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Meddelanden och delegationsbeslut
Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Fastställande av reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun samt
upphävande av regler avseende ekonomiska avvikelser och regler för
kommunövergripande månadsuppföljning
Ansökan från Centrumföreningen Lommastråket om bidrag år 2012
Ansökan från Ung Företagsamhet i Skåne om ekonomiskt bidrag
Förslag om arbete för att Lomma kommun ska bli en Fairtrade city
Ansökan från Omvärld Alnarp Innovation bidrag och stöd till Alnarp
Innovation
Ansökan från SLU Alnarp om ekonomiskt stöd för skötsel av Alnarpsparken
Förslag från styrgruppen för barn- och ungdomsdialog om anordnande av
studiebesök för elever i åk 8 i kommunhuset
Yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans Hanssons gård), Lomma
kommun - samrådsskedet
Yttrande över förslag till detaljplan för N N (Blå Caféet), Lomma kommun samrådsskedet
Beträffande uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för N N m.fl., Borgeby slott med närområde
Återrapport från miljö- och byggnadsnämnden av förstudie inför upprättande av
detaljplan för byggnaden Långa Längan
Yttrande över nationell remiss av European Spallation Source ABs ansökan om
tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
Antagande av bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 12 – med
Svenska Kommunalarbetarförbundet
Antagande av bestämmelser enligt Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m., BEA – med Svenska Kommunalarbetarförbundet och
Allmän kommunal verksamhet
Antagande av bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 12 – med
Svenska kommunalarbetarförbundet
Redovisning av åtgärder inom energieffektiviseringsstrategin
Angående förslag till lokala miljömål för Lomma kommun
Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2012
Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012
Ansökan från Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening om
verksamhetsbidrag för år 2012
Yttrande över Tilläggsavtal 2 till exploateringsavtal med Centrumfastigheter i
Lomma AB angående Lomma Centrum
Uppföljning av energiförbrukning 2011 inom kommunala fastigheter
Sammanställning över aktuellt planläge maj 2012
Ansökan från Lomma Event om bidrag 2012
Framställan från Brottsofferjouren Mellersta Skåne om ändring i befintligt
samarbetsavtal avseende ersättningens nivå
Finansiering av projekt inom tekniska nämnden och kommunstyrelsen

