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Dnr KS/KF 2015:4.105

Diskussion angående handläggning av exploateringsärenden
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde diskuteras handläggning av exploateringsärenden.
Vid sammanträdet deltar Bengt Lavesson, förvaltningsjurist Sarah Anderberg,
kanslichef Eva Elfborg, exploateringsingenjör Urban Linse, ekonomichef Marcus
Nilsson, exploateringsingenjör Torsten Lindh, projektsamordnare Ingemar Nilsson, samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och teknisk chef Mattias Persson
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 229

s. 4 (8)

2015-12-16
Dnr KS/KF 2014:26.103

Uppföljning Lomma Hamn/Lomma Centrum
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 283/09 beslutat avskaffa projektstyrgruppen för
Lomma Hamn/Lomma Centrum.
Lednings- och samordningsansvar för det vidare arbetet med strandområdet från
och med piren i Lomma till och med Fyrkantsdammen infogades inom ansvarsområdet för projektstyrgruppen för Strandstråk Lomma-Bjärred, under kommunstyrelsen. Övrigt lednings- och samordningsansvar inom projektstyrgrupp Lomma
Hamn/Lomma Centrums tidigare ansvarsområde övertogs direkt av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar projektsamordnare Ingemar Nilsson och tekniska chefen Mattias Persson information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-12-16
Dnr KS/KF 2015:381.214

Information beträffande upprättande av förslag till detaljplan för
Bjärred 37:1 m.fl. (Bojk)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-10-28, § 172, beslutat uppdra åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan, för restaurangverksamhet och
båtklubb, för Bjärred 37:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun.
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde redovisar planarkitekt Linnea Qvarnström resultatet
av den utredning som gjorts avseende flytt av ledningar inom Bojkområdet.
Beslutsunderlag
- PM, Utredning flytt ledningar, Bojkområdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:4.105

Information om resultatet av SCBs medborgarundersökning
hösten 2015
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Maria Heinesson Grynge och
vik. kvalitetsutvecklare Ingela Karlström en redogörelse för SCBs medborgarundersökning hösten 2015 och redovisar resultatet avseende Nöjd regionindex
(NRI), Nöjd Medborgarindex (NMI) samt Nöjd Inflytandeindex (NII).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2014:17.009

Förslag från styrgruppen för barn- och ungdomsdialog
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog har i skrivelse 2015-12-10
lämnat följande förslag:
Ksau-träffarna fortsätter i nuvarande form.
Två gånger per år ska möten ordnas mellan elever i år 8-9 och kommunstyrelsens arbetsutskotts politiker. Vid dessa tillfällen ska ca 8 elever bjudas in, utsedda av elevråden från de fyra
högstadieskolorna. Ett specifikt tema väljs för varje möte, förbereds i samråd med demokratigruppen.
Kommunledningskontoret fortsätter och utvecklar sin studiebesöksverksamhet
Unders 2016 ska alla elever i år 8 och deras lärare som tidigare bjudas in till studiebesök i
kommunhuset (kommunfullmäktige) Denna verksamhet är mycket uppskattad, och möjligheterna till/intresset för mer arbetsplatsrelaterade studiebesök till kommunens olika förvaltningar
ska undersökas i syfte att öka ungdomarnas kunskaper om, och förståelse för komplexiteten i
en kommuns verksamheter. Syftet här, är att dessa besök också ska bidra till kommunens kompetensförsörjning på lång sikt.
Specifika aktiviteter
Utfallet av Projektet ”I have a dream”. var mycket positivt, och erfarenheterna därifrån bör tas
till vara och utvecklas av de förstelärare som ingår i demokratigruppen inom UKKF. Framöver
bör även lägre årskurser involveras.
Ett ungdomsråd inrättas
Tanken på ett Ungdomsråd har tidigare övervägts och avfärdats av styrgruppen. Nu synes
emellertid tiden vara mogen att utreda inrättandet av ett sådant. Ett förslag (bilaga) med utgångspunkt i Vellinge kommuns ungdomsråd har utarbetats av Olivia Jacobsson, boende i
Lomma kommun och som går på ett gymnasieprogram i Malmö. Erfarenheterna från Vellinge
synes så goda att frågan nu bör prövas i Lomma kommun. Ungdomsrådet kunde dels fungera
som resursbas för att värdera behovet av eventuella framtida större arrangemang, typ Demokratidagen, samt vid behov samordna kan mindre eller löpande aktiviter riktade till ungdomar s,
t.ex. att initiera politikers besök i skolorna. Framför allt skulle ungdomsrådet dock kunna bidra
till en ömsesidigt ökad kunskapsbas vid hantering av ungdomsrelaterade frågor i kommunen.
Styrgruppen föreslår därför att formerna för ett ungdomsråd i Lomma kommun utreds med utgångspunkt dels i Olivia Jacobssons förslag, och dels de former för ”råd”; funktionshinderrådet
och pensionärsrådet som Lomma kommun tillämpar. Lämplig sammasättning av rådet är en
politiker från vardera KS och BUN, en tjänsteman från varder kommunledningskontoret och
UKF, samt förslagsställaren.
Styrgruppens framtid
Det är den politiska styrgruppens uppfattning nedanstående förslag kan genomföras inom befintlig budget, och att den med fördel fortsatt kunde stödja utredandet/genomförandet av ett
ungdomsråd.
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KSAU § 232 (forts.)
Förslag till beslut:
Ksau-träffarna fortsätter i nuvarande form.
Kommunledningskontoret fortsätter att utveckla sin studiebesöksverksamhet
Specifika aktiviteter utvecklas av de förstelärare som ingår i demokratigruppen inom
UKKF.
- Formerna för ett ungdomsråd utreds enligt ovan.

-

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-12-10 från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog
Utskottets handläggning
Christian Idström yrkar att förslaget från styrgruppen ska remitteras till barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Förslaget från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog remitteras till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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