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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-08-06

§ 135

Ändring av dagordning
Beslut

Ärende nr 03 Markavtal med Hässleholms Fjärrvärme behandlas inte. Ytterligare
beredning krävs.

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-08-06

§ 136

Information från trygghetsvärdarna
Robin Gustavsson, kd, informerade om projektet med trygghetsvärdar under
socialnämnden.
Trygghetsvärdarna David Johansson och Annika Nilsson presenterade sig och hur de
initialt tänker arbeta inom hela kommunen.

_____________________
Sänt till:
Sn

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-08-06
2008/251

009

§ 137

Beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut

Det nya förslaget till ärende/beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.
Beskrivning av ärendet

Sedan lång tid har det funnits ett behov av att styra upp utformning av ärenden till KF,
KS och KS au. Uppdraget att ta fram en beredningsinstruktion har getts av
kommunchefen till projektgruppen för ärendehantering.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-14 återremitterades ärendet med
uppdrag att komplettera instruktionen med en punkt som handlar om koppling till
kommunens övergripande mål och policys.
Beredningsinstruktionen utgår från att det är viktigt att de skriftliga handlingarna som
utgör underlag till ärenden utförs med en enhetlig standard och utformning samt
innehåller den information som är nödvändig.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 205
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Det nya förslaget till ärende/beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns.

____________________
Sänt till:
klk – utv.chef

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/491

258

§ 138

Optionsavtal Hässleholm 87:6, Hässleholms församling
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholms
församling för företrädesrätt till förvärv av ca 3100 m² av Hässleholm 87:6 med
föreslagen köpeskilling om 100 kronor per kvadratmeter och på villkor i övrigt enligt
avtalet.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
Yrkande

Harald Lind, sd, yrkar avslag på ärendet.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholms
församling för företrädesrätt till förvärv av del av Hässleholm 87:6.
Markområdet omfattar ca 3100 m² och föreslagen köpeskilling är 100 kronor per
kvadratmeter. Markområdet omfattar N Sandgatan och ett område öster om kyrkan.
Församlingen ska söka och bekosta nödvändig ändring av gällande detaljplan.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 186
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Upprättat förslag till optionsavtal med Hässleholms församling för företrädesrätt till
förvärv av ca 3100 m² av Hässleholm 87:6 med föreslagen köpeskilling om 100 kronor
per kvadratmeter och på villkor i övrigt enligt avtalet.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

___________________
Sänt till:
klk – expl.avd.

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/490

252

§ 139

Förvärv av del av Hässleholm Mekanikern 4
Beslut

Kommunen förvärvar cirka 2,37 hektar av Hässleholm Mekanikern 4 av Fastighets AB
Mekanikern, Villagtan 6, Ängelholm, för en föreslagen köpeskilling om 590 000 kronor
och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat förslag till förvärv av del av
Hässleholm Mekanikern 4. Lagfaren ägare är Fastighets AB Mekanikern, Ängelholm.
Området omfattar ca 2,37 hektar. Föreslagen köpeskilling är 590 000 kronor. Området
utgör industrimark och mark för jaktskyttebana enligt gällande detaljplan och är beläget
inom Läreda industriområde.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 187
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Förvärv ska ske av cirka 2,37 hektar av fastigheten Hässleholm Mekanikern 4 från
Fastighets AB Mekanikern, Villagatan 6, Ängelholm, för en föreslagen köpeskilling om
590 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
___________________
Sänt till:
klk – expl. avd.

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/521

250

§ 140

Exploateringskostnad för Sportfiskaren 2 & 3 i Tyringe,
igångsättande samt fastställande av tomtpriser
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att 110 000 kronor används ur exploateringsbudgeten för
att iordningställa området för fastigheterna Sportfiskaren 2 & 3.
Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra erforderlig upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Villatomtpriset för tomt om 1000 m² fastställs till 135 000 kronor.
Marginalvärdet för tomt som understiger respektive överstiger 1000 m² fastställs till 25
kronor per m².
Beskrivning av ärendet

För området vid Sportfiskaren i Tyringe, finns sedan tidigare en laga kraftvunnen
detaljplan. Denna ger byggrätter för två stycken friliggande villor. I och med att det
finns en efterfrågan på denna typ av tomter i Tyringe kan utbyggnaden av området
igångsättas och markförsäljning ske omedelbart.
Tekniska kontoret har uppskattat kostnaderna för iordningställandet av vändplats till en
summa av cirka 100 000 kronor. Till detta kommer kostnader för
lantmäteriförrättningar, ca 25 000 kronor, detaljplan, cirka 50 000 kr, ingångsvärde ca
3 300 kronor samt oförutsett ca 10 000 kronor. Totalt ger detta en kostnad för
utbyggnad av området på ca 188 300 kronor.
För att täcka kostnaderna samt för att följa med in den allmänna prisutvecklingen bör
tomtpriset vara 135 000 kronor för en tomt om 1000 m² med marginalvärdet +/- 25
kronor.
______

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/521

250

Forts. § 140
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 188
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Godkänns att 110 000 kronor används ur exploateringsbudgeten för att iordningställa
området för fastigheterna Sportfiskaren 2 & 3.
Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra erforderlig upphandling.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Villatomtpriset för tomt om 1000 m² fastställs till 135 000 kronor.
Marginalvärdet för tomt som understiger respektive överstiger 1000 m² fastställs till 25
kronor per m².
___________________
Sänt till:
klk – expl.avd.
klk - ekonomisekr
tk

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/379

040

§ 141

Revisorernas budget 2008 – tilläggsanslag
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut:
Kommunrevisionens budgetram för 2008 utökas med 100 000 kronor.
Utökningen finansieras ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader.
Yrkande

Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommuns revisorer anhåller om tilläggsanslag för 2008 med 100 000
kronor. De kommunala revisorernas uppgift har utökats kontinuerligt under de senaste
åren, bland annat genom förändringar från år 2006.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 190
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunrevisionens budgetram för 2008 utökas med 100 000 kronor.
Utökningen finansieras ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader.
____________________
Sänt till:
ek
revisorerna

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-08-06
2008/431

311

§ 142

Investeringsanslag Vieån

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut:
Tekniska nämndens anslag i investeringsbudgeten 2008 till en bro över Vieån återförs
till kommunstyrelsen.
Anslaget på 1,6 miljoner kronor omdisponeras till anslaget för oförutsedda
investeringar, projekt 20104.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2008-05-22, § 37 att återföra anslaget till en bro över
Vieån till kommunstyrelsen. Av olika anledningar kan inte projektet genomföras.
Ekonomikontoret föreslår att anslaget på 1,6 miljoner kronor omdisponeras från
tekniska nämndens investeringsbudget till anslaget för oförutsedda investeringar på
ekonomikontorets investeringsbudget, projekt 20104.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 191
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Tekniska nämndens anslag på investeringsbudgeten 2008 till en bro över Vieån återförs
till kommunstyrelsen.
Anslaget på 1,6 miljoner kronor omdisponeras till anslaget för oförutsedda
investeringar, projekt 20104.
____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/488

041

§ 143

Gång- och cykelvägar i Tyringe och Vinslöv – begäran om
anslag
Beslut

Tekniska nämndens framställan om anslag på 500 000 kronor som bidrag till Vägverket
för att delfinansiera asfaltering av gång- och cykelvägar i Tyringe avslås.
Tekniska nämndens framställan om anslag på 350 000 kronor för gång- och cykelvägen
utmed Boarpsvägen i Vinslöv beviljas och finansieras genom omdisponering från
projekt 20104, oförutsedda investeringar.
Investeringen ska vara anslagstyp 1.
Beskrivning av ärendet

Tekniske chefen har på uppdrag av tekniska nämnden inkommit med skrivelse daterad
25 juni 2008 där tekniska nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på
dels 500 000 kronor för att tillsammans med Vägverket finansiera asfaltering av gångoch cykelvägar i Tyringe och dels 350 000 kronor för att anlägga en separat gång- och
cykelväg över bron utmed Boarpsvägen i Vinslöv.
Ekonomikontoret föreslår att tekniska nämndens framställan om anslag till gång- och
cykelvägar i Tyringe avslås, men att gång- och cykelvägen i Vinslöv finansieras enligt
tekniska kontorets förslag.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 195
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Tekniska nämndens framställan om anslag på 500 000 kronor som bidrag till Vägverket
för att delfinansiera asfaltering av gång- och cykelvägar i Tyringe avslås.
Tekniska nämndens framställan om anslag på 350 000 kronor för gång- och cykelvägen
utmed Boarpsvägen i Vinslöv beviljas och finansieras genom omdisponering från
projekt 20104, oförutsedda investeringar.
Investeringen ska vara anslagstyp 1.
____________________
Sänt till:
ek
Tn

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/409

615

§ 144

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun läsår 2008/09
Beslut

Ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningen läsår 2008/09 fastställs
enligt upprättat förslag.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har utifrån fastställd
beräkningsmodell tagit fram förslag till interkommunala ersättningar för utbildningar
vid kommunala vuxenutbildningen läsår 2008/09.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 196
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningen läsår 2008/09 fastställs
enligt upprättat förslag.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2006/625

101

§ 145

Svar på motion – Hälsosamtal med äldre
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut:
Motionen bifalls.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen i sin helhet. I detta instämmer Per-Åke
Purk, v, Peter Groth, mp och Irene Nilsson, s.
Beskrivning av ärendet

Lars-Ivar Ericson, c, har motionerat om att kommunen ska undersöka möjligheterna att
för kommuninvånare äldre än 75 år anordna hälsosamtal med sjuksköterska.
Omsorgsnämnden svarar enligt § 52/2008, med hänvisning till medicinskt ansvarig
sjuksköterskas yttrande. Av yttrandet framgår att hälsosamtal erbjuds och genomförs
med kommuninvånare från det att de är 81 år. Detta har pågått i ca 7 år och beräknas
fortgå även i framtiden.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 199
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut
Motionen bifalls med hänvisning till omsorgsnämndens svar § 52/2008 att hälsosamtal
genomförs sedan 7 år tillbaka och avses genomföras framöver.
____________________
Sänt till:
On

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2008/456

041

§ 146

Utrustning till nya Sjögläntan, Vinslöv
Beslut

Omsorgsnämnden får totalt 2,5 miljoner kronor till investeringar med anslagstyp 1, till
inventarier till Sjögläntan, varav 1,1 miljoner kronor under 2008 och 1,4 miljoner
kronor under 2009.
Anslaget finansieras 2008 ur ekonomikontorets investeringsbudget, oförutsedda
investeringar och för 2009 tillförs omsorgsnämndens investeringsbudget 1,4 miljoner
kronor (med anslagstyp 1).
Beskrivning av ärendet

Vårdboendet Sjögläntan i Vinslöv byggs successivt ut med 30 lägenheter och totalt
kommer enheten att bestå av 46 lägenheter vid färdigställandet. I enheten ryms en rad
olika funktioner som samverkar i såväl ordinärt som särskilt boende. Byggnationen sker
successivt i tre etapper som färdigställs under 2008 och 2009.
Pensionärer och verksamheter som flyttar till Sjögläntan finns idag på Klockaregården
och annex Andersgården. Nuvarande utrustning vid Klockaregården är gammal och i
stort sett utsliten, en del rustas upp och iordningställs för att skapa en trivsam nygammal miljö. Utrustningen vid annex Andersgården lämnas kvar för att eventuellt tas i
anspråk av annan verksamhet. Med detta som bakgrund behövs utrustning till ovan
nämnda lokaler till en beräknad kostnad av 2,5 miljoner kronor. Utrustningen har
planerats i samråd med inredare och verksamhetsrepresentanter.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 200
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Omsorgsnämnden får totalt 2,5 miljoner kronor till investeringar med anslagstyp 1, till
inventarier till Sjögläntan, varav 1,1 miljoner kronor under 2008 och 1,4 miljoner
kronor under 2009.
Anslaget finansieras 2008 ur ekonomikontorets investeringsbudget, oförutsedda
investeringar och för 2009 tillförs omsorgsnämndens investeringsbudget 1,4 miljoner
kronor (med anslagstyp 1).
____________________
Sänt till:
ek
On

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-08-06
2007/709

101

§ 147

Gratis parkering för miljöfordon – svar på motion
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut:
Motionen besvaras med hänvisning till tekniska nämndens beslut dels § 89/2007 och
dels § 45/2008.
Motionen avslås.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till motionen liksom Per-Åke Purk, v och Peter Groth,
mp.
Pär Palmgren, m, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag som innebär
avslag på motionen och dels Tommy Nilssons med fleras yrkanden om bifall till
motionen och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs

Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Tommy Nilsson, s,
Per-Åke Purk, v, och Peter Groth, mp, yrkanden röstar nej.”
9 ja-röster och 6 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m,
Douglas Roth, m, Lars-Göran Wiberg, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp,
Torsten Ising, fv, Harald Lind, sd, och Bo-Anders Thornberg, m . Följande röstar nej:
Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk,
v, och Peter Groth, mp.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Peter Groth, mp, har i motion yrkat att kommunen ska införa avgiftsfri parkering för
miljöbilar. Förmånen bör omprövas eller kraven skärpas när andelen miljöbilar blivit
tillräckligt stor.
Han yrkar dessutom att kommunen utreder möjligheten att ta ut extra avgift för fordon
av stadsjeepsmodell (SUV) och/eller införa parkeringsförbud för fordon av
stadsjeepmodell (SUV) på vissa centralt belägna parkeringsplatser.

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-08-06
2007/709

101

Forts. § 147
Tekniska nämnden har föreslagit avslag på motionen med hänvisning till sitt beslut §
89/2007.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2008-04-02 § 67 med begäran om en tydlig
definition av vad som är miljöfordon och angivande av tillämpningsföreskrifter.
I sitt beslut § 45/2008, med tekniska kontorets yttrande daterat 2008-05-12, besvaras
kommunstyrelsens begäran.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 202
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen besvaras med hänvisning till tekniska nämndens beslut dels § 89/2007 och
dels § 45/2008.
Motionen avslås.
____________________
Sänt till:
Tn

Justering

B-A T

JB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 (23)

Diarienummer

2008-08-06
2008/279

007

§ 148

Kommunrevisionens uppföljning av granskningen av
betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola – svar
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås följande beslut:
Barn- och utbildningsnämndens yttrande godkänns och överlämnas till revisorerna.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer, grupp 3 genomförde en granskning av betygssättningen vid
övergången från grundskola till gymnasieskola. Resultatet redovisades i
granskningsrapport daterad 2006-02-07 och behandlades av barn- och
utbildningsnämnden 2006-03-23, § 36.
Kommunens revisorer, grupp 3 har nu gjort en uppföljning av granskningen, vilken
redovisas i rapport daterad 2008-04-05 där man konstaterar att barn- och
utbildningsnämnden har tagit till sig de synpunkter som lämnades vid granskningen och
arbetar för en kvalitetshöjning och likvärdighet i betygssättningen.
Kommunstyrelsen har 2008-04-10 översänt kommunrevisionens uppföljningsrapport
för barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande.
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 203
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämndens yttrande godkänns och överlämnas till revisorerna.
____________________
Sänt till:
Bun
revisorerna
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Diarienummer

2008-08-06
2008/378

530

§ 149

Kollektivtrafikavtal – antagande
Beslut

Upprättat förslag till nytt kollektivtrafikavtal mellan Skånes samtliga kommuner och
Region Skåne antas.
Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikens organisation bygger på ett avtal från den 11 september 1998 mellan
Skånes samtliga kommuner och Region Skåne och innebär att Region Skåne är ensamt
trafikansvarig och trafikhuvudman. Det nuvarande kollektivtrafikavtalet löper vidare på
obestämd tid.
Vid presidieöverläggningar mellan Region Skånes styrelsepresidium och
kommunförbundet Skånes styrelsepresidium bestämdes i början av 2007 att gemensamt
utvärdera avtalet från 1998. Utvärderingen utmynnande i att förslag om nytt avtal
aktualiserades.
I förslaget till nytt avtal har vissa punkter förtydligats bla
• Investeringar i trafikens infrastruktur
• Trafikutveckling
• Samråd mellan Region Skåne och kommunerna
• Finansiering
_____
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 § 204
Beslut

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut:
Upprättat förslag till nytt kollektivtrafikavtal mellan Skånes samtliga kommuner och
Region Skåne antas.
____________________
Sänt till:
klk – utv.chef
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§ 150

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med
godkännande till handlingarna.
2008/213 260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Arrenden, uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt avtal,
varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende eller hyra, gällande upplåtelser för
tid om högst fem år beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-06-15
2008/128 200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-06-15
2008/302 002
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Rätt att tillförsäkra kommunen rätt eller belasta kommunens fastigheter med servitut,
ledningsrätt eller motsvarande nyttjanderätt beslutade av chefen för
exploateringsavdelningen daterat
2008-06-15
2008/127 250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 200 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-06-15
2008/127 250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar m.m. upp till ett belopp om
högst 200 000 kronor beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-07-15
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2008-08-06
Forts. § 150
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-06-15
2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-06-15
2008/126 259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-06-15
2008/126 259
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-07-15
2008/492 002
Kommunledningskontoret – Vidaredelegation inom exploateringsavdelningens
ansvarsområde, fastställs med upphävande av tidigare gällande beslut, beslutad av
chefen för kommunledningskontoret daterat 2008-06-24
2008/54
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll avseende
anställningsavtal och uppsägning beslutade av chefen för arbetsmarknad- och
kompetensutveckling till och med 2008-06-03
2008/9
002
Räddningstjänsten - Enligt delegation har beslut om dispens att sota själv beviljats
daterat 2008-07-21
2008/528 002
Ekonomikontoret – Delegationsregler för ekonomikontoret som gäller från och med
2008-06-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2008-06-24.
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§ 151

Övriga anmälningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med
godkännande till handlingarna.
2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per juni 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per juni 2008
2008/510 042
Ekonomikontoret – Budgetuppföljningar per 2008-05-31
2008/496 042
Omsorgsnämnden – Sammanträdesprotokollsutdrag daterat 2008-06-18 gällande
budgetuppföljning per 2008-05-31
2008/497 049
Tekniska nämnden – Sammanträdesprotokollsutdrag daterat 2008-06-19 gällande intern
kontroll 2008
2008/498 514
Tekniska nämnden – Sammanträdesprotokollsutdrag daterat 2008-06-19 gällande
lastzon Kulturhuset
2008/509 019
Region Skåne Regionfullmäktige – Protokollsutdrag daterat 2008-06-19 gällande
sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2009
2008/308 179
Kommunförbundet Skåne – Protokollsutdrag daterat 2008-04-19 gällande nytt
radiokommunikationssystem, RAKEL
2008/862 879
Region Skåne Regionstyrelsen – Protokollsutdrag daterat 2008-06-03 gällande regionalt
stöd till utställningen Pompeji till bords
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2008/475 047
Naturvårdsverket – Beslut om ansökan från Hässleholms kommun om statligt bidrag till
ett klimatinvesteringsprogram
2008/485 602
Specialpedagogiska institutet – Svar från generaldirektör angående inrättande av en
specialskola för elever med grav språkstörning
2008/479 133
Landshövdingen i Skåne län – Regional samverkansöverenskommelse om utveckling
av introduktion för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK)
2008/355 250
Länsrätten i Skåne län – Dom mål nr 6486-08 E Länsrätten avslår överklagandet
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
2008/520 432
Länsstyrelsen i Kronobergs län – Meddelande angående samråd om underhåll av
Helgeån och Agunnarydsån, Ljungby och Älmhults kommuner
2008/513 620
Regeringskansliet Utbildningsdepartementet – Pressmeddelande angående insatser mot
våld i skolan
2008/523 001
Sveriges Kommuner och Landsting – Information om remisseminarier angående en
gemensam ingång för arbetssökande
2008/355 250
Skrivelse från boende i Vinslöv angående exploatera Vikings väg i Vinslöv
Region Skåne Regionala tillväxtnämnden – Protokoll från sammanträde 2008-05-19
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll daterat 2008-06-02
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll daterat 2008-04-19
Kommunförbundet Skåne – Årsredovisning 2007
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