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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen
den 27 februari 2014 kl. 14.00
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Valärenden

3.

Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångskolan)
genom bolagsköp

4.

Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko 2006-2012

Motioner
5.
Motion från Mats Olsson (V) ”Tillbaks till arbetslinjen – rehabilitera”
(bordlagt ärende)
6.

Motion från Börje Hansson (C) ”Planera för en stationsnära
bebyggelse i Stångby och spara den goda åkerjorden”
(bordlagt ärende)

7.

Motion från Nita Lorimer (V) ”Lund som modern gång- och
cykelstad – Ge Lunds cykel-och gångstråk riktiga namn”
(bordlagt ärende)

8.

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD)
om lämpliga namn på nya gator i Lunds kommun
(bordlagt ärende)

9.

Motion från Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S)
”Förtäta för att ge plats för fler företag i Lund”
(bordlagt ärende)

10.

Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP)
”Upphandla djurvänliga produkter”
(bordlagt ärende)

11.

Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP)
”Bygg mer bostäder – utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor”
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12.

Motion från Anna-Lena Hogerud (S) samt Anders Almgren (S)
”Vita jobb – ansvar för arbetsmiljö och schyssta villkor vid
upphandlingar”

Frågor
13. Eventuellt inkomna frågor
Interpellationer
14. Interpellation från Cecilia Emanuelsson (MP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) ”Tag
vetenskapen på allvar – vad kan göras för att klara klimatmålet
i Lund?”
15.

Interpellation från Johan Lambreus Mattsson (MP) och
Anette Mårtensson (MP) ställd till servicenämndens ordförande
Jan B Tullberg (M) om riktlinjer för resor och transporter – användning
av förvaltningens miljöklassade fordon

Medborgarförslag
16. Medborgarförslag att platsen norr om ”Kristallen” döps till
Gösta Adrian-Nilssons plats”
17.

Medborgarförslag angående kommunpolicy om köttfri
mat som standard för ledamöter och kommunalt anställda

18.

Medborgarförslag ”Är spåren i vägen?”

Sammanträdet kommer att hålla en kort paus kl 18-19.
Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.
Lund den 14 februari 2014

Annika Annerby Jansson
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
Sammanträdet sänds i Lunds lokal-TV i samarbete med Lunds student-tv, STEVE,
samt via Internet och kan även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal.
Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige
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