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Meddelanden och delegationsbeslut
Godkännande av planprogram för Stationsområdet i Lomma tätort
Detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma, Lomma kommun
(stationsområdet) – beslut om samråd
Angående manifestationen Earth Hour – lördagen den 29 mars
Förslag från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog till
aktiviteter och organisering under 2014
Ansökan om medel för framtagande av gestaltningsplan för Lommastråket
Ansökan om medel för framtagande av illustrations- och funktionsplan för
Lommastråket
Framställan från Kommunförbundet Skånes styrelse om engångsbidrag till
stiftelsen Skånes Djurpark
Fastställande av reviderade Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet
Detaljplan för del av Vinstorp 31:1 i Lomma, Lomma kommun (f.d.
Vattenverkstomten) – godkännande för samråd
Beträffande medel för invigning av Centrumtorget i Lomma
Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Godkännande av köpeavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra
sidan Veidekke Villatomter AB avseende fastigheten Lomma 29:25
Fastställande av reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet
Fastställande av krisledningsplan för Lomma kommun inklusive plan för
hantering av extraordinära händelser
Godkännande av bokslut avseende kommunstyrelsens verksamhet 2013 samt
texter till årsredovisningen för kommunövergripande verksamhet och
räddningstjänstverksamhet
Förslag till överföring av budgetavvikelse i driftredovisning avseende
kommunstyrelsens verksamhet från 2013 till 2014
Fastställande av kompletterande mål med tillhörande åtgärder i ”Miljömål för
Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020”.
Godkännande av ”Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt
kunskapsunderlag 2014-2020” samt godkännande av samrådsredogörelse för
densamma
Planuppdrag avseende västra delen av området Lomma Hamn i Lomma tätort
Utseende av representant i KIMO

