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Meddelanden om delegationsbeslut
Godkännande av bokslut avseende kommunstyrelsens verksamhet 2015 samt
texter till årsredovisningen för kommunövergripande verksamhet och
räddningstjänstverksamhet
Förslag till överföring av budgetavvikelse i drift- och investeringsredovisningen
avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2015 till år 2016
Redovisning avseende ej slutbehandlade motioner
Godkännande av avtal och servitutsavtal mellan Lomma kommun och
fastighetsägarna till fastigheten Lomma Önnerup 4:28
Yttrande över ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020”
Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för luftledning mellan
Sege och Lomma
Synpunkter till Skånetrafiken inför nästa tidtabellsskifte
Yttrande över Lunds kommuns Sjö- och vattendragsplan
Angående medverkan i Earth Hour 2016
Förslag till förändrad tid för uttag ur pensionsförvaltningen
Detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred (Högsäter), Lomma kommun – beslut om
granskning
Upphävande av detaljplan för Lilla Habo 1:7 (Soldattorpet), Lomma i Lomma
kommun – beslut om samråd
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för del av
Lomma 25:5 m.fl., i Lomma (Kanalkvarteren), Lomma kommun
Förslag om korrigerad investeringsbudget 2016 avseende utbyggnad av
detaljplaneområde (Kv. Nian)
Godkännande av exploateringsavtal mellan Lomma kommun och Skanska Mark
och Exploatering Bygg AB angående genomförande av ny detaljplan för
Lomma 11:56 m.fl. inom ”Nians verksamhetsområde” samt marköverlåtelser
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för Lomma
11:56 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (Kv. Nian)
Godkännande av samverkansöverenskommelse mellan Lomma kommun och
Lokalpolisområde Kävlinge
Uppföljning av utförd intern kontroll 2015 – kommunstyrelsen
Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) 2015
Strategiskt markförvärv av fastigheten Lomma Borgeby 15:21 (se separat
protokoll)

