Behandlade ärenden

2009-01-26
§1
Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv – svar
§2
Genmodifierade organismer – svar på motion
§3
Medlemskap i Kommuninvest
§4
Ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt
kommunledningskontor
§5
Avsägelse som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen
§6
Val av huvudman i sparbanksstiftelsen Vinslöv
§7
Anmälningar

Behandlade ärenden

2009-02-23
Information
§8

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående byggnation av
utlovad skateboardbana
§9

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående tidsplan för
cityutveckling och seminarium om tillväxt och utveckling av
Hässleholms stad
§ 10

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Lekakuten
Ljungdala
§ 11

Fråga till socialnämndens ordförande om stängning av verksamhet i ”Södra Flygeln”
§ 12

Förvärv av byggnader inom Hässleholm 88:1, T4-området
§ 13

Revisionsrapport avseende granskning av ledningssystem för
hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen
§ 14

Ekologiska livsmedel – svar på motion
§ 15

Förfrågan från Migrationsverket om att utveckla mottagandet av
ensamkommande barn
§ 16

Val av revisorsersättare i Stiftelsen Bjärnum-Hus
§ 17

Interpellation angående förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdala
§ 18

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strandskyddet
§ 19

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-03-30
§ 20

Information om pandemi
§ 21

Interpellation angående förutsättningarna för ett integrationsprojekt på Ljungdala
§ 22

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strandskyddet
§ 23

Hästveda 55:1 med flera, Hästveda tätort, detaljplan samt upphävande av del av detaljplan för Hästveda 14:91, med miljökonsekvensbeskrivning - godkännande
§ 24

Hemställan om godkännande av investering för ny byggnad till
kontor, laboratorium och personalutrymmen på Hässleholms avloppsreningsverk
§ 25

Förslag till handlingsplan vid en pandemi
§ 26

Revisionsrapport ”Kommunens insatser för att minska antalet
personer med bidragsberoende” – yttrande
§ 27

Upphandlingspolicy – antagande
§ 28

Val av ordförande i krisledningsnämnden
§ 29

Val av ombud i Kommunförbundet Skåne
§ 30

Val av ledamot i IT-nämnd
§ 31

Val av ledamot i socialnämnden
§ 32

Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
§ 33

Motion om terapihundar

Behandlade ärenden

2009-03-30
§ 34

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-04-27
§ 35
Revisionsberättelse för år 2008
§ 36
Ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet
§ 37
Kommunens årsredovisning för 2008
§ 38
Kompletteringsbudget 2009
§ 39
Omdisponering av medel från kommunfullmäktiges
§ 40
Ändrade budgetramar samt anställningsstopp
§ 41
Mötesplats Ljungdala
§ 42
Bad i Hässleholms tätort
§ 43
Taxor avseende hjälpmedel m.m. – antagande
§ 44
Försäljning av fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 i centrala
Tyringe
§ 45
Obehandlade motioner per 2008-12-31 – redovisning
§ 46
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009
§ 47
Justering av dagordning

Behandlade ärenden

2009-05-18
Information om hot mot Läredaskolan
Information om regler för minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning-.
§ 48

Trygghetsboende för äldre kommuninvånare
§ 49

Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation för tekniska
kontoret samt framtida alternativa driftsformer
§ 50

Nytt färdtjänstreglemente – antagande
§ 51

Avgifter enligt alkohollagen
§ 52

Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål 2008
§ 53

Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan kommun och
polis
§ 54

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 55

Avsägelse som ersättare i omsorgsnämnden
§ 56
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 57
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-05-25
§ 58

Revisionsrapport – Basgranskning av miljönämnden – svar
§ 59

Revisorernas granskning av jaktarrenden – svar
§ 60

Granskning av kommunens byggkostnader – yttrande
§ 61

Taxa – höjning av parkeringsavgifter
§ 62

Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
§ 63

Motion angående införskaffande av lågstrålande mobiltelefoner till Hässleholms kommun – svar
§ 64

Motion angående ombyggnad av kök i Norra Sandby sockenstuga – svar
§ 65

Motion om att införa medborgarförslag – svar
§ 66

Motion angående utmärkelse till den eller de personer som främjar
integrationsarbetet i kommunen
§ 67

Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone” – svar
§ 68

Motion gällande kommande byggnation på T4-området – svar
§ 69

Motion angående busstrafik till och från Stoby – svar
§ 70
Val av 15 huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
§ 71

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-06-15
§ 72

Fråga till omsorgsnämndens ordförande angående arbetsbelastningen
bland hemtjänstpersonalen
§ 73

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning
§ 74

Trygghetsboende för äldre kommuninvånare
§ 75

Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation av tekniska
kontoret samt framtida alternativa driftsformer
§ 76

Sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll - antagande
§ 77

Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
§ 78

Motion angående om- och tillbyggnad av Grönängsskolans gymnastiksal
§ 79

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – AV Media Skåne
§ 80

Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser
§ 81

Taxa pendlarparkering – antagande
§ 82

Ansökan om kommunens yttrande och borgensåtagande avseende biobränslepanna på Värmeverket i Hässleholm
§ 83

Rapport beträffande utställningen ”Pompeji till Bords” ekonomiska och
marknadsmässiga mervärden i Hässleholms kommun
§ 84
Val av 15 huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
§ 85

Avsägelse som ledamot kommunfullmäktige

Behandlade ärenden

2009-06-15
§ 86

Avsägelse som ersättare i miljönämnden
§ 87
Anmälningsärende
Sommarhälsning

Behandlade ärenden

2009-08-31
§ 88

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som händer i badhusfrågan
§ 89

Revisionsrapport angående uppföljande granskning av tekniska nämndens
styrning och uppföljning – svar
§ 90

Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:20
§ 91

T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
§ 92

Exploateringsavtal T4-området
§ 93

Verksamhetsberättelse 2008 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 94

Ordförande i IT-nämnd Skåne Nordost - val
§ 95

Budgetuppföljning för kommunen och de kommunala bolagen per 200904-30
§ 96

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
§ 97

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv
§ 98

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-09-28
§ 99

Fråga angående ytterligare utförsäljning av äldreomsorgsbostäder
§ 100

Revisionsrapport ”Granskning av pensionsmedelsförvaltningen” – svar
§ 101

Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008 – svar
§ 102

Revisionsrapport om granskning av omsorgstyngd och bemanning – svar
§ 103

Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid
§ 104

Kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning –
upphävande av kommunfullmäktiges beslut
§ 105

Motion angående terapihundar i äldreomsorgen – svar
§ 106

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark – antagande
§ 107

Hälsopolicy för Hässleholms kommun
§ 108

Motion om nolltolerans mot gatuvåld - svar
§ 109

Redovisning av kommunal medfinansiering
§ 110

Överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag m m
§ 111

Delårsrapport för kommunen per 2009-06-30 och helårsprognos för 2009
§ 112

Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser 2009
§ 113

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Vinslöv

2009-09-28

Behandlade ärenden

§ 114

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 115

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 116
Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 117
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 118

Val av ersättare i socialnämnden
§ 119
Interpellation angående folkhälsoarbetet i kommunen
§ 120

Motion angående livsmedelspolicy
§ 121
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-10-26
Information angående mångfaldsprojekt i Hässleholms kommun
§ 122
Interpellation angående folkhälsoarbetet i kommunen
§ 123
Södra delen av T4 området, f d kasernområdet – antagande av
detaljplan
§ 124
Kommunal borgen avseende kvarteret Råbocken
§ 125
Åtgärdsplan avseende balanskravsresultatet 2008
§ 126
Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga - svar
§ 127
Tillägg till översiktsplanen (tema vindkraft)
§ 128
Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 129
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 130
Val av ersättare i socialnämnden
§ 131

Val av ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB
§ 132

Val av nämndeman vid Hässleholms tingsrätt
§ 133

Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen i Farstorp
§ 134

Motion om anläggande av upplevelseträdgårdar i anslutning till gruppboendet
§ 135

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-11-30
§ 136

Fråga angående ”mottagande av ensamkommande flyktingbarn”
§ 137

Budget 2010
§ 138
Barnomsorgstaxa – Införande av enhetstaxa inom maxtaxan
§ 139

Renhållningstaxa 2010- antagande
§ 140

Förändring av skolorganisationen i Hässleholm
§ 141

Sammanträdestider 2010
§ 142

Köp av del av fastigheten fastigheten Finja-Mölleröd 2:1 samt fastigheten
von Döbeln 5
§ 143

Budgetuppföljning för kommunen och de kommunala bolagen per 200909-30
§ 144

Motion om införande av dialektundervisning – svar
§ 145

Motion om vegetarisk kost – svar
§ 146

Motion angående Kaptensgården och Hassellunden - svar
§ 147

Motion om ökad dagersättning för omsorgstagare i daglig verksamhet
enligt LSS - svar
§ 148

Fördelning av ansvarsområden mellan omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen

Behandlade ärenden

2009-11-30
§ 149
Granskning av beslutsprocessen för sammanslagning av Hässleholm
Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB - svar
§ 150

Val av ersättare i socialnämnden
§ 151

Val av ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB
§ 152

Val av nämndeman vid Hässleholms tingsrätt
§ 153

Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen i Farstorp
§ 154

Val av ledamot i miljönämnden
§ 155

Val av huvudman i Sparbanken 1826
§ 156

Val av ersättare i kulturnämnden
§ 157

Motion om upprättande av policy för bevarande och utnyttjande av mark
på Hovdala/Mölleröds Naturområde
§ 158

Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2009-12-14
§ 159

Motion om införande av dialektundervisning – svar
§ 160

Motion om vegetarisk kost – svar
§ 161

Motion angående Kaptensgården och Hassellunden - svar
§ 162

Motion om ökad dagersättning för omsorgstagare i daglig verksamhet
enligt LSS - svar
§ 163

Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande
§ 164

Kommunal borgen avseende Hässleholms Industribyggnads AB
§ 165

Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen i Farstorp
§ 166

Val av ersättare i kulturnämnden
§ 167

Val av ledamot i omsorgsnämnden
§ 168

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
§ 169

Anmälningsärenden
God Jul och och Gott Nytt år

