Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige
Datum:

Onsdagen den 25 september 2019

Plats och tid:

Sessionssalen, kl. 18:30

Ärendemening
Upprop
1.

Val av justeringspersoner

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Månadens person eller organisation

4.

Informationsärenden
A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om ”Teknik och services verksamhet”.
B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda – inledning”.

5.

Delgivningar
A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns lönehantering.
B, Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer angående Båstads kommuns lönehantering.
C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-11, angående Båstads kommuns
lönehantering.
D, Anmälan av beslut från Länsstyrelsen Skåne om reviderade lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om
upphävande.
E, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns krishantering.

6.

Beslutslogg

7.

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande

8.

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen

9.

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningslagen

10.

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program

11.

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning - Idrotts- och fritidspolitiskt program

12.

Svar på medborgarförslag - HBT-certifiering

13.

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg

14.

Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett

15.

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte

16.

Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023

17.

Val av 2:e vice ordförande - Nämnden för överförmyndare i samverkan

18.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden - Kjell Andersson (BP)

19.

Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP)

Båstads kommun

Datum

Sida

2019-09-18
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Ärendemening
20.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Kjell Jonsson (C)

21.

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C)

22.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Marie Louise Aaröe (M)

23.

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Marie Louise Aaröe (M)

24.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Mats Sjöbeck (C)

25.

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C)

26.

Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen - Vakant plats (C)

27.

Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen - Ingvar Andréasson (BP)

28.

Val av ny ordförande i Kommunrevisionen efter avgående Ingvar Andréasson (BP)

29.

Väckt medborgarförslag - Café vid Båstads tågstation

30.

Väckt medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets historia

31.

Väckt medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal

32.

Väckt motion - Införa en kurtaxa

33.

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ordförande - Få elever i gymnasiet

Båstad den 18 september 2019

Thomas Andersson
Ordförande

Johan Peterson
Sekreterare

