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Lokal- och markbehovsplan 2019 
 
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 2019. Planen, som omfattar perioden 2019 – 2030, tar också 
hänsyn till befolkningstillskott utöver den befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande. 
 
I föreliggande lokalbehovsplan visas hur prognostiserad befolkningsutveckling bedöms skapa behov 
av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel. I planen ges förslag till geografisk 
placering av nya lokaler. Planen pekar också på behov av att förbättra befintliga lokalers 
ändamålsenlighet. 
 
 
Lokalbehov 
Kultur- och fritidsverksamheten omfattar alla åldersgrupper. Lokalbehovet ser olika ut beroende på 
verksamhet. När det gäller biblioteksverksamheten blir det en trappstegseffekt för folkbibliotek 
medan skolbiblioteksverksamheten följer utbyggnad av skolor. Idrottshallar och gymnastiksalar följer 
i huvudsak skolornas utbyggnad. Efterfrågan från föreningarna när det gäller hallytor ökar fortare än 
befolkningsprognosen visar. Skälet till detta är att många medborgare är aktiva i flera föreningar. 
Detta gör att de flesta föreningar har större behov än tillgången till hallyta. 
 
För spontanidrott och allmänkultur gäller trappstegseffekt men det krävs också en del 
nyinvesteringar eftersom området inte är helt utvecklat. 
 
Förvaltningen redovisar nedan en bedömning av kultur- och fritidsverksamheternas lokal- och 
markbehov avseende perioden 2019 – 2030. 
 
Idrottshallar 
Enligt föreningsbidragsbestämmelserna får föreningarna bidrag för barn och ungdomar i åldern 7 till 
25 år. Det är framför allt denna åldersgrupp som använder kommunens idrottshallar. 
 
Förvaltningen har inte sett någon avmattning av organiserad idrott utan andelen idrottande 
ungdomar i kommunen har ökat under de senaste 10 åren. Registrerade aktiviteter i 
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idrottsföreningar ökade med 7,4 procent mellan 2017 och 2018 samtidigt som befolkningen ökade 
med 2,1 procent under samma period. 
 
Enbart utifrån befolkningsökningen bedömer förvaltningen att det finns behov av ny idrottshallsyta. 
Inför varje höst uttrycker föreningarna önskemål om halltider hos förvaltningen. Alla föreningar 
önskar fler tider än föregående år för att klara sin verksamhet. Många föreningar har redan idag köer 
till idrotterna och ungdomarna kan inte träna i den omfattning de vill. Fram till 2030 kommer 585 
barn och ungdomar i bidragsberättigad ålder (7 – 25 år) tillkomma enligt befolkningsprognosen för 
Bjärred. I Lomma är motsvarande siffra 876 (Bilaga: Enskilda åldersgrupper – Tabell 6b). 
 
Befolkningsprognosen för elever i åldersgruppen 6 – 15 visar en ökning med drygt 220 elever mellan 
år 2018 – 2023. Från år 2025 – 2030 prognostiseras en succesiv återgång av antalet elever i 
åldersgruppen. 2030 visar prognosen 43 elever färre än 2018 (Bilaga: Enskilda åldersgrupper – Tabell 
3a). 
 
Det planeras en fullstor idrottshall i Rutsborgsområdet. Idrottshallen kommer att tillfredsställa ett 
behov som redan finns idag på grund av att två halvstora idrottshallar försvann från LBTK-hallen. 
 
För att fortsätta en hög föreningsaktivitet och ge elever undervisning i ämnet idrott och hälsa i en bra 
lärmiljö bör nya hallar vara fullstora (40x20 meter). 
 
Kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder undervisning för elever i åldersgruppen 6 – 19 år. Befolkningsprognosen för 
aktuell åldersgrupp visar ökning mellan 2018 – 2025 med 679 personer. Härefter sker en gradvis 
minskning av antalet personer. År 2030 är antalet personer 585 fler än 2018 (Bilaga: Enskilda 
åldersgrupper – Tabell 4a). 
 
Kulturskolan har idag evakueringslokaler på Vinstorpskolan i avvaktan på att den nya Kulturskolan 
står klar i Pilängsområdet under hösten 2020. Förvaltningen kommer att ha behov av att ha kvar en 
del av undervisningen på Vinstorpskolan även efter hösten 2020 då lokalerna på Pilängsområdet inte 
räcker till för att bedriva undervisning för alla intresserade elever. Framför allt gäller det lokalerna i 
den byggnad där gymnastiksalen är lokaliserad. Lokalbehovet är minst 2 undervisningssalar i Lomma, 
utöver de som planeras i Pilängsområdet. 
 
För att fortsätta utvecklas krävs även nya lokaler för kulturskolans undervisning i Bjärred. 
Samutnyttjande av lokaler kommer även i fortsättningen vara viktig för Kulturskolan för att klara 
lokalbehovet. Behovet är minst 2 undervisningssalar ytterligare i Bjärred. Behovet kan tillfredsställas 
om folkbiblioteket flyttas från Bjärehovskolan. Då kan lokaler i nuvarande folkbiblioteket användas 
för undervisning. 
 
Pilängsbadet 
Pilängsbadet är under försäljning. Säljs inte badet kommer det finnas behov av upprustning och på 
sikt ett nytt bad. Förvaltningen bedömer att ett nytt bad bör planeras inom 5-10 år. Detta för att 
Pilängsbadet är en äldre anläggning och att ett ökat antal invånare kräver en större och anpassad 
anläggning. 
 
Pilängsbadet har en tredelad funktion för avdelningen. Först och främst uppfyller badet behovet av 
simundervisningen för årskurs 2. Den andra funktionen är föreningssimmet som även har bidragit till 
frivillig simundervisning. Den tredje funktionen är allmänhetens sim där frivillig simundervisning, 
familjebad och friskvård, framför allt för äldre, är prioriterade. 
 
Simundervisningen i skolan är reglerad i kursplanen för ämnet idrott och hälsa och är i Lomma 
kommun obligatorisk i årskurs 2. Förvaltningen följer därför särskilt befolkningsutvecklingen för 
elever i åldersgruppen 8 år. Nuvarande bassängyta kommer att vara tillräcklig för simundervisning i 
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årskurs 2 och för simundervisning i skolan fram till år 2030. Det totala antalet elever ökar men då det 
bara är årskurs 2 som tränar simning regelbundet bedöms nuvarande bassängyta kunna tillgodose 
behoven. Behovet kan dock öka med ökad inflyttning. Förvaltningen noterar även att inflyttade 
elever har sämre simkunskap än de som haft simundervisning i Lomma kommun. 
 
En simhall fyller många funktioner för allmänheten. I Lomma kommun handlar det främst om frivillig 
simundervisning, familjebad och friskvård. Då den totala befolkningen ökar i kommunen bedöms 
även behovet av bassängyta öka. 
 
Nöjes- och äventyrsbad kräver stora ytor och tar plats från de verksamheter som har varit 
prioriterade i Lomma kommun. Det finns därför inte något önskemål från förvaltningen att utveckla 
Pilängsbadet till en nöjesanläggning. Med tanke på närheten till grannkommunernas anläggningar 
finns det heller inte behov av det. 
 
Förvaltningen bedömer att det kommer att finnas ökat behov av friskvård och träning i Pilängsbadets 
lokaler. Det finns en trend i samhället med ökat fokus på hälsa. Dessutom är vattenträning en 
effektiv men skonsam träningsform. Simning rekommenderas ofta till äldre och som 
rehabiliteringsträning. Förvaltningen bedömer att behovet är stort för de som är 45 år och äldre. 
Denna ålderskategori ökar fram till år 2030. 
 
I denna tabell sammanfattas behov av bassängyta för kommuninvånarna i olika kategorier. 
 

Aktivitet 4 banor 6 banor 8 banor 
Simundervisning – skolan X   
Frivillig simundervisning  X  
Föreningssim  X  
Familjebad   X 
Friskvård   X 

 
Tabell: Behov av bassäng för olika aktivitetskategorier 
 
 
Kultur 
Med en ökad befolkning ställs krav på fler fritidsaktiviteter generellt. När det gäller kulturverksamhet 
bedömer förvaltningen att ett behov av utställningsytor och scen för framträdanden kan uppkomma 
längre fram i planeringsperioden. 
 
I Bjärred kan nya utställningsytor och lokaler för kultur planeras kring ett nytt bibliotek. 
 
I Lomma kan lokaler för kultur utvecklas genom projekt kring utemiljöer och genom anpassning av 
lokaler vid Dansrotundan och Folkets Hus. 
 
Fritidsklubbar 
I årskurs 4 erbjuds eleverna fritidsverksamhet, så kallade fritidsklubbar, efter skolan. Det är cirka 70 
procent av kommunens 10-åringar som utnyttjar fritidsklubbarna vid höstterminernas start. Antalet 
går ner något under läsåret. 
 
Fritidsklubbarna är i uppdelade i två verksamheter, fritid Lomma och fritid Bjärred. I Lomma ökade 
antalet elever i årskurs 4 med 70 inför höstterminen 2018. Detta medförde ombyggnad av lokaler i 
Fladängsskolan. I Bjärred finns det utrymme för variationer i elevantalet eftersom den nya och gamla 
fritidsklubben i Bjärehovsområdet ligger bredvid varandra.  
 
Fritidsklubbarna kommer inte att behöva ett tillskott av lokaler under perioden. Antalet elever ligger 
ganska konstant under perioden. Förvaltningen understryker dock att små förändringar mellan åren 
kan ge stora konsekvenser och bevakar därför befolkningsutveckling i aktuell åldersgrupp. 
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Fritidsgårdar 
Befolkningsprognosen visar en ökning med 552 personer i åldern 13 – 17 år mellan år 2018 och 2027. 
En återgång noteras i slutet av planeringsperioden. Det finns inget behov av nya lokaler för 
fritidsgårdar under perioden (Bilaga: Enskilda åldersgrupper – Tabell 5a). 
 
Bibliotek 
Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ett nytt folkbibliotek i Bjärred. Biblioteket kan bli en del i ett 
förnyat centrum och med ökad service, fortsatt biblioteksutveckling och ett större kulturutbud. 
 
För att ha en likvärdig skolbiblioteksservice i kommunen behövs ett utökat skolbibliotek på 
Strandskolan och ett mer avskärmat skolbibliotek (avskilt rum) på Löddesnässkolan. 
 
Det behövs också ett nytt skolbibliotek i den nya byggnaden på Alléskolan. 
 
Samlingslokaler 
Samlingslokalerna används främst av kommunens pensionärsföreningar för verksamhet och 
medlemsmöten. De fyra största pensionärsföreningarna aktiverar ungefär 4 000 medlemmar. 
 
 
Markbehov 
 
Ridstigar 
Det finns anlagda ridstigar kring Habo Ljung. För att tillfredsställa önskemål från ridklubb och 
allmänhet behöver dessa utvecklas i området. 
 
Spontanidrott 
Förvaltningen noterar att behov av motionsområden med spontanidrott och motionsspår 
uppkommer under planeringsperioden. Förvaltningen följer utvecklingen 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. 
 
I SCBs medborgarundersökning framkommer att det finns önskemål om upplysta löpslingor. 
Förvaltningen utreder om det finns möjlighet att anlägga elljusspår tillsammans med golfklubben 
utanför naturreservatet i Habo Ljung. 
 
För att underlätta för spontanidrott och rörelse ser förvaltningen ett behov av att arenor för 
multisport planeras i nya och befintliga bostadsområden. 
 
Ett område som kan utvecklas som rekreationsområde är Alnarp. Det finns möjlighet till 
vandringsleder, löpspår, utegym och spontanidrott. Förvaltningen har inlett ett samarbete med SLU 
för att gemensamt utveckla området. 
 
Inom ramen för naturmiljöprogrammet ansvarar förvaltningen för att lokala vandringsstråk i 
anslutning till Skåneleden ska etableras. Det planeras för vandringsleder i Habo Ljung, Alnarp och 
Bjärred/Borgeby.  
 
Idrottsplatser 
Lomma idrottsplats har ett behov av utbyggnad och upprustning i samband med en ökad befolkning. 
Det finns också ett behov av att se över användandet av gummigranulat och konstgräs av miljöskäl 
och social hållbarhet. 
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På längre sikt kan ett idrottsområde i Habo inrymma fler fotbollsfält för flexibel fotbollsträning enligt 
Svenska fotbollsförbundets nya spelformer. Idrottsområdet kan också inrymma en A-plan för 
samtliga av kommunens fotbollsföreningar. Ett idrottsområde i Habo kan även vara bli ett centrum 
för friidrott, tennis, ridning och golf. 
 
 
Utveckling av metod för behovsanalys 
Förvaltningen kommer under 2019 att ytterligare förstärka arbetet med analyser av lokalbehoven. 
Det aktuella utvecklingsarbetet innebär att analysen kommer att byggas upp som en arbetsmodell 
där lokalbehoven kopplas samman med lokalernas möjligheter och verksamhetens förutsättningar. I 
föreliggande lokalbehovsplan bifogas den kartläggning av nämndens verksamhetslokaler som 
kommer att vara utgångspunkt för kommande lokalbehovsanalyser. Den nya modellen kommer att 
innebära att lokalbehovsanalyserna kommer att ske med fyra utgångspunkter: 
 

- Befolkningsprognos 
- Bedömning av lokalernas och verksamhetens möjligheter 
- Ekonomisk hushållning 
- Underhåll 
- Lärmiljöer 

 
Befolkningsprognos 
Förvaltningens bedömning av verksamheternas lokalbehov har utgångspunkt i prognostiserad 
befolkningsutveckling. Med stöd i aktuell prognos görs bedömning av hur befolkningsutvecklingen 
under planeringsperioden skapar behov av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel. 
 
Bedömning av lokalernas och verksamhetens möjligheter 
När förvaltningen ser att lokalbehov uppkommer undersöks i första hand vilka möjligheter befintliga 
lokaler har för att tillgodose behoven. Denna undersökning görs med stöd i 
samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av lokalernas tekniska kapacitet. Härefter bedöms 
hur väl aktuella lokaler kan tillgodose det uppkomna lokalbehovet, ur ett verksamhetsperspektiv där 
hänsyn tas till hur barn- och elevgrupperna är sammansatta för att nå uppsatta mål enligt aktuell 
läroplan. 
 
Ekonomisk hushållning 
För att den lokalbehovsplanering som sker ska präglas av en god ekonomisk hushållning övervägs 
kostnader för de lokaler som analyseras. Kostnaderna för de olika lokalerna är en parameter när val 
av lokaleffektivisering görs. 
 
Underhåll 
Samsyn om lokalernas underhåll är sammankopplat med bedömningen av hur lokalerna kan 
användas. Verksamhetsföreträdare och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför att göra 
bedömning av underhållsbehovet i samtliga lokaler så att underhållsåtgärder kan vidtas.  
 
Lärmiljöer 
Förvaltningen genomför en kartläggning om verksamheternas lokaler är en fungerande lärmiljö. I 
kartläggningen gör respektive verksamhet en bedömning av hur väl de egna lokalerna är ett stöd i 
arbetet med att nå de mål som anges i läroplaner och i fastställd nämndsplan. I den bedömning som 
görs kommer verksamheterna att skatta sina respektive inne- och utemiljöer. 


