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Sammanfattning

Fritidsnämndens lokalbehovsplan beskriver nämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2035. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar
dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till kommunstyrelsens
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, och lokalbehovsplanen är av särskild vikt för
nämndens måluppfyllnad.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021–2035.
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Fritidsnämndens lokalbehovsplan beskriver nämndens samlade lokalbehov under
planeringsperioden 2021–2035. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar
dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden och dels som underlag till kommunstyrelsens
lokalförsörjningsplan för hela Malmö stad. Lokalbehovsplanen används också som underlag i
Malmö stads investeringsplanering. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till grund för
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fritidsnämndens behov av lokaler och uteytor, och lokalbehovsplanen är av särskild vikt för
nämndens måluppfyllnad.
En stor omarbetning av nämndens lokalbehovsplan har varit nödvändig till följd av att
kommunstyrelsen under året har tagit över ansvaret för stadens kommuncentrala strategiska
lokalförsörjning från tekniska nämnden. I samband med det har nya anvisningar och en ny
struktur för lokalbehovsplanen givits.
Tillsammans med lokalbehovsplanens nya rubriker har utredningar och analyser som genomförts
under 2019/2020 (fritidsnämndens Föreningsidrottsrapport (FRN §34/20), Ung
Livsstilsundersökningen 2019, fritidsnämndens Fotbollsutredning (FRN §50/20) samt
fritidsförvaltningens barnrättsanalys av förra årets lokalbehovsplan) medfört ett genomgripande
ökat fokus på följande perspektiv:


Samverkan och samnyttjande
Avseende ett hållbarhets- och effektiviseringsarbete vill fritidsnämnden utveckla och
förbättra samverkan och samnyttjandet av lokaler med övriga nämnder.



Tillgänglighet
Det finns anledning att tro att personer med funktionsnedsättning är
underrepresenterade i det kommunalt subventionerade fritidsutbudet. En förbättrad
fysisk tillgänglighet utgör en grundläggande del i nämndens arbete med att nå fler
personer med funktionsnedsättning, men andra typer av insatser är minst lika viktiga.



Nämndens särskilt prioriterade målgrupper
Kopplat till nämndens generella uppdrag att verka för en meningsfull fritid för alla
malmöbor, med fokus på en generell ökning av fysisk aktivitet och en aktiv fritid bland
befolkningen, så prioriterar nämnden vissa målgrupper. Prioriterade målgrupper i
nämndens arbete är barn och ungdomar, pensionärer och personer med
funktionsnedsättning. Eftersom tjejer och/eller barn och unga i socioekonomiskt utsatta
områden är mindre aktiva på sin fritid än pojkar och/eller barn och unga i
socioekonomiskt starka områden ska dessa grupper särskilt prioriteras av nämnden.



Oregelbundna aktiviteter
När efterfrågan på både oregelbundna aktiviteter och kroppsövningar som är mer hälsooch rekreationsinriktade ökar, utgör fritidsnämndens rekreationsanläggningar, simhallar
och fritidsgårdar ett viktigt komplement till föreningslivet. Dit kan Malmöbor komma
och aktivera sig utan krav på medlemskap och utan att förhålla sig till specifika tider.



Hållbarhet
Fritidsnämnden ska ta ett ansvar för dess miljöpåverkan och vid utveckling av idrottsytor
ska Malmö stads miljöprogram samt Malmö stads handlingsplan för utfasning av
konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs
efterlevas. I arbetet för att skapa och tillgängliggöra en meningsfull fritid för alla
Malmöbor liksom i arbetet med att minska miljöpåverkan i staden är behovet av
samverkan mellan olika förvaltningar särskilt tydligt.
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Perspektiven går ofta in i, och förstärker, varandra. Om det är enkelt och tryggt att ta sig till en
anläggning är det till exempel bra både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv
om föräldrar inte känner samma behov av att skjutsa sina barn. Ett annat exempel är
utvecklingen av nämndens rekreationsanläggningar som förutsätter samverkan med andra
nämnder. Samtidigt svarar en sådan utveckling på ungas efterfrågan på mer oregelbundna
aktiviteter och natursatsningar. I ett sådant utvecklingsarbete behöver också tillgänglighet
beaktas.
Fritidsnämndens planer för att möta behovet av lokaler kan i huvudsak sammanfattas i följande
punkter:











Kommunalt subventionerade gym för ungdomar
Danslokaler
Utveckling av nämndens rekreationsområden
Nya simytor
Utveckling av fritidsgårdar och mötesplatser
Multiytor på nämndens grusplaner och kringliggande ytor vid fotbollsplaner
Multiytor och flexibilitet i utformning av befintliga och nya idrottshallar
Utredning av behov och tillgång till samlings- och verksamhetslokaler
Utvecklingen av Stadionområdet
Utveckling av konstgräsplaner utifrån ett hållbarhetsperspektiv

En stor del av nämndens lokalutveckling är kopplad till skolornas utveckling och till utveckling
av befintliga anläggningar.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

