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Årsredovisning för år 2014
Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2014 samt justering
av planerade utbetalningar vad gäller investeringar
Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2016-2018
Fastställande av preliminära ramar för åren 2016-2018
Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltad av Lomma kommun
Meddelanden och delegationsbeslut
Återrapportering av utförd intern kontroll 2014
Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2014
Detaljplan för Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, Lomma kommun
(Borgeby slott)
Detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma
kommun (fastigheter vid Vegagatan-Strandvägen) – Beslut om samråd
Tillägg till detaljplan för del av Lomma 33:20 m.fl. i Lomma (för del av
fastigheten Lomma 33:49), Lomma kommun (Parkering på HSB-tomten)
Sammanställning över aktuellt planläge 2015-02-23
Antagande av Östersjöutmaningen
Godkännande av granskningsutlåtandet och antagande av detaljplan för del av
Vinstorp 31:1 och del av Karstorp 27:3, Lomma kommun (f.d.
Vattenverkstomten)
Uppdrag om anordnande av medborgarskapsceremonier
Fastställande av reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Revidering av ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 20082016”
Äskande om medel för stimulering av naturpedagogisk verksamhet
Detaljplan för del av Fjelie 2:3 (Trafikplats Flädie) – Beslut om ändring av
planuppdrag
Yttrande över Region Skånes remiss ”Revidering av regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2015”
Yttrande över Malmö stads förslag till trafik- och mobilitetsplan 2015
Yttrande över Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi
Uppföljning av energiförbrukning 2013 inom kommunala fastigheter
Fråga om revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun
Beträffande förslag om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats

