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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 26 augusti
2010 kl. 17.00.
Sammanträdet inleds med att miljö- och hälsoutskottets ordförande
Lars Bergwall (C) delar ut miljöpriset 2010.
Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2.

Martin Karlssons (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige

3.

Valärenden

4.

Förslag till nya klimatmål för Lunds kommun

5.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

6.

Lunds kommuns Fastighets AB – Förslag till utökad borgensram

7.

Ansökan från Friluftsfrämjandet om kommunal borgen

8.

Barn- och skolnämnd Lund Östers framställan om fortsatt
försöksverksamhet med lokal styrelse

9.

Detaljplan för del av kvarteret Jägaren m.fl i Lund, Lunds kommun

10.

Hemställan till kommunfullmäktige i Lund om godkännande av
ändringar av styrdokument och organisation för VA-SYD med
anledning av Burlövs kommuns inträde som medlemskommun i
VA-SYD

Motioner
11. Erik Almqvists (SD) samt Hans-Olof Anderssons (SD) motion
Upprättande av så kallat ”Mångkulturellt bokslut”
12.

Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) motion
”Lundaborna är värda vårdade och välskötta parker”

13.

Anders Almgren (S), Margareta Dovsjö (S), Mats Olsson (V),
Anders Ebbesson (MP) samt Sven-Bertil Perssons (DV) motion
”Ordning och reda i personalpolitiken”
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14.

Hans-Olof Anderssons (SD) samt Erik Almqvist (SD) motion
”Inrättande av offentlig toalett i Genarp”

15.

Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) motion
”Låt 2010 bli Parkkulturens år och ett Kultur i parkens år!”

16.

Anders Almgrens (S) motion ”Fossilfri kommun: Fram för
klimatsmarta fordon !”

17.

Helena Lindhs (S) motion ”Klimatkompensation i Lunds kommun”

Medborgarförslag
18. Klas Rydhmers medborgarförslag rörande upphandling av ägg
från frigående höns
19.

Mirja Markkulas medborgarförslag angående att frivilligt ansluta
Lunds kommun till förvaltningsområdet för finska

20.

Ulf Berggrens medborgarförslag - förnyelse av folkparken

21.

Ulf Berggrens medborgarförslag ”Stoppa byggandet av det s.k
Domkyrkoforum!”

22.

Alf Bengtssons medborgarförslag angående vårdnadsutredningar
i Lunds kommun

Enkla frågor
23. Sven-Bertil Perssons (DV) fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Mats Helmfrid (M) ”Om förhalning av beslut om
klimatmål”
24.

Nita Lorimers (V) enkla fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Mats Helmfrid (M) ”Kommer du att se till att busskuren i Dalby bevaras
som den viktiga del av kulturarvet som den är?”

Interpellationer
25. Rune Granqvists (S) interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Mats Helmfrid (M) angående Folkparkens framtid
26.

Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) interpellation
ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande Holger Radner (fp)
om nya lokaler för Lilla Teatern
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Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt för
interpellationer och eventuella frågor.

Lund den 13 augusti 2010

Annika Annerby Jansson
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
Sammanträdet sänds i Lunds lokal-TV i samarbete med Lunds student-tv, STEVE
samt via Internet Kungörelser och protokoll, samt länk till Internet via hemsidan
www.lund.se/kommunfullmaktige
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