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Lokalbehovsplan 2018
Inledning
I lokal och markbehovsplanen analyserar kultur- och fritidsnämnden behovet av verksamhetslokaler,
med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund
för den inriktning för lokalutveckling som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande
av aktuella åtgärder som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som påverkar
nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. Uppföljning av
lokalbehovsplanen sker under hösten.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF - förvaltningen) förelägger kultur- och
fritidsnämnden lokalbehovsplan 2018 där aktuella lokalbehov inom nämndens verksamheter under
perioden 2018 – 2030 redovisas.
Befolkningsutveckling
Befolkningen förväntas öka från 24 264 invånare år 2017 till 26 690 (en ökning med 2 425 personer)
vid slutet av år 2023. 2030 beräknas antalet invånare överskrida 28 500.
BEFOLKNING 1968-2017 I LOMMA KOMMUN
SAMT PROGNOS 2018-2023.
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Tabell: Befolkningsutveckling 1968 – 2023
Under perioden beräknas befolkningen i hela kommunen som är berättigad till LOK-stöd öka med
25%.
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Antalet elever i andra klass beräknas inte öka under perioden. Det sker inte heller någon ökning av
antalet elever i fjärde klass. Det totala antalet elever i grundskolan antas öka med ca 5%.
Andelen vuxna beräknas öka med 15 % och antalet pensionärer med 13 %.
Överväganden
Kulturskolan
Kulturskolan kommer att få en ökad efterfrågan fram till 2021 enligt befolkningsprognosen. För att
fortsätta utvecklas krävs nya lokaler för undervisning i Bjärred. Samutnyttjande av lokaler kommer
även i fortsättningen vara viktig för Kulturskolan för att klara lokalbehovet.
Pilängsbadet
Nämnden har tidigare aviserat behov av tillbyggnad/nybyggnad av badanläggningen i samband med
investeringsbudget. Detta för att Pilängsbadet är en äldre anläggning och att ett ökat antal invånare
kräver en större och anpassad anläggning.
Kultur
Med en ökad befolkning ställs krav på fler fritidsaktiviteter även på kultursidan och för att
tillfredsställa invånares och föreningars behov utställningsytor och scen för framträdanden kan
behov uppkomma längre fram i planeringsperioden.
Fritidsverksamheter
Fritidsklubbarna kommer inte att behöva ett tillskott av lokaler under perioden. Antalet elever ligger
ganska konstant med små årliga förändringar.
Bibliotek
I Bjärred diskuteras en omlokalisering av nuvarande folkbibliotek, från Bjärehovsområdet till Bjärred
centrum. Förvaltningen är delaktig i denna utveckling och ser att ett nytt bibliotek är viktigt för
fortsatt biblioteksutveckling i Bjärred.
Ridvägar och idrottsplats
Förvaltningen noterar att det finns ett fortsatt behov av ridvägar i Bjärred. Detta behov utreds och
gamla avtal ses över.
Spontanidrott och idrottsplatser
Förvaltningen noterar behov av motionsområden med spontanidrott och motionsspår uppkommer
under planeringsperioden. Förvaltningen följer utveckling avseende aktuella behov. Förvaltningen
tror också att det kommer att finnas ett ökat behov av mötesplatser och aktiviteter utomhus där
spontan aktivitet kan förekomma. Fladängsparken i Lomma är ett bra exempel på en sådan
mötesplats.
Lomma IP kommer att få ett behov av utbyggnad och upprustning i samband med en ökad
befolkning.
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