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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

ÖP 2020 - Översiktsplan 

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. 

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 ärenden som barn är berörda av. Förvaltningen konstaterar vidare 
att barn- och utbildningsnämnden 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 tydligare sätt.  

Översiktsplanen anger att kommunen planerar att området Bjärreds vångar, mellan de båda orterna 
Bjärred och Borgeby, blir nästa större utbyggnadsområde. Förvaltningen understryker betydelsen 
av att mark för offentlig service, så som förskola och grundskola, avsätts när utbyggnadsområden 
av den storleken som Bjärreds vångar och andra liknande områden planeras. 

Notering: Förvaltningen ser behov av korrigering när det gäller data avseende antal barn, elever och 
organisationsdelar i avsnittet om offentlig service - för- och grundskolan. Förvaltningen har därför, 
som ett led i tjänstemannaberedning, överlämnat nya data i den delen, till 
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning. 

Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till översiktsplan 2020 för Lomma 
kommun. 
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