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Malmöinitiativet Padel Utomhusbanor vid Bulltofta rekreationsområde
EF20200163, Stadskontoret
FRI-2020-2011
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med en önskan om padelbanor utomhus på
Bulltoftaområdet i Malmö. Initiativet har fått fler än hundra underskrifter och ska därför
besvaras. Ärende ska hanteras av fritidsnämnden. Svar ska skickas till stadskontoret som
handlägger ärendet vidare. Fritidsförvaltningen bedömer att padelbanor för tillfället inte ska
anläggas inom rekreationsområdet.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag översända tjänsteskrivelse till stadskontoret
som svar på Malmöinitiativ om padelbanor vid Bulltofta rekreationsområde.

Beslutsunderlag




För vidare behandling Malmöinitiativet Nr EF20200163 Padel Utomhusbanor vid Bulltofta
rekreationsområde
G-Tjänsteskrivelse - Malmöinitiativ om nya padelbanor

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-09-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-10-08
Fritidsnämnden 2020-10-15
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

I till Malmö stad inskickat Malmöinitiativ framgår följande:
” Östra Malmö och Bulltofta rekreationsområde skulle vara en lämplig plats att bygga fler utomhusbanor för

SIGNERAD

2020-09-25

Padel. (alternativt bygga om någon av tennisbanorna). Padel är en växande sport i Sverige och passar alla
åldrar. Då antalet aktiva spelare ökar skulle padelbanorna göra rekreationsområdet mer attraktivt och området
skulle få fler besökare under sommarhalvåret eller längre om vädret tillåter.
Padel är en idrott som för människor samman och den blir en naturlig mötesplats för gamla och nya vänner.
Motionscentret i Bulltofta har en bra geografisk placering för möten då det ligger nära ringvägen och lätt att nå
med bil, buss eller cykel.”
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Förvaltningens kommentar:
De första padelbanorna i Malmö anlades på Hyllie sportcenter, som tre utomhusbanor, för ca 10
år sedan. Sedan dessa har det anlagts minst 30 padelbanor i privat regi i Malmö. Samtliga dessa
nya banor är inomhus. Fördelen med att ha banorna inomhus är att de kan användas året runt.
Malmöinitiativet förstärker den bild som förvaltningen har gällande padel, dvs att intresset är
stort för denna relativt unga sport. Utövarna är mestadels vuxna eller äldre ungdomar. Padel
spelas till övervägande del av spontanutövare eller tävlingsspelande par. Föreningsverksamhet
inom padel för barn och ungdomar är ytterst begränsad men ökande.
Till följd av att padelbanorna i Malmö drivs i privat regi har förvaltningen ingen kunskap om
padelbanornas nyttjandegrader i Malmö. Den generella bilden är att antalet utövare fortsätter att
öka, men det är oklart om antalet banor är för få eller för många i denna utvecklingsfas.
Uppgifter om att fler padelbanor kommer att anläggas i privat regi finns. Det handlar då om upp
till 20 nya padelbanor i Malmö.
Malmöinitiativet beskriver Bulltofta som en lämplig plats att utveckla med en eller flera
padelbanor. Förvaltningen instämmer i att Bulltoftaområdet med fördel kan tillföras fler
aktiviteter.
Padelspel kostar på högfrekvent tid ca 550 – 600 kr för 90 minuter per bana. Detta pris är helt
reglerat av den privata marknaden. Hyllie sportcenters banor, som i grunden är en kommunal
anläggning, prissätts i det lägre intervallet.
Med tanke på utvecklingen i Malmö med fler privat anlagda banor och den hittills begränsade
barn och ungdomsverksamheten inom padel bör fritidsnämnden fortsatt hålla en avvaktande
inställning till att själva anlägga fler padelbanor, ute eller inne.
Med denna slutsats bör för tillfället Malmöinitiativet om padelbanor inom Bulltoftaområdet
anses besvarat.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

