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Meddelanden och delegationsbeslut
Fastställande av kart- och mättaxa
Finansiering av Kontaktcenter
Principiellt ställningstagande rörande Kommunhusets framtid
Införande av nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet
Beträffande vårdboende i Lomma
Investeringsbudget 2013-2015
Förändringar i investeringsbudgeten för 2012
Slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade KF-projekt
Ansökan från tekniska nämnden om starttillstånd för projekt som ej påbörjats
2012-05-01
Fastställande av slutliga ramar för 2013 och planeringsramar för 2014-2015
Godkännande av avsägelse av uppdraget som ersättare i planledningsgruppen
och fyllnadsval i anledning härav för tiden t.o.m. 2014-12-31
Yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut 201202-09, § 17, beträffande godkännande av köpeavtal avseende fastigheten N N,
Borgeby slott
Fråga om ändrat ansvar vad gäller räddningstjänst och tillsynen över denna
enligt miljöbalken
Förfrågan om samordnad mätning av Skånes kustzon – projekt Skånestrand
Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund, Lunds kommun
Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-april 2012
Månadsrapport för Lomma kommun januari-april 2012
Förslag om revidering av fullmäktiges avsiktsförklaring och uppdrag till
socialnämnden beträffande driften av gruppboende för ensamkommande
asylsökande barn och ungdomar
Yttrande över remiss avseende komplettering av tidigare samråd om anläggning
för produktion av biogas
Utseende av nytt ungdomsombud för kommunledningskontoret
Ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag 2012
Ansökan från tekniska nämnden om medel från anslaget till kommunstyrelsens
förfogande avseende ”väder och vind” för åtgärder med anledning av stormen
2011-11-27
Förslag om revidering av budget med anledning av samlad ekonomifunktion

