
Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 17 februari 2016 

Tid och plats: kl. 19:00 i sessionssalen 

Ärendemening Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige, 2016 3 

2. Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige, 2016 4 

3. Informationsärenden till kommunfullmäktige, 2016 5 

4. Beslutslogg för kommunfullmäktige, 2016 6-10 

5. Delgivningar till kommunfullmäktige, 2016 11-14 

6. Granskning av styrning inom vård och omsorg 15-30 

7. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Stefan Olsson (C) 31-32  

8. Avsägelse av uppdrag - Michaela Backman (C) 33-34 

9. Val av ny ersättare i myndighetsnämnden efter avgående Michaela Backman (C) 35-36 

10. Val av ny nämndeman efter avgående Michaela Backman 37-39 

11. Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen till ordinarie stämma 2017 40-41 

12. Förvärv av fastigheter i anslutning till järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen, förvärv av utloppsledningar
samt förvärv av gammal banvall på sträckan Båstad-Förslöv

42-133 

13. Utbetalning av partistöd 2016 134-142 

14. Ny översiktsplan för Båstads kommun 143-148 

15. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 149-151 

16. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-2018 152-155 

17. Svar på interpellation till kommunalrådet angående skolskjutsarna 156-157 

18. Svar på interpellation till kommunalrådet angående personalsituationen på socialkontoret - öppenvården 158-159 

19. Godkännande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående rätt till heltid 160-161 

20. Godkännande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående taxa för måltidsservice 162-163 

21. Svar på motion - Utreda vad det skulle kosta kommunen att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för
att trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi

164-168 

22. Godkännande av motion - Skolskjutsar och kamratresor 169-170 

23. Godkännande av motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av grönområde på
platsen

171-172 
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24. Godkännande av motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 173-175 

25. Godkännande av motion - Ny lekplats i Förslöv 176-177 

26. Godkännande av motion - Översyn av kommunens verksamhetslokaler 178-179 

27. Godkännande av motion - Försköna entréerna till Bjäre 180-181 

28. Godkännande av motion - Upphäv politiskt beslut, för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan 182-183 

29. Godkännande av medborgarförslag för bevarande av centralorten Västra Karup 184-185 

30. Godkännande av medborgarförslag - Utökad sopsortering på återvinningsstationen i Svenstad 186-187 

31. Godkännande av medborgarförslag - Ljussättning av träd på Lyavägen 188-195 

32. Godkännande av medborgarförslag - Framtagande av ett inriktningsdokument för Grevie tätort 196-197 

33. Godkännande av medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för rekrytering av gode män och
förvaltare

198-200 

Båstad den 10 februari 2016 

Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 
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