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Sammanfattning

Föreliggande 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
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.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2030.
Beslutsunderlag





Fritidsnämndens lokalbehovsplan 2021-2030
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191017
Bilaga 1. Objektsförteckning

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-10-01
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-10-10
Fritidsnämnden 2019-10-17
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2019-09-27

Föreliggande 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
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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 innehåller följande avsnitt:
1. Planens syfte samt en kort beskrivning av fritidsnämndens uppdrag och mål.
2. Beskrivning av fritidsnämndens befintliga lokaler och uteytor, dess geografiska
fördelning och bokningsgrader för olika aktivitetsytor.
3. En redogörelse för Malmö stads befolkningsprognos utifrån fritidsnämndens
prioriterade målgrupper.
4. Fritidsnämndens planering och utökade lokalbehov för planeringsperioden.
5. Planerad finansiering av det planerade och utökade lokalbehovet.
6. Beskrivning av planområden i staden som är särskilt viktiga för fritidsnämndens
verksamheter.
Ansvariga

Thomas Sterner Avdelningschef
Johan Hermansson Direktör

