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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen
den 21 maj 2015 kl. 17.00
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Valärenden

3.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd – beviljande av ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014

4.

Justering av avgifter för serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak
och receptfria läkemedel

5.

Sänkt taxa i färdtjänsten

6.

Krisberedskapsplan för Lunds kommun

7.

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Motioner
8.
Motion från Lars Hansson (FP) ”Lunds kommun behöver en bredbandsstrategi”
9.

Motion från Sverigedemokraterna om stopp för genuspedagogik i förskolor
i Lunds kommun

10.

Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP)
”Gör torgen mer levande, gröna, attraktiva mötesplatser”

11.

Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Nita Lorimer (V) ”Demokratifestival i
Lund varje (eller varannan) höst!”
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Interpellationer
12. Interpellation från Lars V Andersson (C) ställd till ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Joakim Friberg (S) om upprustning och anläggning av motionsspår utmed Hardebergaspåret
13.

Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till barn- och skolnämnd Lund stads
ordförande Monica Molin (S) rörande förekomsten av genuspedagogik i förskolor under
nämndens ansvar

14.

Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till barn- och skolnämnd Lund Östers
ordförande Kenth Andersson (S) rörande förekomsten av genuspedagogik i förskolor under
nämndens ansvar

Frågor
15. Eventuellt inkomna frågor

Medborgarförslag
16. Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
17.

Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

18.

Medborgarförslag gällande orimliga konsekvenser av VA SYDs förslag till
ändrad VA-taxa

Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.
Lund den 8 maj 2015

Lennart Prytz
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.
Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

