
Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 23 mars 2016 

Tid och plats: kl.  18:30 Sessionssalen, Båstads kommunhus 

Ärendemening Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringspersoner 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Informationsärenden 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Information om flyktingfrågan av bildningschef Henrik Andersson 

4. Delgivningar 

5. Granskningsrapport - kommunens budgetprocess 

6. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

7. Avfallstaxa 2016 

8. Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015-2016 

9. Behov av tilläggsanslag för fördröjningsmagasin samt VA-ledningar inom Trollbäckenområdet 

10. Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun

11. Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016

12. Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun

13. Avskrivning av motion - Skolskjutsar och kamratresor

14. Motion - Dahlmanska tomten

15. Medborgarförslag rörande beslut i KF från 2010-12-08 om nytt tennismuseum i Båstad
(Dahlmanska tomten)

16. Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten

17. Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten

18. Medborgarförslag gällande Dahlmanska tomten

19. Medborgarförslag - Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya
vägnamn motivera detta på ett korrekt sätt

20. Väckt medborgarförslag - Förslag på byggnation av lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv

21. Väckt motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor

Sammanträdet inleds med utdelning av Nolatopriset och Ungdomsledarpriset. 
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22. Väckt motion - Fria skolmåltider för gymnasieelever

23. Väckt motion - Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar

24. Väckt initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av råd i migrationsfrågor

25. Väckt initiativ från demokratiberedningen om inrättande av kulturnämnd, utskott eller liknande

26. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående rätt till heltid

27. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående taxa för måltidsservice

Båstad den 16 mars 2016 

Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 
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