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Ärende 
 
  

1 Upprop 

2 Val av justeringsperson 

3 Meddelanden och delegationsbeslut 

4 Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) 

5 Förslag till beslut om att ej genomföra projektet kaj vid Tullhustorget 

6 Sammanställning av aktuellt planläge 

7 Beträffande uppdrag till kommundirektören att sammanställa övergripande slutsatser 
utifrån kommunövergripande mätningar i syfte att identifiera förslag till förbättrings-
områden 

8 Beträffande Lomma kommuns diplomering som Fairtrade city 

9 Redovisning av bokslut för stiftelse förvaltad av Lomma kommun 

10 Årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma 2017 

11 Kompensation till socialnämnden för ökade hyreskostnader för nyanlända 

12 Årsredovisning för Lomma kommun 2018 

13 Justering av planerade investeringsutgifter från 2018 till 2019 

14 Slutredovisning av strategiska fastighetsförvärv inom kommunstyrelsens verksamhet 

15 Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2018 

16 Uppföljning av energiförbrukning 2018 inom kommunala fastigheter och fastigheter 
inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning 

17 Uppföljning av regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande 
avseende tillväxtpost 

18 Uppföljning av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar 

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE  

KOMMUNSTYRELSEN 
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19 Budgetförutsättningar, ramar och riktade mål 
Förslag till riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna inför budget 2020 
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27. Kompletterande handlingar 
skickas senare. 

20 Beviljande av medel för digitalisering och innovation 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27. 

21 Godkännande av medfinansierings- och samverkansavtal avseende  Malmöpendeln – 
Lommabanan etapp 2 

22 Försäljning av del av fastigheterna Bjärred 12:1, 20:2 och 33:1 (Bjärred Centrum) för 
uppförande av radhus och flerbostadshus inklusive lokaler i bottenplan samt garage 
under mark 

23 Yttrande över Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026 

24 Yttrande över förfrågan om tillköp av trafik samt synpunkter på kollektivtrafiken inför 
2020 

25 Val av ny ersättare till kommunala funktionshindersrådet efter avsägelse från Cecilia 
Edelborg Christensen (C) 

  
 
Anmäl förhinder till Maria Franzén, maria.franzen@lomma.se eller tfn 040-641 16 45. 
 
Lomma 2019-03-21 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
 
 
 
 


