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TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppföljning: Lokal- och markförsörjningsplan 

Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2020-03-30 (KFN § 12/19), behandlat 
lokalbehovsplan 2020. Nämnden beslutade då att godkänna mark- och lokalbehovsplanen för år 
2020 och översända den till kommunstyrelsen.  

Efter kultur- och fritidsnämndens handläggning av mark- och lokalbehovsplanen har 
kommunstyrelsen berett förslag till budget inför kommunfullmäktiges ställningstagande i oktober. 

Förvaltningen har följt upp de projekt nämnden önskar genomföra i syfte att informera nämnden om 
hur handläggningen fortskrider. Förvaltningen redovisar nedan kultur- och utbildningsnämndens 
önskemål jämt kommunstyrelsens förslag till driftstart i aktuella projekt (Pågående handläggning). 
Förvaltningen redovisar även en sammanställning över de områden där nämnden följer utvecklingen 
(Bevakning). 

Förvaltningen överlämnar uppföljning av lokalbehovsplan 2020 till nämnden enligt nedan. 

Uppföljning 

Pågående handläggning 

I lokalbehovsplanen pekade förvaltningen på att undervisningstid i ämnet idrott och hälsa har 
utökats och att behovet av idrottshallar därför kommer att ses över. Förvaltningen har gjort en 
kartläggning av de lokalbehov som uppkommer till följd av aktuell utökning av timplanen. 
Kartläggningen är sammanvägd med de lokalbehov som finns i kommunens föreningar. För att 
tillgodose det akuta lokalbehovet har nämnden uttryckt behov av idrottshall i Bjärehovs- samt 
Allé/Pilängsområdet. 

En fullstor hall i Bjärehovsområdet 
- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart år 2024. 

En fullstor hall i Allé – Pilängsområdet. 
- Budgetförslag till kommunfullmäktige: Driftstart år 2025. 

Till dess att nya lokaler kan tas i bruk planerar förvaltningen att nyttja tillfälliga lokaler i norra och 
södra kommundelen. Förvaltningen har därför initierat diskussioner med externa lokaluthyrare. De 
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tillfälliga lokalerna kommer att medföra hyreskostnader för kommunen. Förvaltningen planerar att 
kunna ta aktuella tillfälliga lokaler i drift efter sommaren 2021. 
 
Idrottshall vid Rutsborgskolan 

- Kommunfullmäktiges beslut:  Driftstart höstterminen 2022. 
 
Mötesplatser – aktiviteter utomhus 
Ökat behov av mötesplatser och aktiviteter utomhus där spontan aktivitet kan förekomma. 
Nybyggnad av amfiteater i Strandängsområdet i södra kommundelen är planerad att stå klar 2020. 

- Kommunfullmäktiges beslut:  Driftstart höstterminen 2020/2021 
 
Klubblokaler 
Föreningen Bjärreds optimistjolleklubb (BOJK) har uttryckt önskemål om upprustning av klubblokaler. 
Förvaltningen har därför överlämnat en förfrågan om förstudie till samhällsbyggnadsförvaltningen, i 
syfte att få en kostnadsbedömning avseende aktuell upprustning. Lokalen ska även vara tillgänglig för 
allmänheten. 

- Kultur- och fritidsnämndens beslut: Översända beställning av nybyggnation av  
klubbhus och förrådslokaler för BOJK i 
Bjärred. 

 
Skolbibliotek 
Kultur- och fritidsnämnden har konstaterat att det behövs ett nytt skolbibliotek i Allé - 
Pilängsområdet. Nya skollokaler för elever i mellanstadiet beräknas vara klara höstterminenen 2022. 
Efter det att aktuella skollokaler tagits i drift kommer nytt skolbibliotek att etableras i Alléskolans 
nuvarande lokaler. 

- Förvaltningens bedömning:  Etablering från och med höstterminen 
2022. 

 
 
Bevakas 
Följande aktiviteter kommer särskilt att bevakas och redovisas i nämnden när mark- och 
lokalbehovsplanen är föremål för politisk handläggning. 
 
Kulturskolan - Nya lokaler för undervisning i Bjärred. Samutnyttjande av lokaler kommer även i 
fortsättningen vara viktigt för kulturskolan för att klara det utökade lokalbehovet. 
 
Kultur - Behov av utställningsytor och scen för framträdanden kan vid behov uppkomma längre fram i 
planeringsperioden. 
 
Pilängsbadet - Pilängsbadet har övergått till ny huvudman. Enligt upprättat avtal ska inte övergången 
påverka föreningarnas tillgång till anläggningen eller till utbildningsverksamhetens behov av tider för 
simundervisning. Behov kan dock uppkomma vid ökad inflyttning till kommunen. 
 
Fritid – och fritidshemsverksamheter - Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna kommer inte att behöva 
ett tillskott av lokaler under perioden. Antalet elever ligger relativt konstant med små årliga 
förändringar. 
 
Bibliotek - Förvaltningen har genomfört en utredning avseende nytt folkbibliotek i Bjärred. 
Biblioteket ska vara en del i ett förnyat centrum med ökad service, fortsatt biblioteksutveckling och 
ett större kulturutbud. 
 
Ridvägar och idrottsplats följs upp kontinuerligt. 
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Spontanidrott och idrottsplatser - Behov av motionsområden med spontanidrott och motionsspår är 
fortsatt omfattande under planeringsperioden. Förvaltningen har fått i uppdrag att kartlägga hur 
utomhusaktiviteter och spontanidrott kan se ut i kommunen. 
 
Idrottsplats - Lomma IP kommer att få ett behov av utbyggnad och upprustning i samband med 
befolkningstillväxten. Förvaltningen har fått ett uppdrag att se över möjligheterna till en flytt av 
Lomma IP till Habo Fure. 
 
Samlingslokaler 
Samlingslokalerna Medborgarhuset, Dansrotundan och Folkets hus behöver renoveras för att möta 
den ökade efterfrågan som finns. Förvaltningen har fått i uppdrag att göra översyn av hela området 
runt Dansrotundan och Folkets hus. 


