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KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 
Sammanträdet direktsänds live på webben 
via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 
alt. 99,8 MHz 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, 
kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni 2015 kl. 18.30. 
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Upprop 

Utlysning av sammanträdet i vederbörlig ordning 

Val av protokolljusterare: 
I tur att justera: Thomas Andersson och James Johnson. Ersättare: Adem Qerimaj. 
Justeringen äger rum tisdagen den 30 juni kl. 16.30 på kommunkansliet. 

Godkännande av dagordningen 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Överklagande av länsstyrelsens beslut angående utvidgade strandskydds-
områden i Norrviken-Kattvik- nu fråga om utvecklande av skälen för 
överklagandet (Omedelbar justering!) 

Begäran från Båstadhem att få starta byggnation av Malens Trygghets boende 
(Ärendet ska upp via extra KS samma dag!) 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn enligt gällande fördelningstal 
(Ärendet ska upp via extra KS samma dag!) 

Pågatåg Express mellan Helsingborg och Halmstad från 2016 

Ny friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad 

Reducering/förändring av 2015 års investerings- och exploateringsutgifter 

Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Svar på motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, beteckning 24:1, 
upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Svar på motion om demenssjuksköterska 

Svar på motion om djur i vård och omsorg 

Svar på motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Svar på medborgarförslag om simhall i kommunen 

Avsägelse av uppdrag- Ingemar Jönsson (BP) 

Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

Delgivningar: 

a) . Budgetuppföljning 2015-04-30 (Beslut i KS 10 juni, enbart som PDF-fil på webben) 
b). Protokoll från länsstyrelsen över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
c). Granskning av kommunens IT-säkerhet 

Båstad 17 juni 2015 

Håkan Mörnstad 
Ordförande 

cit~ 
Henrik Andersson, e.u. 
Sekreterare 
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nslagen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 17 juni intygar: 

Kommunkansliet 
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