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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande över utställning av Lomma kommuns översiktsplan 2020 

Inledning 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur svenska kommuner ska arbeta med fysisk planering. Enligt PBL 
3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. I 
Lomma kommun har en översiktsplan hittills tagits fram vart 10:e år. Detta tidsintervall har bedömts 
som rimligt med hänsyn till arbetets omfattning och kraven på att ha en aktuell plan. 

Förslag till översiktsplan 2020 för Lomma kommun är utställt. Under utställningsperioden ges 
möjlighet att lämna synpunkter på upprättat förslag. Planen är utställd för granskning under 
perioden 2021-08-01 – 2021-10-01. 

Yttrande 
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som ska redogöra för kommunens 
långsiktiga utveckling. I planen beaktas mark- och vattenanvändning, allmänna intressen samt 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Kulturmiljö beskrivs i översiktsplanen som ”vår livsmiljö” (s. 138) och kommuns kulturmiljöprogram 
definieras som vägledande bland annat vid detaljplanläggning och bygglovsprövning (s 145). I 
avsnittet om rekreation och fritid presenteras kommunens områden för rekreation och fritid, bad 
och rörligt friluftsliv, anläggningar för rekreation och fritid, spontanidrott och tillgänglighet (s 154 - 
161). I den del som avser offentlig service anges att behovet av lokaler och andra anläggningar för 
kultur och fritid växer i takt med befolkningsutvecklingen (s 150). Förvaltningen bedömer därför att 
översiktsplanen på ett bra sätt lyfter fram de delar som omfattar kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområden. 

2020-01-01 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barn- och 
utbildningsnämnden understryker alltid barnens perspektiv och betydelsen av 
barnkonsekvensanalyser i sådana ärende som barn är berörda av. Förvaltningen konstaterar vidare 
att kultur- och fritidsnämnden alltid också betonar vikten av trafiksäkerhet i de miljöer där barn och 
ungdomar vistas. Förvaltningen önskar därför att barnperspektivet och trafiksäkerhetsfrågor beaktas 
och arbetas in i översiktsplanen på ett tydligt sätt. 
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Förvaltningen föreslår även revideringar enligt nedan: 
 
I stycket som beskriver möjligheter kan även beachvolley och parkour lyftas in samt motionsområdet 
i Spillepengen, se sida 14.  
 
Stycket om ridleder behöver ändras enligt följande. På grund av ägandeförhållande är det inte möjligt 
att rida från Habo Ljung till Bjärred via ridleder utan ryttare blir hänvisade till allmänna vägar och 
privat mark en kort sträcka, se sida 159.  
 
Förvaltningen önskar ett tillägg om att Friluftsfrämjandet även har tagit fram en slinga för Lomma 
tätort, se sida 160.  
 
Stycket som beskriver spontanidrott kan förstärkas. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en 
spontanidrottsplan som ska säkerställa tillgång till motion, rörelse och träning för invånarna i dess 
närmiljö. Tillgänglighet och närhet till spontanidrott bör anges i översiktsplanen, se sida 161. 
 
Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till översiktsplan 2020 för Lomma 
kommun. 
 


