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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen
torsdagen den 21 mars 2013 kl. 17.00
Sammanträdet inleds kl 17.00 med att Bengt Westerberg, regeringens utredare om
främlingsfientlighet, talar om ”Främlingsfienden inom oss”.
Detta är ett led i att Lunds kommun den 21 mars uppmärksammar FN-dagen mot
rasism och diskriminering.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Johan Chytraeus (FP) avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

3.

Valärenden

4.

Förslag till nya mål för inköp av rättvist producerade produkter i
Lunds kommun

5.

Tekniska nämndens begäran om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna
för Lunds kommun

6.

Igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan

7.

Detaljplan för Östra Odarslöv 13:5 m.fl (ESS)

8.

Kommunövergripande handlingsplan alkohol, narkotika, doping
och tobak (ANDT) – förebyggande arbete i Lunds kommun 2012-2015

Motioner
9.
Motion från Emma Berginger (MP) samt Sven-Bertil Persson (DV)
”Fastställ en bana för hur utsläppen ska minska – uppnå
klimatmålen!” (bordlagt ärende)
10.

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD)
angående avskaffande av avgift för trygghetslarm
(bordlagt ärende)

11.

Motion från Lars A Ohlsson (V) angående stadens entréer
(bordlagt ärende)
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12.

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD)
om hiss till läktaren i sessionssalen i Stadshallen

13.

Motion från Solveig Ekström-Persson (S) samt Lena Fällström (S)
”Anropsstyrd trafik/flextrafik”
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Frågor
14. Eventuellt inkomna frågor
Interpellation
15. Interpellation från Per Olsson (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Mats Helmfrid (M) angående servicenämndens mål
Medborgarförslag
16. Medborgarförslag ”Gör Bangatan till behörighetsgata och enkelrikta
del av Trollebergsvägen/Bantorget” (bordlagt ärende)
17.

Medborgarförslag ”Gångbro eller tunnel alternativt trafikljus vid
Lund C” (bordlagt ärende)

18.

Medborgarförslag avseende införande av kopplingstvång på hundar
(bordlagt ärende)

19.

Medborgarförslag angående återinförande av kommundelsnämnderna

Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.
Lund den 8 mars 2013

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 publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

