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Följande ärende ska behandlas: 

1. Anmälningar KF 2016-03-31
Dnr KS 2016/0273 

2. Mariol Spaho (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Miljönämnden 
Dnr KS 2016/0094 

3. Lisa Pedersens (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen
för Kraftringen AB 
Dnr KS 2016/0170 

4. Anhållan om att kommunfullmäktige utser en ersättare till
kommunalrådet Philip Sandberg (L) under hans föräldraledighet 
Dnr KS 2016/0221 

5. Årsanalys 2015 för Politisk ledning och Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/0024 

6. Kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för 2016
Dnr KS 2016/0084 

7. Beställning av om och utbyggnad av Vipans gymnasieskola
Dnr KS 2016/0046 

8. Strategi för hållbart byggande
Dnr KS 2015/1030 

9. Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, Lunds kommun,
hemställan 
Dnr KS 2016/0013 
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10. Motion från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M)”Lunds 
kommun kan bygga billigare” 
Dnr KS 2015/1104 

11. Motion från Christer Wallin (M)  ”Minska buller och stoftspridning 
från järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan” 
Dnr KS 2015/0806 

12. Motion från Philip Sandberg (L) m fl  ”Det ska löna sig att arbeta” 
Dnr KS 2015/0138 

13. Eventuellt inkomna frågor 

14. Interpellation från Pernilla West (FI) ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Joakim Friberg (S) rörande den 
demokratiska processen i Kultur- och fritidsnämndens beslutsfattande 
Dnr KS 2016/0164 

15. Medborgarförslag angående omklädningsrum på 
idrottsanläggningar 
Dnr KS 2015/1112 

16. Medborgarförslag angående utemiljön kring Skjutsstallarna i Dalby 
Dnr KS 2015/1265 

17. Medborgarförslag angående restaurering av ridspår/joggingspår 
längs Hardebergaspåret från Södra Sandby mot Lund 
Dnr KS 2015/0817 

18. Medborgarförslag angående trafiksituationen kring 
Centralstationen 
Dnr KS 2015/0956 

 
 
 
 
Lennart Prytz (S) 
Ordförande 

Pernilla Ardhe 
Kommunjurist 
pernilla.ardhe@lund.se 
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