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Sammanfattning

Utvecklingsplan lokaler för Biblioteken i Malmö beskriver bibliotekens utveckling i ett växande
Malmö och fungerar även som en bilaga till kulturförvaltningens övergripande lokalbehovsplan.
Den beskriver kulturförvaltningens planerade lokalutveckling för bibliotek under tidsperioden
2022–2032 samt utblick efter 2032. Planen innehåller skäl och bakgrund till de prioriteringar
som behöver göras under den närmsta 10-årsperioden vad gäller ombyggnationer, nyetableringar
och omlokaliseringar av bibliotek i Malmö.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032.
2. Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2022-2032 kommer att utgöra en del av

kulturförvaltningens lokalbehovsplan.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-08-10
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-08-30
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-09-07
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-09-16
Kulturnämnden 2021-09-29
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Ärendet

SIGNERAD

2021-09-08

Inledning
Malmö förväntas växa till en halvmiljonstad 2047. Med expansionen skapas nya möjligheter för
ökad livskvalitet men också utmaningar kopplade till hälsa, trygghet och fattigdom, som bland
annat Malmökommissionen pekar på. Biblioteken i Malmö spelar en viktig roll både som
möjliggörare och som kompensatorisk kraft, genom fria och inkluderande mötesplatser.

2 (2)
Biblioteken minskar den digitala klyftan och bidrar till likvärdig och fri tillgång till kultur och
bildning. Allas rätt till bibliotek är därför ett viktigt mål för den växande staden. Genom den
utredning som kulturförvaltningen genomförde under 2019 vet vi att närheten är avgörande för
bibliotekens besöksfrekvens. Fortsatt arbete med samlokalisering, samutnyttjande av lokaler,
ombyggnation av befintliga lokaler, utveckling av meröppna bibliotek och nyetablering där
staden expanderar är därför av största vikt.
Med ett växande Malmö skapas så kallade ”vita fläckar”. Dessa är områden där det antingen
saknas tillgång till biblioteksservice i dagsläget eller där biblioteksnärvaron kommer att behöva
förstärkas framöver på grund av kraftig befolkningstillväxt. Vi ser också en förskjutning av
centrum i fler områden framöver, till exempel Kirseberg och Bunkeflostrand.
Grund för planering och prioritering av nyetablering/ombyggnation/omlokalisering
I enlighet med kulturförvaltningens övergripande lokalbehovsplan är det Malmös stads- och
befolkningsutveckling som ligger till grund för vilka prioriterade satsningar som är aktuella vad
gäller planering för nyetableringar, ombyggnationer eller omlokaliseringar av bibliotek under
perioden 2022–2032. Faktorer som utöver detta påverkar prioriteringarna är socioekonomiska
förutsättningar och rörelser/noder i staden.
Ytterligare en parameter som Biblioteken i Malmö har tagit hänsyn till är de bibliotek som idag
har för små lokaler och/eller större underhållsbehov, vilket påverkar möjligheten att säkerställa
ett likvärdigt serviceerbjudande över hela staden utifrån malmöbornas behov.
Prioriterade satsningar 2022-2032
Utifrån dessa parametrar föreslås följande prioriteringsordning för bibliotekslokaler uppdelad på
nutid (0–5 år) och närtid (5–10 år).
I nutid (0–5 år) är nyetablering/ombyggnation eller omlokalisering prioriterat i följande
områden: Rosengård och Hyllie.
I närtid (5–10 år) är nyetablering/ombyggnation eller omlokalisering prioriterat i följande
områden: Lindängen, Kirseberg/Värnhem/Östervärn och Bunkeflostrand.
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