KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen
torsdagen den 30 augusti 2007 kl 17.00
Sammanträdet sänds i Lunds lokal-TV
och via Internet www.virtuelldialog.se.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar (bilaga)

2.

Anna Johanssons (mp) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

3.

Valärenden

4.

Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun
– GNP 2008 – 2010 – bordlagt ärende

5.

Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008 – 2010
med utblick mot 2012 – bordlagt ärende

6.

Detaljplan för kvarteret Syret i Lund, Lunds kommun (Innovationernas hus,
IDEON-området)

7.

Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds kommun

8.

Servicenämnden
Begäran om investeringsanslag avseende Kyrktuppen, del av Södra Sandby 67:2,
nybyggnad av gruppboende

9.

Servicenämnden
Begäran om investeringsanslag avseende ombyggnad av äldreboendet
Margaretahemmet till rehabilitering och korttidsboende, kv Drottning Margareta 1
i Lund

10.

Socialnämnden
Begäran om att få ta i anspråk avsatta driftsmedel för utökat tonårsboende samt
begäran om utökad investeringsbudget för genomförande av om- och tillbyggnad
av Solisten

11.

Socialnämnden
Reviderad plan för boende, stöd och service 2005 – 1020

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

Margareta Dovsjö (s) och Martin Anderssons (s) motion ”Utred möjligheterna att
införa positiv särbehandling av underrepresenterat kön” – bordlagt ärende

17.

Mats Persons (fp) och Kerstin Lindboms (fp) motion ”Stärk medborgarens
faktiska valfrihet!”

18.

Mohsen Abtins (s) motion ”Finn vägar för att minska främlingsfientlighet och
rasism i Lunds kommun!”

19.

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

20.

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

21.

Birgitta Löfströms medborgarförslag om att flytta psykiatrin till vård- och
omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige kommer kl 20.00 att hålla högst en timmes interpellationsdebatt.
Lund den 17 augusti 2007
Annika Annerby Jansson
Kommunfullmäktiges ordförande

