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Meddelanden och delegationsbeslut
Förslag om ny styrelsepost i Nyföretagarcentrum Syd
Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2013
för Stiftelsen Spillepeng samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013
Yttrande med anledning av revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”
Angående ansvar för kvarvarande pensionsskuld avseende Företagshälsan
Arlöv-Lomma AB
Avstämning av tillväxtpost 2014 med nivåhöjning år 2015-2017
Kompensation för löneökningar år 2014 samt ramjustering 2015-2017
Motion från Miljöpartiet angående Öresund som marin nationalpark
Ny borgerlig vigselförrättare
Uppföljning av energiförbrukning 2013 inom kommunala fastigheter
Förslag till samordnad förvaltning av kustzonen i kommunen – kustzonsplan
Beslut om planuppdrag för detaljplan del av Borgeby 17:67, Tvärvägens
förlängning
Godkännande av ramavtal med Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB,
avseende Lomma 11:56 m.fl. (Nians verksamhetsområde)
Fastställande av slutliga ramar för 2015 och planeringsramar för 2016-2017
Angående bryggor i Höje å – kostnader för åtgärder och konsekvenser
Yttrande över förslag till Regional handlingsplan för klimatanpassning för
Skåne 2014
Detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. Lomma kommun (området vid
Sjögräsgatan) – beslut om samråd
Detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie, Lomma kommun – beslut om utställning
Godkännande av överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
Nominering av representant till valberedningen i Höje å vattenråd från årsmöte
2014 till och med årsmöte 2015
Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 § förordning (2004:675)
om omgivningsbuller
Anhållan från Lomma Event om föreningsbidrag
Begäran om ny totalutgift för pumpstation C i 2014 års budget
Beträffande om- och tillbyggnad av Alfredshällskolan och Alfredshälls förskola
inom fastigheten Bjärred 43:1
Utökning av totalutgift avseende konstgräsplan i Borgeby
Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Sydvatten AB
Uppdrag åt ombud inför förestående stämma i Höje å vattenråd
Godkännande av granskningsutlåtande samt antagande av detaljplan för del av
Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma (cirkulationsplats Södra
Västkustvägen – väg 905), Lomma kommun

