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Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen
Datum

Handläggare

2017-01-05

Evy Andersson

Kallelse
Kommunstyrelsen kallas att sammanträda
Dag
Tid
Plats

Torsdagen den 12 januari 2017
kl 10.00
Sessionssalen, rum 601, Stadshuset

Gruppmöten kl 08.15-10.00
Treklövern sammanträder i rum 622
SD sammanträder i rum 229
Gruppmöte kl 08.00-10.00
Oppositionen – S och V sammanträder i rum 604

Vid förhinder kontakta Evy Andersson evy.andersson@landskrona.se,
tel 0418-47 35 28
Torkild Strandberg
____________________________________________

Dagordning
Upprop och val av justerare
§ 1.

Anmälan av delegationsbeslut

§ 2.

Kvarteren Sandstranden, Sandslottet, Solskenet och Solnedgången,
Landskrona stad; nu fråga om försäljning av småhustomter (för
gathus/radhus) via tomtkön *KF

§ 3.

Detaljplan för del av Lundåkra 2:1 och Vevstaken 9 m.fl., Landskrona
stad (LSR deponi och återvinningsanläggning) – samråd

§ 4.

Detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Bovieran, Landskrona stad –
antagande *KF

§ 5.

Detaljplan för del av Tomaten 1, Landskrona stad – antagande *KF
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§ 6.

Finansiell rapport – november 2016

§ 7.

Nämndplan 2017 – kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet kommer att läggas ut i läsplattan kort före
sammanträdet

§ 8.

Uppföljning 2016 intern kontroll – Landskrona stad *KF

§ 9.

Plan 2017 intern kontroll – Landskrona stad

§ 10.

Bemyndigande att underteckna kommunens låne-, borgens samt andra
skuld- och ansvarsförbindelser

§ 11.

Bemyndigande att underteckna beslut rörande kommunens
donationsfonder

§ 12.

Bemyndigande att utfärda utbetalningar

§ 13.

Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

§ 14.

VA-taxa för Landskrona stad 2017 *KF

§ 15.

Sänkning av maxtaxan inom hemvård, boende och hälsa och kommunal
hälso- och sjukvård *KF
Handlingar i ärendet kommer att läggas ut i läsplattan kort före
sammanträdet

§ 16.

Avfallsplan Landskrona stad – översyn 2016 *KF

§ 17.

Rättegångsfullmakt för Visma Collectors AB avseende Landskrona
stads kundfordringar

§ 18.

Timtaxa för tillsyn inom miljönämndens verksamhetsområde; nu fråga
om indelning av bostadsområden

§ 19.

Landskrona Energi AB; nu fråga om checkräkningskredit och
borgensåtagande *KF

§ 20.

Ägardirektiv och bolagsordning för Landskrona Kraft AB; nu fråga om
geografisk begränsning i elhandel *KF

§ 21.

Reglemente för överförmyndarverksamheten i Landskrona stad *KF

§ 22.

Policy för Landskrona stads drog- och brottsförebyggande arbete *KF

§ 23.

Kommunstyrelsens verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
november – december 2016
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§ 24.

Remiss från Länsstyrelsen Skåne– Bevarandeplan för Natura 2000området Saxåns mynning – Järavallen

§ 25.

Motion väckt av Jonas Esbjörnsson (S) och Anna Fernebro (S)
”Parkeringsplatser i Landskrona centrum”

§ 26.

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens struktur- och
klimatfond

