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TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppföljning: Lokal- och markförsörjningsplan 

Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2021-05-03 (KFN § 23/21), behandlat 
lokalbehovsplan 2021. Nämnden beslutade då att godkänna mark- och lokalbehovsplanen för år 
2021 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 lokal- och markförsörjnings 2021 till nämnden enligt nedan. 

Uppföljning 

Pågående handläggning 

Idrottshallar 
Förvaltningen har i tidigare lokalbehovsplaner redovisat behov av nya idrottshallar och 
kommunfullmäktige har därför beslutat om tre nya idrottshallar, inget ytterligare behov finns inom 
planperioden. De aktuella hallarna är: 

En fullstor hall i Bjärehovsområdet Planerad driftstart år 2025. 
En fullstor hall vid Rutsborgskolan Planerad driftstart höstterminen 2022. 

Investeringsmedel för fullstor hall i Pilängsområdet är borttaget i aktuell investeringsbudget då det 
pågår utredning gällande alternativa investeringsmöjligheter. 

I avvaktan på att idrottshall i Pilängsområdet ska tas i bruk planeras tillfällig lokal att nyttjas. Denna 
lokal hyrs av extern lokaluthyrare. Den tillfälliga lokalen planerades tas i bruk under hösten 2021. 
Färdigställandet av lokalen är dock försenat och för närvarande är beräknad färdigställandetidpunkt 
mars 2022. 
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Skolbibliotek 
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. 
 
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum, m.m.  Planerad driftstart höstterminen 2022. 
 
Kultur 
Norra kommundelen, nytt bibliotek, Kulturport Planerad driftstart nästa planeringsperiod. 
 
Södra kommundelen, utemiljöer och anpassning av  
lokaler vid Dansrotundan och Folkets Hus  Planerad driftstart 2024/2025 
 
Mötesplatser – aktiviteter utomhus 
Basketplan, Bjärred   Planerad driftstart 2022. 
 
Nybyggnation av förenings- och samlingslokal, 
Strandvägen i Bjärred   Planerad driftstart 2023. 
 
Idrottsplatser 
Konstgräsplan i norra kommundelen  Planerad driftstart 2023. 
 
 
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. 
 
Pilängsbadet - Pilängsbadet bedrivs i dag av företaget Kunskapsporten AB. Badet har en tvådelad 
funktion för kultur- och fritid. Första funktionen är föreningssimmet som även bidrar till frivillig 
simundervisning. Den andra funktionen är allmänhetens sim där frivillig simundervisning, familjebad 
och friskvård är prioriterade. Behov kan dock uppkomma vid ökad inflyttning till kommunen. 
 
Fritidsgårdar - Fritidsgårdarna kommer inte att behöva ett tillskott av lokaler under perioden. Antalet 
elever ligger relativt konstant med små årliga förändringar. 
 
Fritidsklubbar – I Bjärred finns det utrymme för variationer i elevantalet eftersom den nya och gamla 
fritidsklubben i Bjärehovsområdet ligger bredvid varandra. Förvaltningen understryker att små 
förändringar mellan åren kan ge konsekvenser. I Lomma noterar förvaltningen ett ökat behov av 
lokalyta för fritidshem för de yngre eleverna och fritidsklubb för de äldre eleverna i 
Karstorpsområdet. Detta behov tillgodoses under läsåret 2021/2022 genom att en tillfällig 
paviljongbyggnad samutnyttjas med grundskolans verksamhet i området. När den nybyggda 
grundsärskolan tas i drift höstterminen 2022, kommer dessa lokalbehov att tillgodoses. 
 
Skolbibliotek - På Löddesnässkolan behöver skolbiblioteket flyttas och få en egen avgränsad yta enligt 
skollagens krav. I samband med att det planeras för ett nytt folkbibliotek i Bjärred behöver det 
skapas utrymme för 150 kvm skolbibliotek i Bjärehovsområdet. 
 
Samlingslokaler - Samlingslokalerna Medborgarhuset, Dansrotundan och Folkets hus används av 
kommunens pensionärsföreningar för verksamhet och medlemsmöten men även av kommunens 
arrangerande föreningar och dansföreningar. Plan för utemiljöer och anpassning av lokaler finns 
avseende Dansrotundan och Folkets Hus. De nuvarande samlingslokalerna i medborgarhuset 
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planeras ingå i ett nytt folkbibliotek i Bjärred för att få en effektiv lokalanvändning med 
samordningseffekter. 
 
Ridstigar 
Det finns anlagda ridstigar kring Habo Ljung. För att tillfredsställa önskemål från ridklubb och 
allmänhet behöver dessa ridstigar underhållas. 
 
Spontanidrott 
Förvaltningen noterar att behov av motionsområden med spontanidrott och motionsspår 
uppkommer under planeringsperioden. Förvaltningen följer utvecklingen avseende aktuella behov. 
Behoven kommer framför allt att finnas i nya bostadsområden. Förvaltningen ser därför att 
möjligheter till spontanidrott bör inkluderas när nya bostadsområden planeras. 
 
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. 
 
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.  
 
Spontanidrottsplan 
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra förslag till spontanidrottsplan. Förslag kommer att redovisas 
vid nämndens sammanträde i juni 2021. 
 
Idrottsplatser 
Lomma idrottsplats har ett behov av utbyggnad och upprustning i samband med en ökad befolkning.  
 
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 kunna bli ett centrum 
för bland annat friidrott, tennis, ridning och golf eller andra verksamheter. 


