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Ärende 
 
  

1 Val av justeringsperson 

2 Dialogmöte med kultur- och fritidsnämndens presidium 

3 Förslag till fastställande av budget för kommunstyrelsen 2020 och plan för ekonomin 
2021-2023 

4 Förslag till fastställande av nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 

5 Angående förslag till ny detaljplan för "Del av Lomma 25:5 m fl, Kanalkvarteren, Lomma  
 Hamn" samt översyn av exploateringsavtal med JM 

6 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

7 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

8 Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden och reglemente för tekniska 
nämnden samt upphävande av avgift till bostadskön för s.k. trygghetsbostäder 

9 Beträffande reglementet för krisledningsnämnden 

10 Förslag till styrdokument för krisberedskap i Lomma kommun 

11 Förslag till revidering av taxa för Lomma hamn 

12 Förslag till revidering av terminsavgift för skolmåltid för gymnasieelever 

13 Förslag till fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom svenska för 
invandrare 2019 

14 Förslag till ytterligare kompensation till socialnämnden för ökade hyreskostnader för 
nyanlända 

15 Beträffande hemställan från tekniska nämnden avseende miljöåtgärder för att minska 
utsläpp av mikroplaster från Lomma kommuns konstgräsplaner 

16 Beträffande hemställan från tekniska nämnden avseende investeringsmedel för utbyte 
av belysning till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP 

17 Information om förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun 

18 Motion om utredning avseende alternativa tillvägagångssätt och kostnader för 
anställning av livräddare på kommunens badstränder 
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19 Motion om utarbetande av föreskrifter som förhindrar att människors hälsa eller 
egendom skadas av pyrotekniska varor samt utredning om anordnande av kommunalt 
nyårsfyrverkeri 

20 Beträffande fråga om att samtliga partigruppsledare ska få ta del av samtliga handlingar 
inför nämndernas och utskottens sammanträden 

21 Förslag till begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset 2020 

22 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
arbetsutskott 2020 

23 Information om externa inbjudningar 

24 Information från ordföranden 

25 Information från kommundirektören 

  
 
 
 
 
Anmäl förhinder till Maria Franzén, maria.franzen@lomma.se eller tfn 040-641 16 45. 
 
Lomma 2019-11-07 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
 
 
 


