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Sammanfattning

Fritidsnämndens lokalbehovsplan utgör grunden för nämndens lokalutvecklingsarbete. Planen
uppdateras årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen
beskrivs nyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten dels för stadens samlade
lokalförsörjningsarbete. 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 2023-2032

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
Fritidsnämndens objektsförteckning 2022
Lokalbehovsplan 2023-2032

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-08-09
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-08-18
Fritidsnämnden 2022-08-25
Ärendet

Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalutvecklingsarbete. Planen uppdateras
årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen beskrivs
utnyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har.
Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade
lokalförsörjningsarbete.

SIGNERAD

2022-08-12

Följande utredningar och analyser som genomförts under 2019, 2020, 2021 och 2022 ligger till
grund för årets lokalbehovsplan.
 Idrottsrapport 2022 - Översikt och analys över idrottslivet i Malmö och nyttjande av
Fritidsförvaltningens anläggningar
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Ung livsstil Malmö 2021 - En studie om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser i
åldersgruppen 10-19 år
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning (2020)
Ishallsutredning i Malmö (2021)

En god och likvärdig tillgång till platser för fysisk aktivitet och en aktiv fritid är ett centralt
område för fritidsnämnden. Nämnden verkar för att det i staden planeras för lokaler och
anläggningar där människor kan samlas såväl planerat och organiserat som spontant och
självorganiserat runt gemensamma fritidsintressen eller erfarenheter. Därtill utgör följande
perspektiv viktiga utgångspunkter i lokalbehovsplanen:
 Samverkan, samlokalisering och multifunktion
Sedan den nya lokalförsörjningsorganisationen trädde i kraft i Malmö stad under 2020 har
respektive nämnd i sitt reglemente i uppdrag att säkra att deras lokaler nyttjas resurseffektiv.
Avseende effektiviseringsarbetet vill fritidsnämnden förbättra samverkan samt utveckla
samnyttjandet av lokaler och samlokalisering med övriga nämnder.
 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 barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden är
mindre aktiva på sin fritid ska dessa grupper särskilt prioriteras av nämnden.
 Miljö och 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.
 Tillgänglighet
En förbättrad fysisk tillgänglighet i nämndens anläggningar utgör en grundläggande del i
nämndens arbete med att nå fler personer med funktionsnedsättning, men andra typer av
insatser är minst lika viktiga.
Sedan förra årets lokalbehovsplan har stadskontoret genomfört mindre justeringar i
anvisningarna för att på ett tydligare sätt koppla ihop stadens lokalförsörjningsplan med
investeringsplaneringen. Justeringarna innebär ett tillägg av tabeller (Investeringsplan och
inhyrningsplan och Kapacitets och kostnadsutveckling) i avsnittet Planering för att uppfylla framtida
lokalbehov.
Fritidsnämndens planer för att möta behovet av lokaler kan i huvudsak sammanfattas i följande
punkter:
 Simytor (nya simhallen, simhallsbadet + behovet av ytterligare en)
 Sporthallar och gymnastiksalar (multifunktion, dans, gym, kampsport)
 Fritidsgårdar (omlokalisering, ny fritidsgårdslokal Sorgenfri IP + ny i Hyllie)
 Verksamhetslokaler, Sofielunds verksamhetsområde (Kampen)
 Utveckling av idrottsplatser (aktivitetsytor), omställning av fotbollsplaner (konstgräs)
 Servicelokaler (omklädning, förråd, utredning)
 Rekreationsområden (fortsatt samverkan med FGK)
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Ishall (utredning klar – nytt uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga en till utöver
den på stadion innan 2027)
Tillgänglighetsanpassade anläggningar (prioriteringsstrategin)
Stadionområdet (befintligt + framtida behov)

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör indirekt barn och unga i Malmö. Nämndens lokalbehovsplan ligger till grund för
utveckling av lokaler och anläggningar som i stor utsträckning nyttjas eller kommer att nyttjas av
barn och unga. I lokalbehovsplanen beskrivs pågående och beställda lokalprojekt samt mer
långsiktiga planer och behov kopplat till nämndens lokal- och anläggningsutveckling. Flera
lokalprojekt har nämnden redan fattat beslut om. Huruvida ett barnrättsperspektiv har beaktats
eller inte inför redan fattade beslut redovisas inte här. Det är av stor vikt att ett
barnrättsperspektiv finns med och att en barnkonsekvensanalys genomförs i samband med
beställning (både inför riskavtal och projektering).
Fritidsförvaltningen ska tillhandahålla och möjliggöra ett fritidsutbud som är tillgängligt för alla
malmöbor, som jämnar ut skillnader i staden och där ingen lämnas utanför. I förvaltningens
lokal- och anläggningsutveckling, liksom i förvaltningens övriga arbete, utgör resultaten från Ung
livsstilsundersökningen som genomfördes i Malmös mellanstadie-, högstadie-, och
gymnasieskolor under 2019/2020 ett viktigt kunskapsunderlag. Resultaten visar bland annat att
tjejer och barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden är mindre aktiva och står längre
ifrån sina rättigheter. Dessa grupper av barn ska därför särskilt beaktas i nämndens arbete.
Förvaltningen arbetar på olika sätt för att nyttjandet av förvaltningens lokaler och anläggningar
ska bli mer jämställt och jämlikt. Som ett led i arbetet med att få fler barn och unga att ha en
aktiv och meningsfull fritid (artikel 31 barn har rätt till lek, vila och fritid) arbetar nämnden med
att utveckla multifunktionella idrotts- och fritidsanläggningar där så många som möjligt kan hitta
sin plats utifrån sina intressen.
En del av den anläggningsutveckling som beskrivs i årets plan, däribland utvecklingen av
ytterligare sju nya konstgräsplaner och planerna på ytterligare en ishall, innebär vidare att
nämnden särskilt behöver beakta hur denna utveckling ska bidra till ökad jämställdhet och
jämlikhet. Med tanke på hur stor del av nämndens anläggningsbestånd och
anläggningsutveckling som är knuten till fotbollsplaner samt att en övervägande majoritet av de
som nyttjar fotbollsplanerna är killar finns, ur ett barnrättsperspektiv, behov av fler insatser för
att öka jämställdheten och jämlikheten sett till nyttjandet av dessa anläggningar. Görs inte detta
gynnas killars idrottande framför tjejers i lokalutvecklingen. Det samma gäller eventuell
utbyggnad av ishallar eftersom även dessa i dagsläget nyttjas av killar i större utsträckning än
tjejer. Därtill nyttjas ishallarna i större utsträckning av barn och unga i högre socioekonomisk
grupp. Sett till förvaltningens arbete med att öka tillgängligheten i lokaler och anläggningar
behöver därtill ett barnrättsperspektiv förtydligas och barn och unga med funktionsnedsättning i
större utsträckning involveras.
Ett barnrättsperspektiv handlar vidare om att låta barn och unga komma till tals och beakta
barnets perspektiv. Ung livsstilsstudien undersöker även barns och ungas preferenser avseende
kultur och fritid. Resultaten visar att var femte tjej i alla tre stadierna och oavsett
socioekonomisk bakgrund vill börja med dans. Undersökningen visar också att efterfrågan på
gym är stor både bland tjejer och killar i högstadiet och på gymnasiet. Med utgångspunkt i Ung
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livsstil och barns och ungas preferenser och behov lyfter lokalbehovsplanen betydelsen av att
utvecklingen av idrottshallar och andra fritidsanläggningar skapar förutsättningar för olika
aktiviteter som svarar mot olika preferenser och behov inom gruppen barn och unga. Eftersom
tjejer är underrepresenterade i fritidsnämndens utbud innebär en satsning på att utveckla lokaler
och platser för dans också om att öka jämställdheten vad gäller nyttjandet av det offentligt
finansierade fritidsutbudet. Vidare är gym något som äldre tonåringar, både tjejer och killar, vill
börja med. En satsning på gym innebär att utveckla verksamhet för en grupp som förvaltningen
ser att man tappar (äldre tonåringar). Det innebär också en satsning på en aktivitet som i stor
utsträckning efterfrågas av både tjejer och killar.
Under sommaren 2020 fick fritidsförvaltningen möjlighet att genomföra en ungdomsdialog med
praktikanter inom Ung i sommar. Under dialogen diskuterades ett antal teman med
utgångspunkt i 2020 års lokalbehovsplan. Dialogen resulterade synpunkter och perspektiv att
beakta i förvaltningens fortsatta arbete med att utveckla aktivitetsyta, gymverksamhet för
ungdomar och park- och naturområden.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

