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Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning
och simträning

FRI-2019-3187
Sammanfattning

I maj 2019 fick fritidsnämnden uppdrag av kommunfullmäktige att utreda behovet av
simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang. Utredningen visar Malmö är i stort behov av fler simytor.
Beslut

1.

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till stadskontoret översända bifogad
utredning som svar på kommunfullmäktigeuppdraget inom tidigare
planprogramsärende för stadionområdet avseende framtida behov av simhallar i
Malmö.
2. Fritidsnämnden ber kommunstyrelsen om inriktning för fortsatt arbete med
fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för fler simytor, inklusive
simhopp, i Malmö senast 2023.
Yrkanden
Ordförande yrkar att andra beslutspunkten ändras från " Fritidsnämnden ber
kommunstyrelsen om inriktning för fortsatt arbete med fastställande av form, funktion, plats,
finansiering och tid för en ny simhall i Malmö." till " Fritidsnämnden ber kommunstyrelsen
om inriktning för fortsatt arbete med fastställande av form, funktion, plats, finansiering och
tid för fler simytor, inklusive simhopp, i Malmö senast 2023.
Sven-Erik Rasmusson yrkar bifall till ordförandes yrkandet.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Särskilt yttrande
Tony Rahm (M) och Elisabet Landrup (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Anders Olin (SD) och Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2019-12-12
Ärende: 179
Ang: Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
Moderaterna i Fritidsnämnden välkomnar denna utredning som visar på det akuta behov som
finns för fler simytor i staden. Det är tack vare misskötseln av badanläggningar under flera
decennier som nu gör sig påmint när Sveriges tredje största stad saknar tillräckliga simytor. Vi
moderater står bakom de slutsatser som dras men vill flagga upp för att med dagens styre och
med de prioriteringar som finns, inte har finansiering till nya simanläggningar. Moderaterna hade
tillsammans med Liberalerna innan valet helt andra lösningar för badfrågan där finansieringen
var löst genom t.ex. försäljning av attraktiv mark. Tyvärr valde Liberalerna inte denna lösning
vilket nu leder till fortsatt akut behov av simytor.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-12-12
Ärende 6: FRI-2019-3187

Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
Sverigedemokraterna instämmer i fritidsförvaltningens utredning ang behovet av ny
simhall.
När kommunstyrelsen ska komma med ny inriktning för fortsatt arbete med
fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för ny simhall i Malmö har vi
några synpunkter vi önskar ta i beaktning.
*Plats. Östra Malmö och speciellt nya området som planeras i Järnvägsområdet vid
Kirseberg är i behov av bättre förutsättningar för föreningslivet. I en ny stadsdel kan
en centralt placerad anläggning med brett utbud av aktiviteter bli en samlingspunkt
som både invånarna kan vara stolta över och som ökar attraktionskraften att bosätta
sig i östra Malmö.
*Funktion. I dagsläget ligger Kirsebergs ishall i samma område. Den kommer med
största sannolikhet behöva omfattande renovering eller rivas inom 5-10 år.
Dagens ishallar har nått sin maxkapacitet och är till det närmaste fullbokade av
föreningslivet och därför har invånarna ytterst begränsade möjligheter att nyttja
exempelvis ”allmänhetens åkning”, vilket vi i fritidsnämnden ofta ser i återkommande
kontakter mellan fritidsförvaltningen och allmänheten.
Trots initialt höga kostnader vore den mest långsiktiga och kostnadseffektiva
satsningen vara en multisportarena där simhall, ishall, sporthall för kommande
planerade skolor i området ryms under samma tak. Lägger man till gym,
gruppträningar och exempelvis badmintonbanor breddar man ytterligare utbudet och
får dessutom intäkter till anläggningen.
*Energi. Simhall och ishall är en utmärkt kombination. Det skapas mycket
överskottsvärme från kylmaskiner som går att använda till uppvärmning av luft och
vatten i simhallen. Energianvändningen kan därför kraftigt minskas jämfört med om
dessa funktioner varit separata.
Kockum Fritid i västra Malmö är ett utmärkt exempel och borde vara en stor förebild i
den kommande planeringen.
Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Patrick Angelin (SD)

