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Instans

Kommunfullmäktige

Tid

Torsdagen den 10 december, klockan 17:00

Plats

Bollebygdskolans matsal

Justering

Torsdagen den 17 december, klockan 16:00

Justerare

Eva Svantesson (M) och Sassi Wemmer (MP), ersättare Peter Rosholm

Behandlas ca kl. Ärenden
1. Val av justerare
2. Anmälningsärenden
3. Frågor
Fråga om återkoppling från
bildnings- och omsorgsnämnden
angående medborgardialog
Fråga om att följa regler och lagar i
flyktingfrågor
Fråga om upphandling av
friskvårdsleverantörer
Fråga om kontakt med Trafikverket
om gång- och cykelväg till
Brandshed
Fråga om arvoden till hel- och
deltidspolitiker
Fråga om överskriden budget för

Dnr

Föredragande
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Bergadalen
Fråga om att öka valmöjligheten
inom omsorg och barnomsorg
Fråga om evakueringsboende i
Bollebygds kommun
Fråga om kontroll och inspektion av
exploateringsavtalet mellan
Bollebygds kommun och
Skräddaregården
Inkomna medborgarförslag
4. Medborgarförslag om att inrätta ett KS2015/38
demokraticafé i samband med

4

kommunfullmäktigemöten
5. Medborgarförslag om utbildning i

KS2015/38

hbtq för alla anställda och politiker i 5
Bollebygds kommun
Svar på interpellation
6. Svar på interpellation om
kommunens placering i Svenskt

KS2015/33
0

näringslivs ranking av lokalt
företagsklimat
Inkomna motioner
7. Motion om kommunens arbete med KS2015/35
att integrera nyanlända i samhället
8. Motion om kommunens
pensionsåtaganden

0
KS2015/35
1

Ärenden
9. Entledigande från uppdrag, samt val KS2015/35
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av ny auktoriserad revisorsersättare 2
för Stiftelsen Bollebygds
hyresbostäder (Bollebo)
10. Beslut om nya taxor för SÄRF:s
(Södra Älvsborgs

KS2015/34
0

Räddningstjänstförbund)
myndighetsutövning
11. Revidering av vatten- och

KS2015/34

avloppstaxa för Bollebygds kommun 7
samt utökning av det kommunala
verksamhetsområdet med
Bergadalen
12. Svar på motion om att använda

KS2014/47

solenergi på kommunens fastigheter 5
13. Svar på motion om möjlighet att ge

KS2015/10

bidrag till de som väljer att installera 7
icke fossila energialternativ vid
nybyggnation
14. Svar på motion om solceller på
kommunala byggnader samt

KS2014/42
6

revidering av energiplan
15. Svar på motion om förändringar i

KS2014/45

kommunfullmäktiges arbetsordning 0
för att utveckla formerna för
allmänhetens frågestund
16. Svar på motion om att utreda

KS2014/41

möjligheten att införa allmänhetens 4
frågestund vid varje
kommunfullmäktigemöte
17. Svar på motion om att införa
allmänhetens frågestund på alla
kommunfullmäktiges sammanträden

KS2014/41
8
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18. Information från kommunstyrelsen
19. Valärenden

Gunnel Brandt

Peter Callsen

Ordförande

Nämndsekreterare

