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Meddelanden och delegationsbeslut
Framställan om medel för ökade kostnader gällande ombyggnaden av
Öresundsvägen i Bjärred
El från förnybara källor
Förslag om översyn av framtida markanvändning för den oexploaterade delen av
Nians verksamhetsområde i Lomma tätort
Yttrande över förfrågan från Klimatsamverkan Skåne
Angående manifestation Earth Hour – lördagen den 31 mars
Cykelprogram för Malmö stad 2012-2018
Förslag till bostadspolitiska mål fram till 2014 för Malmö stad
Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling under år 2011 –
preliminära uppgifter
Verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012
Yttrande över skrivelse från Skånetrafiken angående kundråd för färdtjänst,
sjukresor och anpassning av kollektivtrafik
Förslag med anledning av rapport om översyn av Lomma kommuns
samhällsbyggnadsfrågor
Motion angående biogasmack i Lomma
Begäran om kommunal borgen från AB Malmöregionens Avlopp (ABMA)
Ekonomisk reglering avseende vatten- och avloppsverksamheten
Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av
investeringar avseende starttillstånd för vissa investeringsprojekt
Framställan om medel med anledning av fördyring av projektet ”Ombyggnad av
Havsblicks f.d. kök”
Framställan om justering av totala projektutgiften inför beslut om budget 2013
avseende Karstorpsskolan Södra
Framställan om medel för anpassning av Löddesnässkolan för att kunna ta emot
fler elever
Framställan om extra medel för ombyggnad av Lomma idrottsplats
Godkännande av bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande
verksamhet
Förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning
avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2011 till år 2012
Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013-2015
Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Yttrande över Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för
mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34)
Godkännande av tilläggsavtal IV till konsortialavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Utseende av sammankallande person till valberedningen för Höje å vattenråd
Utseende av representanter till KIMO Baltic och KIMO International
Ansökan till Delegationen för hållbara städer – Hållbar stadsutveckling –
uppföljningsprojekt i Lomma Hamn
Ansökan till Delegationen för hållbara städer ”Miljökompensation för alla –
vägen till en grönare stadsmiljö i Lomma”
Delegation av beslutanderätten avseende kommunstyrelsens användning av
sociala medier
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Förslag till yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges
beslut beträffande fastställelse av reviderad renhållningstaxa för Lomma
kommun
Uppdrag om formulering av en frågeställning till ungdomsdemokratidagen den
19 september

