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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen
den 27 augusti 2015 kl. 17.00
Sammanträdet inleds med att Lunds miljöpris 2015 delas ut.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2.

Mio Frics (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

3.

Lars Johanssons (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 1 oktober 2015

4.

Valärenden

5.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2016

6.

Revidering av finanspolicyn

7.

Förvärv av del av fastigheten Vipemöllan 38 i Lund

8.

Valkretsindelning av Lunds kommun

9.

Uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds kommun

10. Philip Sandberg (FP) samt Mia Honeths (FP) skrivelse ”Låt fler seniorer ta del av
träffpunkterna”
11. Skrivelse från Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V) angående extra val till Lunds
kommunfullmäktige
Motioner
12. Motion från Philip Sandberg (FP), Lars Hansson (FP) samt Oskar Krantz (FP) ”Lund som
fristad för förföljda författare”
13. Motion från Anna-Lena Hogerud (S), Petter Forkstam (MP), Hanna Gunnarsson (V)
samt Sven-Bertil Persson (DV) ”Lund som en fristad för förföljda författare
och kulturutövare”
14. Motion från Marie Henschen (FNL) om Litteraturhus
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15. Motion från Marie Henchen (FNL) om formgivning i det offentliga rummet
16. Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Inrätta en Familjecentral i Lunds kommun”
17. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om uppsättning av
hastighetsvisare
Interpellationer
18. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till tekniska nämndens ordförande
Emma Berginger (MP) angående tekniska förvaltningens ansökan om bygglov för
uppställning av husvagnar för övernattning på Sankt Hans backar
19. Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående åtgärder med anledning expertgruppens underkännande
av kommunens investeringskalkyl för spårvägen
20. Interpellation från Christer Wallin (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående brister i hanteringen av insatser för EU-migranter som
vistas i kommunen
Frågor
21. Fråga ställd till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Joakim Friberg (S) angående
utredning av en ny ridanläggning i de östra kommundelarna i Lund

Medborgarförslag
22. Medborgarförslag om energikälla med hållbarhetsperspektiv
23.

Medborgarförslag om mobbning

24.

Medborgarförslag – Övergångsställe-Pong

25.

Medborgarförslag angående trafiken vid E22 Norra Ringvägen i Lund

26.

Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds kommun

27.

Medborgarförslag – ökad säkerhet på väg 936

28.

Medborgarförslag angående tiggare i Lunds centrum

29.

Medborgarförslag om att återuppta TV-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden

30.

Medborgarförslag om att göra Norra Fäladsvägen i Dalby till gångfartsområde
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Kommunfullmäktige kommer ca kl. 20.00 att hålla högst en timmes debatt
för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor.
Lund den 14 augusti 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

