KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen
torsdagen den 26 april 2007 kl. 17.30
Sammanträdet utsändes i Lunds lokal-TV
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Valärenden

2.

Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2006

3.

Överföring av budgetavvikelser från 2006 till 2007 samt utökning av
investeringsramen för år 2007

4.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

5.

Detaljplan för del av kvarteret Jöns Petter Borg m.m. (trafikplats Råby
och Ruben Rausings gata) i Lund, Lunds kommun

6.

Detaljplan för Öresund 4 m.m. i Lund, Lunds kommun

7.

Förändring av taxor för kulturskolan från och med hösten 2007

8.

Ombyggnad av Papegojelyckan

9.

Övervakningstekniska installationer på skolor

10.

Ansökan om medel till sommarpraktik för högstadie- och gymnasieelever
2007

11.

Avtal med AB Tetra Pak rörande förlängning av Ruben Rausings gata i
Lund

12.

Genomförandeavtal med Midroc Property Development AB m.fl. rörande
exploatering av kv. Jöns Petter Borg m.m. i Lund

13.

Hanna Gunnarssons (v) motion ”Inrättande av en heltäckande socialjour i
Lund”

14.

Erik Almqvists (sd) motion ”Införande av insynsplatser i styrelser och
nämnder”

15.

Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Skilj gångbanor från cykelbanor”

16.

Rune Granqvists (s) interpellation ställd till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Gösta John Bredberg (fp) angående
”Besparingar i kultur- och fritidsnämnden” - bordlagt ärende

17.

Mohsen Abtins (s) interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Mats Helmfrid (m) ”Fortsätt ta emot minst 150 flyktingar per år” - bordlagt
ärende

18.

Sven-Bertil Perssons (dv) interpellation ställd till kommunalrådet och
tekniska nämndens ordföranden Tomas Avenborg (m) ”Angående
exploatering av koloniområden”

19.

Anders Ebbessons (mp) interpellation om kommunens mångfaldsplan till
ordföranden i barn- och skolnämnd norr, Lars Hansson (fp)

20.

Sven-Bertil Perssons (dv) interpellation till kommunalrådet Tove Klette
(fp)”angående eventuellt införande av betygsliknande omdömen från
årskurs 1 i Lunds grundskolor”

Kommunfullmäktige kommer kl. 20.00 att hålla högst en timmes interpellationsdebatt.
Lund den 13 april 2007
Tranje Danielsson

