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Meddelanden och delegationsbeslut
Årsredovisning för år 2013, avsättande till resultatutjämningsreserv samt
revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun
Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltad av Lomma kommun
Godkännande av slutredovisningar från tekniska nämnden av
investeringsprojekt samt omdisponering av medel
Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt justering
av planerade utbetalningar vad gäller investeringar
Förslag om tillämpning av driftramar från och med budgetår 2015 och om
förenklad hantering av interna poster samt revidering av styr- och
kvalitetssystem för Lomma kommun
Sammanställning över aktuellt planläge 2014-03-03
Återrapportering av handlingsplan för intern kontroll 2013 avseende
kommunstyrelsen
Återrapportering av utförd intern kontroll 2013
Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2013
Medel till Lundaland Triathlon Pilot 2014
Yttrande över verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret
Framställan om medel för åtgärdande av skador efter stormen Sven
Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2015-2017
Fastställande av preliminära ramar för åren 2015-2017
Förslag till förändrad debiteringsmodell för IT-verksamheten
Detaljplan för del av Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma, Lomma
kommun, beslut om utställning för granskning (Cirkulationsplats Södra
Västkustvägen – väg 905)
Antagande av detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl. Lomma kommun
och godkännande av granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Önnerup 1:2 m.fl., Lomma kommun – beslut om
utställning
Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i styrelsen för Kävlingeåns
vattenråd
Trädinventering och parkeringsutredning avseende Bjärreds Saltsjöbad
Godkännande av samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för Bjärred och
Borgeby, fördjupning av Översiktsplan 2010”
Yttrande över länsstyrelsens remiss ”Länsprogram för regional
miljöövervakning 2015-2020”
Yttrande över Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi
Yttrande över LundaMaTs III – strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds
kommun
Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp,
ABMA
Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med Lomma Uthyrningsfastigheter AB,
LUFAB
Förslag från tekniska nämnden om omdisponering av investeringsbudget 2014
avseende Medborgarhuset i Bjärred samt GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)
Förslag från tekniska nämnden avseende investeringsprojekten ”Ny kaj/brygga
vid småbåtshamnen i Lomma” och ”T-brygga renovering”

