
1 (2) BÅSTADS 
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 29 april 2015 kl. 18.30. 

Ärendepunkt/rubrik 
1. Upprop 

2. Utlysning av sammanträdet i vederbörlig ordning 

3. Val av protokolljusterare: 
I tur att justera: Kjell Andersson och Sonia Larsson. Ersättare: Anna Rosberg. 
Justeringen äger rum tisdagen den 5 maj kl. 17.00 på kommunkansliet. 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Informationsärenden: 

a). Bjärehälsan (Ann-Marie Johnsson) 
b). Ev. information från Kommunrevisionen 
c). Information från Demokratiberedningen (Håkan Mörnstad) 
d). Information från ordförandena i KS, VN, UN och MN (max fem minuter/nämnd) 

6. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

7. Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Finansiering av friidrottsanläggning/ 
allvädersbanor 

8. Interpellation från Thomas Andersson (FP) - Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
arbetsuppgifter och arvoden 

9. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Det ekonomiska läget 
inom Vård och omsorg 

10. Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivsorientering, PRAO 

11. Fråga från Niclas Svanberg (S) - Motionen om "Vita jobb" 

12. Fråga från Ann-Margret Kjellberg (S) - Medborgarskapsceremonier 

13. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Tjänstemannaorganisationen 

14. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Kommunikationspolicy 

15. Interpellation från Thomas Andersson (FP) - Vård- och omsorgsnämndens 
senaste möte 

16. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnd, beredningar och 
överförmyndare 2014 

17. Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2014 

18. Årsredovisning 2014 
(Separat bilaga. Muntliga dragningar, max 5-7 min. per parti) 
Allmänheten ges även möjlighet att ställa frågor kring årsredovisningen. 

19. Båstads kommuns framtida vattenförsörjning (Separat bilaga) 
20. Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

21. IDel 2/itj 
Båstad hamn - Godkännande av investeringsplan 2014 

22. Inrättande av ungdomsråd i Båstads kommun 

23. Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 

24. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. (Företagsbyn) - Beslut om antagande 

25. IDel 3/<tj 
Lokaliseringsutredning för återvinningscentral inom Båstads kommun 

Sidor 
--
--
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4 

5 

6-7 

8-10 

11-13 

14-18 

19-21 

22-23 

24-25 

26-27 

28-30 

31-32 

33-54 

55-56 

57-59 

60-68 

69-109 

110-122 

123-128 

129-146 

147-190 

191-269 



26. Svar på motion - Inrättande av en modern återvinningscentral i Svenstad 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Svar på medborgarförslag - Ny förskola i Förslöv 

Redovisning av ej avslutade motioner 

IDel 4/4J 
Uppdrags beskrivning: 
Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för sammanställning av program 
för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

Val av tillfällig beredning för sammanställning av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för samman-
ställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

U ppdragsbeskrivning: 
Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för framtagande av 
programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan 

Ev. val av tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads 
kommuns nya översiktsplan (Beror på utfallet i ärende 32 ovan) 

Ev. val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 
framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan 
(Beror på utfallet i ärende 32 ovan) 

Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden efter Birgitta Abelin (M) 

Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

Delgivningar: 

a). Ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 
b). Resepolicy för Båstads kommun 
c). Kommunrevisionens granskning av Båstadhems AB:s avtalshantering. 
d). Kommunrevisionens granskning av resursfördelning och prognos för gymnasieskolan. 
e). Kommunrevisionens granskning av valberedningen. 
f). Kommunrevisionens granskning av genomförandet av riksdags-, landstings-

och kommunfullmäktigevalet 2014. 

Båstad 22 april 2015 

Håkan Mörnstad 
Ordförande 

i;:~ 
Sekreterare 

Kungör~agen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 22 april intygar: 

Henri~son 
Kommunkansliet 
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270-274 

275-281 

282-300 

301-306 

307 

308 

309-334 

335 

336 

337 

338 

339-344 

345-418 
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