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Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i
Stadshallen torsdagen den 31 januari 2008 kl 17.00
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

bilaga

2.

Korrigering av budgetramar för 2008 till följd av ny
skolorganisation och beslut om direkt skolpeng

bilaga 1, sid. 1

3.

Finansiella mål för investeringar

bilaga 2, sid. 13

4.

Överenskommelse om ombyggnad av området i anslutning till
Lund C

bilaga 3, sid. 19

5.

Arvode till ledamöterna i överförmyndarnämnden

bilaga 4, sid. 31

6.

Beloppsgränser vid förvärv och försäljning av fastigheter

bilaga 5, sid. 35

7.

Utbyggnad av Högevallsbadet

bilaga 7, sid. 145

8.

Förvärv av fastigheten Jöns Petter Borg 12 i Lunds kommun

bilaga 8, sid. 173

9.

Habo gård

bilaga 6, sid. 65

10. Förslag till Politiskt program för unga i Lunds kommun

bilaga 9, sid. 193

11. Förslag till kulturpolitisk strategi för Lunds kommun

bilaga 10, sid. 231

12. Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun

bilaga 11, sid. 263

Motioner
13. Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Bättre lekplatser för alla barn –
gör lekplatserna tillgängliga och användbara för barn med
funktionshinder” – bordlagt ärende

bilaga 12, sid. 377

14. Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Åtgärder för att på kort och lång
sikt motverka hemlöshet i Lunds kommun” – bordlagt ärende

bilaga 13, sid. 391
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15. Solveig Ekström-Perssons (s) motion ”Temamöten” – bordlagt
ärende

bilaga 14, sid. 403

16. Mats Olssons (v) motion ”Religionsfrihet i Lunds skolor” –
bordlagt ärende

bilaga 15, sid. 409

17. Anders Ebbessons (mp), Claes Göran Jönssons (s), Mats Olssons
(v) samt Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Slopad avgift för
simundervisning” – bordlagt ärende

bilaga 16, sid. 429

18. Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Lokala nämnder – för fördjupad
demokrati”

bilaga 17, sid. 445

Medborgarförslag
19. Göran Johanssons medborgarförslag nr 6, angående rätt att närvara
när en nämnd behandlar enskilt ärende

bilaga 18, sid. 451

20. Göran Johanssons medborgarförslag nr 7, att vid anställning
prioritera personer med klientbakgrund

bilaga 19, sid. 457

21. Göran Johanssons medborgarförslag nr 11, att kommunen skall
betala ”vitesavgift” till enskild

bilaga 20, sid.463

22. Göran Johanssons medborgarförslag nr 20, att till låg kostnad
samla ihop och offentliggöra filmer med anknytning till Lunds
kommun

bilaga 21, sid. 469

Interpellationer
23. Ulf Nymarks (dv) interpellation till miljönämndens ordförande Ilan
Sadé (m) ”Åtgärder mot miljöbrott efterlyses” – bordlagt ärende

bilaga 22, sid. 475

24. Nita Lorimers (v) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Mats Helmfrid (m) ”Skånetrafikens nya fritidskort och
avskaffandet av T-plus: Ett problem för gymnasierna i Lund”

bilaga 23, sid. 477

Kommunfullmäktige kommer kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer och eventuella frågor.
Lund den 18 januari 2008

Annika Annerby Jansson
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund

Sammanträdet sänds i Lunds lokal-TV samt via Internet
Kungörelser och protokoll, samt länk till Internet via hemsidan
www.lund.se/kommunfullmaktige

