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Närvarorätt
Meddelanden och delegationsbeslut
Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2015
för Stiftelsen Spillepeng och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2015
Beträffande förfrågan om upprättande av detaljplan för området Karstorp 25:1
m.fl. i Lomma, Lomma kommun (Fågelgatorna)
Fastställelse av lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Ansökan från Lomma Event om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016
Godkännande av Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsooch sjukvården i Skåne
Yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunens fastighetsunderhåll
Slutredovisning av investeringsprojekt
Uppdrag åt kommunens ombud vid årsstämma i Sydvatten AB
Antagande av detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter)
Upphävande av detaljplan för del av Lilla Habo 1:7 i Lomma, Lomma kommun
(Soldattorpet) – beslut om antagande
Avstämning av tillväxtpost 2016 med nivåhöjning år 2017-2019
Fastställande av slutliga ramar för år 2017 och planeringsramar för åren 20182019
Beslut med anledning av uppsiktsplikten över hel- och delägda aktiebolag
Yttrande över remiss angående ”Plan för Malmös vatten”
Yttrande angående upprensning av Höje å
Detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. (Lövstedts väg) i Bjärred – beslut om
planbesked och planuppdrag
Yttrande över remiss om ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken
avseende uppförande av vindkraftverk på fastigheten Önnerup 3:27 och
Kannikemarken 1:1
Åtgärder för att undvika underskott i kommunstyrelsens budget 2016
Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsmöte i Sydvästskånes
grundvattenkommitté
Uppdrag åt ombud inför förestående stämma i Höje å vattenråd
Yttrande över remiss angående Förslag till Natura 2000-områden för tumlare
samt ett Natura 2000-område för sjöfågel
Antagande av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – HÖK 16 – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Antagande av ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk
Vinstorpsvägen

