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Lokal- och markbehovsplan 2021 

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 2021. Planen, som omfattar perioden 2021 – 2031, tar också 
hänsyn till befolkningstillskott utöver den befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande. 

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 och därför krävs det en del 
nyinvesteringar eftersom området inte är helt utvecklat. 

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.  

Kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder undervisning för elever i åldersgruppen 6 – 19 år. Befolkningsprognosen för 
aktuell åldersgrupp visar ökning mellan 2020 – 2027 med drygt 300 personer. Härefter sker en 
gradvis minskning av antalet personer. År 2031 är antalet personer i åldersgruppen 208 fler än 2020. 
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Lomma kommun   
År  6 - 19 år Förändring 

2020 5536 0 
2021 5638 102 
2022 5767 231 
2023 5764 228 
2024 5797 261 
2025 5836 300 
2026 5791 255 
2027 5841 305 
2028 5807 271 
2029 5773 237 
2030 5753 217 
2031 5744 208 

 
Tabell: Befolkningsprognos för åldersgrupp 6 – 19 år i Lomma kommun samt förändring i förhållande 
till fastställt befolkningstal år 2020. 
 
För att fortsätta utvecklas krävs även nya lokaler för kulturskolans undervisning i Bjärred. 
Samutnyttjande av lokaler kommer även i fortsättningen vara viktig för förvaltningen för att klara 
lokalbehovet. Behovet är 280 kvadratmeter, minst 2 undervisningssalar. Förvaltningen föreslår att 
kulturskolan flyttas från Bjärehovskolan till den det planerade folkbiblioteket i Bjärred. 
Samlokalisering medför effektiv lokalanvändning. En flytt av kulturskolan frigör yta i 
Bjärehovsområdet till andra verksamheter inom förvaltningen. 
 
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. 
 
Kultur 
Med en ökad befolkning ställs krav på fler fritidsaktiviteter generellt. Kulturlivet är en viktig del i att 
vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Det handlar bland annat om 
biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter. 
Undersökningar har visat på skillnader i nöjdheten kring kulturutbudet mellan tätorterna. Det är 
viktigt att denna typ av verksamhet ska vara uppskattad och tillgänglig oavsett var du bor i 
kommunen. Kommunfullmäktige har därför riktat ett särskilt mål enligt följande: ”Utbudet av 
kulturaktiviteter ska vara tillgängligt och uppskattat i hela kommunen”. För att uppnå målet behövs 
ytterligare lokaler.  
 
I Bjärred planeras det för ett nytt folkbibliotek, med arbetsnamnet Kulturport, där nya 
utställningsytor och lokaler för kultur inkluderas. Sådana utställningsytor och lokaler för kultur 
förutsätter viss volym för att tillgodose behoven. Detta påverkar därför den totala ytan av nytt 
folkbibliotek i norra kommundelen. 
 
I Lomma kan lokaler för kultur utvecklas genom projekt kring utemiljöer och genom anpassning av 
lokaler vid Dansrotundan och Folkets Hus. Projektet är påbörjat och förstudieoffert är begärt från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Fritidsgårdar 
Fritidsgårdarna kommer inte att behöva ett tillskott av lokaler under perioden. Antalet elever ligger 
relativt konstant med små årliga förändringar.  
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Fritidsklubbar 
I årskurs 4 – 6 erbjuds eleverna fritidshemsverksamhet, så kallade fritidsklubbar. Det är cirka 70 
procent av kommunens 10-åringar som är inskrivna i fritidsklubbarna vid höstterminernas start, 
antalet sjunker under läsåret. Andelen inskrivna i Lomma kommuns fritidsklubbar är hög, i 
förhållanden till närliggande kommuner. 
 
Fritidsklubbarna är uppdelade i två verksamheter, fritid Lomma och fritid Bjärred. 
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. 
 
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. 
 
Det nya folkbiblioteket ersätter kulturskola och bibliotek i Bjärehovskolan, vissa lokaler i Vinstorp 
samt medborgarhuset. Förvaltningen har skickat en begäran om förstudieoffert för det nya 
folkbiblioteket samt lokaler för kulturskola och ersättsättningslokaler för medborgarhuset 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. Kommunfullmäktige har allokerat medel för nybyggnad av skollokaler i 
Allé/Pilängsområdet enligt ovan. Förvaltningen bedömer att aktuell etablering av skolbibliotek 
genomförs från och med höstterminen 2022. 
 
Skolbiblioteket på Löddesnässkolan behöver 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.  
 
Pensionärsföreningarna kommer ha ett större behov av samlingslokaler då antalet personer i 
åldersgruppen 65 år och äldre ökar i förhållande till år 2020. Befolkningsprognosen visar att det 
kommer att finnas nästan 700 fler år 2031 än år 2020. De fyra största pensionärsföreningarna 
aktiverar ungefär 4 000 medlemmar.  
 
Förvaltningen bedömer att aktuella samlingslokaler behöver renoveras för att möta den efterfrågan 
som redan finns som bedöms de kommande åren. 
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Lomma kommun   
År  65 - -- år Förändring 
2020 5188 0 
2021 5218 30 
2022 5264 76 
2023 5265 77 
2024 5335 147 
2025 5388 200 
2026 5418 230 
2027 5486 298 
2028 5554 366 
2029 5657 469 
2030 5790 602 
2031 5887 699 

 
Tabell: Befolkningsprognos för åldersgrupp 6 – 19 år i Lomma kommun samt förändring i förhållande 
till fastställt befolkningstal år 2020. 
 
De nuvarande samlingslokalerna i medborgarhuset planeras ingå i ett nytt folkbibliotek i Bjärred för 
att få en effektiv lokalanvändning med samordningseffekter. 
 
Mötesplatser – aktiviteter utomhus 
Det finns ett ökat behov av mötesplatser och aktiviteter utomhus där spontan aktivitet kan 
förekomma.  
 
Förvaltningen har skickat en begäran om förstudieoffert gällande en utomhusbasketplan placerad i 
Bjärred. Basketplanen är ett led i att utöka spontanidrotten samt tillgodose föreningarnas behov. 
 
Förvaltningen har skickat en begäran om förstudieoffert gällande lokaler för BOJK. Dessa lokaler ska 
förutom att vara föreningslokaler även användas av allmänheten för uthyrning och lättare 
caféverksamhet.  
 
 
Markbehov 
 
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. 
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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. 
 
Det äldsta konstgräset i Borgeby har överskridit sin livslängd med fyra år och behöver därmed bytas 
ut. Spelaregenskaper är fortfarande godkända efter besiktning men konstgräset tappar gräs och det 
är svårt att behålla granulat på planen. Begäran om förstudieoffert är skickad till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I begäran om förstudieoffert skriver förvaltningen att en ny 
konstgräsplan ej får innehålla granulat med plast eller gummi på grund av miljöskäl och social 
hållbarhet samt att förvaltningen vill också att upphandlingen sker enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.  


