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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-07 

Tid 15.00 

Plats Stadshusets sessionssal 

Följande ärende ska behandlas: 

1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2016/0002

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott

3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0699

4. Rapport från kommunala råden

5. Anhållan om utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns
Parkerings AB, (KF) 
Dnr KS 2016/0640 

6. Borgensram för lån Sydvatten AB
Dnr KS 2016/0735

7. Möjligheten för Lund att bli en MR stad
Dnr KS 2016/0675

8. Försäljning av fastigheten Sjöjungfrun 1 till JM AB
Dnr KS 2016/0658

9. Åtgärder för Rögle Deponin. Täckningsplan för Rögle deponi, (KF)
Dnr KS 2015/0520

10. Riktlinjer vid nybyggnad enligt Miljöbyggnad
Dnr KS 2016/0139

11. Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av
företagshälsovården; (KF) 
Dnr KS 2016/0233 
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12. Uppdrag från kommunfullmäktige gällande ridhusanläggning i
Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2010/0444 

13. Papperslösa nämndsmöten, nämndshandlingar på internet och
Meetings + 
Dnr KS 2016/0755 

14. Kultur- och fritidsnämndens begäran om återkallande av uppdrag
att utreda ett inomhusbad i Dalby, (KF) 
Dnr KS 2016/0683 

15. Ansökan om stöd för att arrangera Cleantech City day i Lund 7-8
december 2016 
Dnr KS 2016/0723 

16. Hemställan om beredning och vidare handläggning av beslut om
gränser för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0228

17. Lunds insatser i samband med besöket av påve Franciskus
Dnr KS 2016/0786

18. Detaljplan för Sankt Mikael 16 i Lund, Lunds kommun - samråd
Dnr KS 2016/0766

19. Ulf Nymarks (MP) avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 oktober 2016 
Dnr KS 2016/0774 

20. Förfrågan om remissyttrande: Program för urban odling
Dnr KS 2016/0582

21. Remiss - Samråd Stadsplan 2017 - ändring av översiktsplanen för
Helsingborgs centralort 
Dnr KS 2016/0653 

22. Remiss avseende förslag till Skyfallsplan - strategidel för Malmö
Dnr KS 2016/0604

23. Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V)
samt Angelica Kauntz (Fi)) skrivelse ”Arrangera en idétävling om
Observatoriet i Stadsparken”
Dnr KS 2015/0922
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24. Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun
Dnr KS 2016/0769

25. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Betyg från årskurs fyra
i grundskolan”. 
Dnr KS 2016/0348 

26. Hans-Olof Andersson (SD) motion m.fl om högkostnadsskydd för
resor till och från korttidsboenden, (KF) 
Dnr KS 2016/0350 

27. Mats Olsson (V) motion ”Två timmar om dagen är nog”, (KF)
Dnr KS 2016/0275

28. Philip Sandberg (L) m.fl motion ”Tidig samhällsorientering viktig”,
(KF) 
Dnr KS 2016/0382 

29. Zoltán G-Wagner (KD) m fl motion kommunen skall ställa större
krav på banker. 
Dnr KS 2016/0718 

30. Motion från Ulf Nilsson (FP) m.fl ”Planera för ett kulturhus i Lund”.
Dnr KS 2015/0396

31. Medborgarförslag om djurkonsekvensanalys, (KF)
Dnr KS 2016/0381

32. Medborgarförslag avseende återvinningsstationer i Lunds kommun,
(KF) 
Dnr KS 2016/0383 

33. Medborgarförslag om önskemål att få uppsatt ytterligare en
parkstolpe på gång- och cykelvägen Regnbågsgången, (KF) 
Dnr KS 2016/0563 

34. Medborgarförslag angående Hardebergaspåret, (KF)
Dnr KS 2016/0633

35. Medborgarförslag avseende avsaknad av cykelväg på
Sliparebackens norra sida (Kävlingevägen), (KF) 
Dnr KS 2016/0641 

36. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001
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37. Meddelanden
Dnr KS 2016/0700

Anders Almgren (S) 
Ordförande 

Emma Lundgren 
Kommunjurist 
emma.lundgren3@lund.se 
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Ledamöter 
Anders Almgren (S), ordförande 
Ulf Nymark (MP), vice ordf 
Christer Wallin (M), 2:e v ordf 
Elin Gustafsson (S) 
Björn Abelson (S) 
Emma Berginger (MP) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Mats Helmfrid (M) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Torsten Czernyson (KD) 
Philip Sandberg (L) 
Anne Landin (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

Ersättare 
Peter Fransson (S) 
Ann-Margreth Olsson (S) 
Lena Fällström (S) 
Yanira Difonis (MP) 
Mats Olsson (V) 
Ronny Johannessen (M) 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Birger Swahn (M) 
Dan Ishaq (M) 
Mattias Horrdin (C) 
Mia Honeth (L) 
Christoffer Brinkåker (SD) 
Yumna Ramadan (FI) 

Övriga 
Anette Henriksson, Kommundirektör 
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