaltningen
förväntas dock inom planeringsperioden behöva nya lokaler med plats för fler
medarbetare, för att kunna avveckla kontorsplatser på Drottninggatan.
Centralgarage, verkstad och tillhörande personallokaler
Fritidsnämnden kommer inom de närmaste åren att behöva nytt centralgarage
för nämndens större maskiner, traktorer och transportfordon som ersättning
för de lokaler som idag hyrs inom Visabs område vid Augustenborg. Till detta
garage behövs personallokaler samt lokal för enklare maskinskötsel. Lokalerna
på Visabs område är inte längre ändamålsenliga.
4.8
Sammanställning av antal anläggningar och objekt
I tabellen på nästa sida sammanställs fritidsnämndens planerade utveckling och
konkreta behov av nya lokaler fram till och med år 2029. Tillkommande objekt
inom den planerade multihallen på Stadionområdet (med undantag av den
planerade fotbollsplanen) finns inte med i sammanställningen med anledning
av att planeringen inte har kommit tillräckligt långt.
Fritidsförvaltningen har kategoriserat sina anläggningar på två nivåer. På den
översta nivån, anläggningskategori, delas anläggningarna upp efter kategorierna
idrottsanläggning, mötesanläggning eller administrativ lokal. Nivå 2,
anläggningstyp, delar in anläggningarna i de tre större kategorierna idrottshall
(inomhusanläggning) och idrottsplats (utomhusanläggning), fritidsgård, samt
fyra mindre kategorier.
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På varje anläggning finns det ett visst antal objekt, vanligtvis olika typer av
aktivitetsytor. Dessa objekt har delats in på två nivåer (objektskategori
respektive objektstyp). Siffrorna anger antal objekt per objektstyp.
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Antal
Anläggningskategori Antal Anläggningstyp
Antal Objektskategori
Antal Objektstyp
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Administrativ lokal
5 Personalrum/kontor 4 Personalrum/kontor 4 Personalrum/kontor
4
Maskinhall
1 Maskinhall
1 Maskinhall
1
Mötesanläggning
19 Fritidsgård
17 Fritidsgård
17 Fritidsgård
17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
Föreningshus
1 Föreningslokal
27 Föreningslokal
27
Observatorium
1 Observatorium
1 Observatorium
1
Idrottsanläggning
137 Idrottshall
88 Sporthall
27 Sporthall
28 29 30 30 32 32 35 35 35 35 35
Kampsportslokal
7
Danslokal
1
Gymnastiksal
42 Liten gymnastiksal
29
Stor gymnastiksal
21 23 24 25 28 29 32 32 32 32 32
Spinningsal
1
Möteslokal
2
Gymnastikhall
1 Gymnastikhall
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Racketsporthall
4 Badmintonbana
30
Bordtennislokal
3
Squashbana
5
Padelbana
1
Tennisbana
8
Kampsportshall
1 Kampsportslokal
1
Multisporthall
2 Beachvolleybollplan
3
Innebandyplan
2
Gymnastikhall
1
Gruppträningssal
1
Yogalokal
1
Pilateslokal
1
Parkour
1
Basketplan
1
Cirkusskola
1
Roller Derby
1
Motionscenter
3 Styrketräningslokal
3
Bollplan
2 Fotbollsplan, 7-spel konstgräs inomhus 2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Fotbollsplan, 11-spel konstgräs inomhus 0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Klättringslokal
1
Bowlinghall
1 Bowlingbanor
22
Friidrottshall
1 Friidrottsyta
1
Ishall
6 Ishall
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
Kampsportslokal
1
Simhall
4 Simbassäng
10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16
Styrketräningslokal
2
Relaxavdelning
1

Idrottsplats

49 Bollplan

Cykelbana
Friidrott
Friluftsbad
Golfbana
Klubbstuga
Modellflygplats
Motorstadion
Rekreationsområde
Ridanläggning
Ridbana
Skyttebana
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111 Bollfält, 11-spel
Bollfält, 7-spel
Bollfält, 5-spel
Australisk fotbollsplan
Basebollplan
Beachvolleybollplan
Cricketplan
Fotbollsplan, 11-spel grus
Fotbollsplan, 11-spel gräs
Fotbollsplan, 11-spel konstgräs
Fotbollsplan, 7-spel grus
Fotbollsplan, 7-spel gräs
Fotbollsplan, 7-spel konstgräs
Fotbollsplan, 11-spel hybrid
Fotbollsplan, strand
Padelbana
Rugbyplan
Tennisbana
Ultimate frisbeeplan
1 BMX-bana
2 Friidrottsyta
6 Simbassäng
Havsbad
2 Långgolf
Bangolf
2 Klubbstuga
1 Modellflygplats
1 Motor
1 Rekreationsområde
4 Ridanläggning
1 Ridbana
1 Bågskytte
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5 Finansiering
En stor del av fritidsnämndens tillkommande kostnader för den planerade
utvecklingen ligger inom demografikompenserade satsningar. Det gäller
generellt för sporthallar, gymnastiksalar, fritidsgårdar, tennisplaner samt för
planerna på ett multisportcenter i öster. Det råder dock en osäkerhet om ifall
nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av
tillkommande driftskostnader för nya sporthallar och gymnastiksalar som följer
av grundskole- och gymnasieutbyggnad.
Fotbollsplaner utomhus planeras också generellt att finansieras inom
demografikompensationen, men extra anslag kan komma att krävas kopplat till
en miljöomställning som fritidsnämnden inte själv kan hantera.
Utanför demografikompensationen ligger bland annat stadionområdets
utveckling, det vill säga, kostnader för en ny multihall, simhall, ishall,
gymnastikhall och en ny friidrottsarena.
Tillkommande driftskostnader för ytterligare simhallar är av den storleken att
fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig ram.
Tillkommande kostnader för utveckling av Ribersborgsområdet kan också
behöva finansieras med utökat kommunbidrag.
En ny sjuspelsplan på Malmö IP väntas finansieras av P-Malmö och inom
projektet med att bygga en förskola på området. De nya beachvolleybanorna
på Hästhagen finansieras av tekniska nämnden inom projektet på Malmö IP.

6 Stadsutveckling
När Malmö byggs ut, förtätas och utvecklas är det viktigt att tidigt i processen
involvera fritidsförvaltningen och beakta fritidssektorns behov.
Idrottsanläggningar är oftast ytkrävande. Det är viktigt att staden i tidiga
planeringsskeden beaktar fritidsverksamheternas markbehov, och att detta görs
i alla delar av staden. 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.
Fritidsnämnden har identifierat följande planområden som särskilt viktiga:


Planprogram Jägersro
Jägersro travbana ska flyttas och byggas om på en tomt öster om den
befintliga. Det bedrivs ett planprogramsarbete för denna tomt. Intill
tomten ligger den plats där MCRs nya ridanläggning uppförs. Inom
planområdet kan finnas plats för multisportcenter eller andra
idrottsanläggningar som med fördel kan ha en koppling till travbanan.



Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården (Pp 6050)

Planprogrammets område gränsar till stadionområdet och det är viktigt
att fastsälla kopplingen mellan dessa områden. Inom planområdet finns
behov av en fritidsgård vilket har framförts inom arbetet med
planprogrammet. Området är ett CTC-område.


Planprogram för ny gatu- och kvartersstruktur norr om kalkbrottet i Limhamn
(Pp 6028)
Planområdet omfattar ca 5000 nya bostäder och ligger nära Limhamns
idrottsplats och ishall. Idrottsplatsen behöver utvecklas för att möta
behoven från nya boende inom planområdet. Inom planområdet
planeras en skola med tillhörande idrottshall, men inga övriga ytor för
utomhusidrott.



Planprogram för västra Hyllie i Malmö (Pp 6052)
Planområdet omfattar planering för ett stort antal bostäder och
centrumverksamhet mellan Emporia och stationsområdet i öster och
Hyllie idrottsplats och ekostråket i väster. I hyllieområdet planeras inga
idrottsytor utomhus, ej heller inom planområdet. Den nuvarande
kapaciteten på närliggande idrottsplatser (Lindeborg, Hyllie och
Kroksbäck) bedöms inte kunna täcka behovet i Hyllie. Någon eller
flera av dessa idrottsplatser måste utvecklas.



Elinelunds gård etapp 3 (Dp 5261)
Planormådet omfattar den sydligaste delen av de tre etapperna, dvs det
område som ligger närmast yttre ringvägen öster och syd om
kalkbrottet. I området finns utrymme för anläggningar för idrott och
fysisk aktivitet utomhus.



Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
I området finns behov av en ny sporthall. En fotbollsplan planeras
också att flyttas inom området. I området ligger Kirsebergs ishall.
Malmös största padelhall med 10 banor ligger inom området.



De områden som omfattas av Amiralsstaden
Fritidsnämnden understryker i sin visionsbeskrivning för Amiralsstaden
(FRI-2019-775) vikten av att utveckla området Amiralsstaden mot ett
område som kan erbjuda möjlighet till en meningsfull fritid för alla
invånare i området. Angränsande till Amiralsstaden ligger Rosengårds
Södra idrottsplats, Rosengårds Norra idrottsplats, Rosengårdsbadet,
Tegelhuset samt Rosengårds sporthall.



Sofielunds industriområde (förstudie)
Området omfattas av Amiralsstaden och i området ligger
idrottsanläggningarna Enighet Sportcenter, Sofielunds Idrottshus och
Kampen. Förstudien bedrivs för att förstå vilka verksamheter i området
som bör bevaras som ett stöd i att koppla Amiralsstaden med mer
centrala delar.



Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
I området finns behov av en ny sporthall, andra idrottsytor samt
eventuellt en fritidsgård vilket fritidsnämnden har uttryckt i
samrådshandlingar.
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