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Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i
Malmö 2023–2032
Sammanfattning

Detta är en utvecklingsplan för biblioteken i ett växande Malmö. Den beskriver
kulturförvaltningens planerade lokalutveckling för bibliotek under tidsperioden
2023–2032 samt utblick efter 2032. Planen innehåller skäl och bakgrund till de
prioriteringar som behöver göras under den närmsta tioårsperioden vad gäller
ombyggnationer, nyetableringar och omlokaliseringar av bibliotek i Malmö.
Utvecklingsplanen fungerar också som en bilaga till kulturförvaltningens
övergripande lokalbehovsplan.
Biblioteken i Malmö har definierat fem områden i Malmö som är prioriterade
de närmaste 10 åren:
1.
2.
3.
4.
5.

Rosengård
Hyllie
Lindängen
Kirseberg/Värnhem/Östervärn
Bunkeflostrand

Inledning

Biblioteken i Malmö spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen genom att
vara öppna, inbjudande, trygga och tillgängliga platser med spännande
erbjudanden. Är avstånden för långa till det närmaste biblioteket vet vi att
besöken och användandet sjunker. För att det ska vara möjligt att nå alla
Malmöbor och erbjuda likvärdig biblioteksservice över hela staden, behöver
det planeras för när och var etablering av bibliotek ska ske.
I Malmö planeras och byggs det för nya områden i staden samtidigt som redan
etablerade områden utvecklas och förtätas. Förutom etablering av nya bibliotek
kan ombyggnationer och omlokalisering av redan etablerade bibliotek bli
aktuella.
Malmö förväntas växa till en halvmiljonstad 2050. Det finns en strategisk och
hållbar vinst i att nyetableringar av bibliotek planeras in i ett tidigt skede i
stadsutvecklingsprocesserna och att de nödvändiga ekonomiska investeringarna
planläggs i god tid.
Kulturförvaltningen har tagit fram en tidsplan för de nyetableringar,
omlokaliseringar och ombyggnationer som planeras utifrån Malmöbornas
behov under åren 2023–2032. Bedömningen är att en utökning av
budgetramen krävs för att genomföra kommande satsningar.
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Bibliotekens placeringar i staden idag

Kartan illustrerar hur dagens bibliotek är placerade i Malmö. Den gråa cirkeln
runt varje bibliotek ringar in det serviceområde som biblioteket ansvarar för.
Kartan synliggör var i Malmö det idag finns vita fläckar, det vill säga områden
där det inte finns närvarande biblioteksservice.
Samutnyttjande av lokaler och uppsökande
biblioteksverksamhet
Biblioteken har lång erfarenhet och tradition av att samverka med
civilsamhället och andra verksamheter i staden på olika sätt. Därför är det
naturligt att även i lokalutvecklingsarbetet undersöka potentiell samlokalisering
av lokaler med andra verksamheter i samband med nyetableringar och
omlokaliseringar av bibliotek. Förutom synergieffekterna av samarbete finns
det dessutom kostnadseffektiva vinster.
Biblioteken bedriver en uppsökande verksamhet vars syfte är att nå
Malmöborna på fler platser än biblioteket. Detta är ett metodutvecklingsarbete
som biblioteken i Malmö vill utveckla framåt för att utforska nya lokaliseringar
och undersöka de vita fläckar som finns idag.
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Prioriterade satsningar 2023–2032
I enlighet med kulturförvaltningens övergripande lokalbehovsplan är det
Malmös stads- och befolkningsutveckling som ligger till grund för prioriterade
satsningar vad gäller nyetableringar, ombyggnationer eller omlokaliseringar av
bibliotek under perioden 2023–2032. Faktorer som också vägs in är
socioekonomiska förutsättningar och rörelser/noder i staden.
Prioriterade områden 2023–2032
1. Nya Rosengårdsbiblioteket (ombyggnation)
Rosengårdsbiblioteket är det mest välbesökta biblioteket efter
Stadsbiblioteket med cirka 1000 besökare/dag. Våren 2021 påbörjades
en ny- och ombyggnation av ett bibliotek på 2000 kvm på två våningar
i Rosengårds centrum, en dubblering av nuvarande yta. Det nya
biblioteket öppnar preliminärt i mars 2023.
2. Hyllie (nyetablering)
Hyllie har idag ingen egen biblioteksservice, samtidigt som det är ett av
de snabbast växande områdena i Malmö, med en förväntad
befolkningstillväxt på 50 % från 2019 till 2030. I mars 2021 tog
kulturnämnden inriktningsbeslutet att etablera ett nytt bibliotek i Hyllie,
inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing. Med
stort fokus på hållbarhet och låg klimatpåverkan, kommer
kulturförvaltningen att etablera ett bibliotek i Embassy of Sharing, och
samnyttja ytan med ytterligare två verksamheter i kulturförvaltningen –
ett center för yttrandefrihet och en mötesplats för unga – och andra
aktörer i staden. Förutom Hyllie kommer de prioriterade områdena
Holma och Kroksbäck täckas in i det nya bibliotekets serviceområde.
Under första kvartalet 2024 förväntas biblioteket öppna i den första
byggnaden Fyrtornet. Byggnaden Drivbänken väntas stå klar under
första kvartalet 2025. Där kommer konceptet med biblioteket och
kulturförvaltningens verksamheter utvecklas.
3. Lindängen (omlokalisering/ombyggnation)
Lindängenbiblioteket är ett välbesökt bibliotek som har väl utvecklad
samverkan med lokala aktörer. Biblioteket är lokaliserat i Lindängen
centrum, i ett område med socioekonomiska utmaningar. Biblioteket
genomgick en omfattande invändig renovering och upprustning 2018
där bland annat en ny barnavdelning byggdes.
Biblioteket är redan idag för litet och olika grupper av besökare krockar
med varandras behov. Behov av nytt gärna samlokaliserat större
bibliotek finns beskrivet och synpunkter och önskemål från boende i
området har sammanställts.
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4. Utreda ett nytt bibliotek i Kirseberg, Sege Park, Värnhem eller
Östervärn (nyetablering)
För att möjliggöra för en nyetablering behöver Kulturförvaltningen
tillsammans med stadsutvecklingen inom Malmö stad utreda och ta
fram ett förslag kring var ett framtida bibliotek ska placeras. Detta gäller
områdena Kirseberg, Sege Park, Värnhem eller Östervärn. Nuvarande
Kirsebergsbiblioteket fungerar idag som en lokal nod då det gäller
biblioteksservice för de boende på Backarna.
5. Bunkeflostrand (omlokalisering)

I expansiva Bunkeflostrand förflyttar sig centrum. Idag ligger biblioteket
i Bunkeflostrand i Ängsslättsskolan. För biblioteket är det naturligt och
önskvärt att finnas där Malmöborna är och omlokalisera sig till det nya
centrumet. Med en omlokalisering säkerställs en central placering av
biblioteket utifrån hur området utvecklas samt täcker in det
expanderande området Elinelund.
Meröppet
Ett sätt att göra biblioteken mer tillgängliga är genom funktionen meröppet.
Funktionen innebär, att med en teknisk lösning, tillgängliggöra biblioteken
utanför de ordinarie öppettiderna och utan personal närvarande. Meröppet
ökar tillgången till bibliotekens lokaler för Malmöborna och ökar möjligheten
att använda biblioteket utifrån sina egna behov.
I samband med nyetablering, omlokalisering och ombyggnation tas funktionen
meröppet med i beräkning i vilka krav det ställer på lokalens utformning. I
nuläget finns tre bibliotek som erbjuder meröppet för invånarna –
Limhamnsbiblioteket, Masten 2, samt Husiebiblioteket som införde meröppet i
början av 2022. Ambitionen är att erbjuda meröppet på fler av Malmös
folkbibliotek framöver.
Utblick efter 2032
Limhamnsbiblioteket och Masten 2 i Västra hamnen är båda trångbodda och
biblioteksytorna kommer att behöva ses över. Båda biblioteken är lokaliserade i
expansiva bostadsområden och besöksantalet väntas därmed öka.
Den förtätning av staden som pågår runt Möllevången och Norra Sorgenfri
kommer att påverka behovet av biblioteksservicen i området. Idag är
Stadsarkivet det bibliotek som ligger närmast.
Etablering av nya bibliotek kommer att behöva utredas i områdena Nyhamnen
och Jägersro i och med att staden växer. Det finns i dessa områden möjlighet
för kulturnämnden att vara delaktig i stadsutvecklingsprocessen i ett tidigt
skede.
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Översikt och uppskattad tidplan
Kulturförvaltningen har tagit fram en tidplan för de nyetableringar,
omlokaliseringar och ombyggnationer som planeras under åren 2022–2032.

