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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen
den 25 september 2014 kl. 17.00.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Information till förtroendevalda kring läsplattehantering vid valet

Motioner
3.

Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri,
gatumusik och försäljning (bordlagt ärende)

4.

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg
(SD) om mall för medborgarförslag (bordlagt ärende)

5.

Motion från Ted Ekeroth (SD) "Gör Lunds Centralstation rökfri"
(bordlagt ärende)

6.

Motion från Ted Ekeroth (SD) ”Gör kommunens kartdata öppen”
(bordlagt ärende)

7.

Motion från Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V)
"Rädda torghandeln" (bordlagt ärende)

8.

Motion från Angelica Svensson (V) om nationella minoritetsgrupper
i Lunds kommun (bordlagt ärende)

9.

Motion från Johan Lambreus Mattsson (MP) "Växla upp solcellsinvesteringarna i Lunds kommun" (bordlagt ärende)

10 Motion från Petter Forkstam (MP) "Barns integritet på nätet"
(bordlagt ärende)
11. Motion från Sven-Bertil Persson (DV) ”Sluta handla med företag
som slussar pengar till skatteparadis”
12. Motion från Angelica Svensson (V) – Avskaffa delade turer inom
Lunds kommun
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13. Motion från Emma Berginger (MP) och Karin Svensson Smith (MP)
angående jämställdhet i trafiken
Frågor
14.

Eventuellt inkomna frågor

Medborgarförslag
15. Medborgarförslag om upphandling av gasdrivna tjänstebilar
16. Medborgarförslag angående underlättande av kollektivt resande
till och från Dalby m m
17. Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Lunds kommun
18. Medborgarförslag – åtgärda åhörarläktaren m m i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal
19. Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för alla med färdtjänsttillstånd i Lunds kommun
20. Medborgarförslag angående sponsring av Botaniska Trädgården
21. Medborgarförslag om initiativ till friskvårdsprojekt i stil med
projektet ”Hitta ut”
22. Medborgarförslag om att kommunen ska ordna ett seminarium
om kommunalskatten

Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.
Lund den 11 september 2014

Annika Annerby Jansson
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan
även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal. Sammanträdet sänds
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numera endast via internet och inte längre via kabeltv-nätet.
Kungörelser och protokoll publiceras på: www.lund.se/kommunfullmaktige .
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