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Meddelanden och delegationsbeslut
Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om incitamentsersättning för
effektivare lokalutnyttjande
Förslag från tekniska nämnden avseende finansiering av VA-verksamhetens
underskott
Avveckling av Lomma Uthyrningsfastigheter AB
Utökad borgensram till Sydvatten AB
Fastställelse av reviderad upphandlingspolicy och av anvisningar för
upphandlingsverksamheten
Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma
kommun
Antagande av riktlinjer för kommunala markanvisningar i Lomma kommun
Fastställande av reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön i Lomma kommun
Information om Lomma kommuns IT-säkerhet
Förslag till budget för kommunstyrelsen 2017 samt ELP 2018-2019
Förslag till exploateringsbudget 2017 och ELP 2018-2019
Val av två kontaktpersoner och ett ombud i Klimatkommunerna
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för del av
Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds saltsjöbad och station)
Antagande av utvecklingsstrategi 2030, för Lomma kommun
Förslag från kultur- och fritidsnämnden om återkallande av planuppdrag
avseende Pilängsbadet
Förslag från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog
Information om bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1:a halvåret 2016
m.m.
Yttrande över förslag till ”Skyfallsplan för Malmö – strategi”
Yttrande över detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i Åkarp,
Burlövs kommun
Yttrande över ”Mobilitetsplan för Skåne – Plan för att nå hållbart resande i
Skåne 2030”
Yttrande över ”Strukturplan för MalmöLundregionen – gemensam målbild
2035”
Yttrande över betänkandet SOU 2016:24, En ändamålsenlig kommunal
redovisning
Yttrande över ansökan från SYSAV om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt
verksamhet vid Spillepengs avfallsanläggning
Angående deltagande i LIFE-ansökan

