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Ärende 
 
  

1 Upprop 

2 Val av justeringsperson 

3 Meddelanden och delegationsbeslut 

4 Ekonomisk rapport för Lomma kommun (maj) 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. Handlingar skickas 
senare. 

5 Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet (maj) 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 

6 Förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2019 och plan för ekonomin 2020-2021 

7 Förslag till exploateringsbudget 2019-2021 

8 Start-PM för exploatering av del av fastigheten Lomma 33:11 m.fl. i Lomma, Lomma 
kommun (Lomma Centrum Norra) 

9 Beslut om granskning avseende detaljplan för del av fastigheten Bjärred 12:1 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum) 

10 Beslut om granskning avseende detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 

11 Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 

12 Fastställande av resepolicy för Lomma kommun 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 

13 Fastställande av plan för likabehandling samt riktlinjer och rutiner mot trakasserier, 
sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 

14 Angående årsredovisning 2017 för Stiftelsen Spillepeng 

15 Angående ansökan från Lomma Event om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018 

16 Angående ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne år 2018 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 
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17 Information om yttrande avseende revisionsrapport "Granskning av rektorernas 
arbetssituation" 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20. 

18 Ansökan om inträde i kommunalförbundet VA SYD 

19 Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

20 Beslut om aktualitetsprövning av Lomma kommuns Översiktsplan 2010 

21 Yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030 

22 Yttrande över förslag till Havsplan för Östersjön 

23 Yttrande över Lunds kommuns översiktsplan 

24 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

25 Val av ny ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

26 Val av ny vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott efter avsägelse från 
Robert Wenglén (M) 

27 Val av ny ledamot till planledningsgruppen efter avsägelse från Anders Berngarn (M) 

28 Val av ny ordförande till planledningsgruppen efter avsägelse från Anders Berngarn (M) 

29 Val av ny vice ordförande till planledningsgruppen efter avsägelse från Jerry Ahlström 
(M) 

30 Val av ny ledamot till krisledningsnämndens arbetsutskott efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

31 Val av ny ordförande till krisledningsnämndens arbetsutskott efter avsägelse från 
Anders Berngarn (M) 

32 Val av ny vice ordförande till krisledningsnämndens arbetsutskott efter avsägelse från 
Robert Wenglén (M) 

33 Val av ny ledamot till styrgruppen för FairtradeCity efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

34 Val av ny ordförande till styrgruppen för FairtradeCity efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

35 Val av ny representant till Styrgruppen för utveckling av Alnarpsområdet kring ny 
tågstation efter avsägelse från Anders Berngarn (M) 

36 Val av ny ledamot till styrgruppen för hållbar stadsutveckling efter avsägelse från 
Anders Berngarn (M) 
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37 Val av ny ledamot till styrgruppen för Green Innovation Park Alnarp efter avsägelse från 
Anders Berngarn (M) 

38 Val av ny representant till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd efter 
avsägelse från Anders Berngarn (M) 

39 Val av ny representant till Kraftringens ägarforum efter avsägelse från Anders Berngarn 
(M) 

40 Val av ny representant till Sydvatten AB:s ägarsamråd efter avsägelse från Anders 
Berngarn (M) 

41 Val av ny ledamot till Sydvatten AB:s valberedning efter avsägelse från Anders Berngarn 
(M) 

42 Val av ny ersättare till Reko-gruppen efter avsägelse från Robert Wenglén (M) 

43 Val av ny ledamot till kommunala funktionshindersrådet efter avsägelse från Jerry 
Ahlström (M) 

  
 
 
Anmäl förhinder till Maria Franzén Waljenäs, maria.franzen.waljenas@lomma.se eller tfn 040-641 16 45. 
 
Lomma 2018-06-14 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


