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Lokalbehovsplan 2015
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen 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. Planen omfattar perioden
2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i förhållande befolkningsprognosen. I uppföljningen kommenteras arbetet med
de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan initierat. De tidpunkter för färdigställande som anges i bilagan följer tekniska förvaltningens bedömning avseende respektive projekt.
Överväganden

Kulturskolan
När det gäller den efterfrågan som noteras i båda kommundelarna, vad gäller kulturskolans verksamhet, är samutnyttjande av lokaler med skolan en förutsättning.
I Pilängsområdet kommer anpassning av kulturskolans lokaler att ske i samband med ombyggnation av skollokaler i området. Samutnyttjande av lokaler har
också präglat den projektering som gjorts avseende Bjärehovsområdet. Detta medför
att kulturskolans behov av lokaler till viss del kan samordnas med skola och fritidsgården.
Pilängsbadet
Utredning pågår avseende Pilängsbadets utveckling. Frågan börjar bli akut med tanke på ökat behov för simundervisning i grundskolan.
Kultur
Förvaltningen ser att behov av ytterligare utställningsytor och scen för framträdanden kan uppkomma längre fram i planeringsperioden. Förvaltningen följer utveckling avseende aktuella behov.
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Postadress

Besöksadress, Kommunhuset

Telefon, växel

Telefax, växel

Internet

Kommunhuset
234 81 LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00

040-641 13 90

http://www.lomma.se
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Fritid
Förvaltningen noterar behov av motionsområden med spontanidrott och motionsspår
kan uppkomma under planeringsperioden. Förvaltningen följer utveckling avseende
aktuella behov.
Bibliotek
I norra kommundelen diskuteras en omlokalisering av nuvarande folkbibliotek, från
Bjärehovsområdet till Bjärred centrum. Förvaltningen är delaktig i denna utveckling.
Fritidsgården Stationen - Bjärred
Den gamla stationsbyggnaden i Bjärred används i dag för fritidsverksamhet. Denna
verksamhet föreslås flyttas till en egen lokal i Bjärehovsområdet. Lokalerna kommer
att samutnyttjas av Fritidsgården, kulturskolan, biblioteket, föreningsliv och skolan.
Ridvägar och idrottsplats
Förvaltningen noterar att det finns ett fortsatt behov av ridvägar i norra kommundelen.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

/matfyh

G:\UKF\Kultur- och fritidsnämnden\Nämnd\2015\2015-04-08\Ärende - Lokalbehovsplan 2015 - KFN - Missiv - 2015-03-18 - protokollsbilaga.doc

