KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen
torsdagen den 24 maj 2007 kl 17.30
Sammanträdet utsändes i Lunds lokal-TV.
Under en försöksperiod går sändningarna även att följa på Internet
www.virtuelldialog.se, såväl i direktsändning som i efterhand.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Valärenden

3.

Årsredovisning 2006 för Lunds kommuns förvaltade stiftelser

4.

Förändring av taxor för kulturskolan från och med hösten 2007 –
bordlagt ärende

5.

Övervakningstekniska installationer på skolor – bordlagt ärende

6.

Ansökan om medel till sommarpraktik för högstadie- och gymnasieelever
år 2007 – bordlagt ärende

7.

Förslag till ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny
förvaltningsorganisation för skolan

8.

Bildande av stiftelse för VA-samverkan mellan Lund och Malmö, LuMa

9.

Detaljplan för Klostergården 2:6 m fl i Lund, Lunds kommun –
återremitterat ärende

10.

Exploateringsavtal rörande Klostergården 2:6 m fl i Lund, Lunds
kommun – återremitterat ärende

11.

Förköpsprövning avseende försäljning av fastigheten Veberöd 16:17 med
adress Hissvägen, Veberöd, Lunds kommun

12.

Fastställelse av delbeslut ur ”Bidrag till enskilda förskolor och fristående
skolor inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg”

13.

Taxa för kollektivtrafiken, Lunds stadsbuss och färdtjänst

14.

Bildande av naturreservatet ”Dalby fälad no 5”, Lunds kommun

15.

Hanna Gunnarssons (v) motion ”Inrättande av en heltäckande socialjour i
Lund” - bordlagt ärende

16.

Erik Almqvists (sd) motion ”Införande av insynsplatser i styrelser och
nämnder” – bordlagt ärende

17.

Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Skilj gångbanor från cykelbanor” –
bordlagt ärende

18.

Sven-Bertil Perssons (dv) och Ulf Nymarks (dv) motion ”Kommunalt
partistöd – enbart för verksamhet i Lunds kommun”

19.

Mohsen Abtins (s) interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Mats Helmfrid (m) ”Fortsätt ta emot minst 150 flyktingar per år” - bordlagt
ärende

20.

Sven-Bertil Perssons (dv) och Ulf Nymarks (dv) interpellation till
kommunalrådet och tekniska nämndens ordföranden Tomas
Avenborg (m) ”Angående exploatering av koloniområden” - bordlagt
ärende

21.

Sven-Bertil Perssons (dv) interpellation till kommunalrådet Tove
Klette ”Angående eventuellt införande av betygsliknande omdömen
från årskurs 1 i Lunds grundskolor” - bordlagt ärende

22.

Sven-Bertil Perssons (dv) interpellation till socialnämndens ordförande
Göran Wallén (m) ”Angående situationen för de hemlösa i Lund”

Kommunfullmäktige kommer kl. 20.00 att hålla högst en timmes interpellationsdebatt.
Lund den 11 maj 2007
Annika Annerby Jansson
Besök gärna vår hemsida: www.lund.se/kommunfullmaktige

