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Diarienummer

2010-11-24

Information

Sammanträdet inleds med information från lokalförsörjningschefen Mats Olsson angående badhuset/kupolen.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 196

Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ärende nummer 3 ”Miljöbokslut 2006-2010”, utgår.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/872 040

§ 197

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om
omdisponering från driftbudget till investeringsbudget
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden får under 2010 omdisponera 1 500 000 kronor från
driftbudgeten till investeringsbudgeten.
2. Investeringen ska vara anslagstyp 2.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens satsning ”Hässleholm – med kunskapsmålen i fokus” är
en satsning för att förbättra elevernas resultat utifrån visionen att alla barn och ungdomar skall känna sig trygga och nå kunskapsmålen i Hässleholms kommun. Projektet
”En till en” innebär en satsning på en dator till varje elev från och med skolår 7 men
handlar om mycket mer än bara datorer. Möjligheter att hämta, formulera och analysera
information utgör exempel på viktiga delar i lärandet.
För att starta ”En till en”-projektet krävs att personalen har utrustning och kompetens.
Kompetensutvecklingen har startat genom satsningen på PIM-utbildning (pedagogisk
IT och mediakompetens). Utrustning i form av en egen bärbar dator saknas och behöver
realiseras snarast då PIM-utbildningen redan pågår.
Inköp av bärbara datorer, till i första hand personalen på Silviaskolan och Västerskolan,
vilka ingår i första etappen av ”En till en”-projektet, beräknas kosta cirka 1 500 000
kronor. Beloppet kan finansieras av nämndens reserv genom omdisponering till investeringsbudgeten.
Ekonomistaben har varit i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och fått veta
att det handlar inte bara om datorer till personalen utan en hel del annan kringutrustning. Ekonomistaben framförde att man inte hade någon invändning mot att föra över
medel från driftbudgeten till investeringsbudgeten 2010, men att det är viktigt för barnoch utbildningsnämnden att själva inom sin investeringsram prioritera för de fortsatta
etapperna i projektet.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 (24)

Diarienummer

2010-11-24
Forts. § 197

2010/872 040

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 § 236 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Barn- och utbildningsnämnden får under 2010 omdisponera 1 500 000 kronor från
driftbudgeten till investeringsbudgeten.
2. Investeringen ska vara anslagstyp 2.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben
Barn- och utbildningsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (24)

Diarienummer

2010-11-24
2010/879 040

§ 198

Kapitaltäckningsgaranti Hässleholm Teknik AB
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. En kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan Hässleholms kommun och Hässleholm
Teknik AB uppgående till 5 miljoner kronor.
2. Kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med 2011-06-30.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en eventuell förlängning av
kapitaltäckningsgarantin.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Teknik AB har i skrivelse 2010-11-02 föreslagit att ägaren till bolaget, det
vill säga Hässleholms kommun, beslutar om att det tecknas en kapitaltäckningsgaranti
mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Teknik AB.
Hässleholms kommun bildade 2010-07-01 Hässleholm Teknik AB. Vid bolagets bildande fastställdes aktiekapitalet till två miljoner kronor. För nybildade bolag är det
dock svårt att fastställa bästa möjliga nivå på aktiekapitalet. Aktiekapitalet måste vara
på en sådan nivå att det kan parera svängningar i bolagets ekonomiska resultat så att
inte situationer uppstår där kontrollbalansräkning måste upprättas. Vid upprättandet av
Hässleholm Teknik AB ansågs att två miljoner kronor i aktiekapital var en rimlig nivå.
Vid månadsuppföljningen 2010-08-31 visade bolagets helårsprognos på ett underskott
motsvarande 3,277 miljoner kronor. Ett bolag ska enligt aktiebolagslagen 25 kap 13 §
upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger 50 procent av det registrerade aktiekapitalet. Detta inträffade således vid uppföljningen 2010-08-31. Visar kontrollbalansräkningen att så är fallet ska bolagsstämman
pröva om bolaget ska gå i likvidation.
För att undvika att Hässleholm Teknik AB ska prövas för likvidation på grund av kapitalbrist kan en kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan ägaren Hässleholms kommun och
Hässleholm Teknik AB. En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där Hässleholms kommun garanterar bolagets kapital under löpande år.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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Forts. § 198

2010/879 040

Mot bakgrund av vad som redovisas ovan har styrelsen för Hässleholm Teknik AB föreslagit att en kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Teknik AB.
Hässleholm Teknik AB föreslår att kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med
2011-06-30 och därefter omprövas årligen. Garantin föreslås av Hässleholm Teknik AB
uppgå till högst 10 miljoner kronor.
Ekonomistaben bedömer att en kapitaltäckningsgaranti på 10 miljoner kronor är ett för
högt belopp med hänvisning till bolagets verksamhetsområde. En kapitaltäckningsgaranti på högst 5 miljoner kronor borde räcka. Samråd om beloppets storlek har skett
med bolagets representanter som inte har någon invändningar mot detta lägre belopp.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24, § 231 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1 En kapitaltäckningsgaranti tecknas mellan Hässleholms kommun och Hässleholm
Teknik AB uppgående till 5 miljoner kronor.
2 Kapitaltäckningsgarantin ska gälla till och med 2011-06-30.
3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en eventuell förlängning av
kapitaltäckningsgarantin.
4 Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar.
______________________
Sänt till:
Hässleholm Teknik AB
Klk - ekonomistaben
KS ordf.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/887 110

§ 199

Antal ledamöter och ersättare i nämnder 2011-01-01 – 201412-31 samt ändring i reglementen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
1. Antalet ledamöter och ersättare under mandatperioden 2011-01-01—2014-12-31
ska vara enligt nedanstående i kolumnen från och med 2011-01-01 och beträffande
bolagen från och med bolagsstämman 2011.
2. Följande reglementen ska ändras i angivna paragrafer vad avser antalet ledamöter
och ersättare:
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 6
Reglemente för omsorgsnämnden § 6
Reglemente för socialnämnden § 6
Reglemente för byggnadsnämnden § 6
Reglemente för fritidsnämnden § 6
Reglemente för kulturnämnden § 6
Reglemente för miljönämnden § 6
Bolagsordningen för Hässleholms Industribyggnads AB § 7 första meningen
Bolagsordningen för Hässleholm Teknik AB § 8 första meningen
Yrkande

Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till framlagt förslag.
Urban Widmark föreslår komplettering beträffande bolagen.
Reservation

Sverigedemokraterna medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet

Parlamentariska gruppen har 2010-05-05 kommit överens om att nämnder ska ha följande antal ledamöter och ersättare:

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 199

2010/887 110

Nämnd
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildn.nämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Valnämnden
Revisorerna
Bolagen

From 2011-01-01
15 led +15 ers
11 led +9 ers
11 led +9 ers
11 led +9 ers
9 led +7 ers
9 led +7 ers
9 led +7 ers
9 led+ 7 ers
5 led +5 ers
9 rev
7 led

Idag
15+15
13+13
13+13
11+11
11+11
11+11
11+11
11+11
5+5
9
5-7

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 § 239 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1 Antalet ledamöter och ersättare under mandatperioden 2011-01-01—2014-12-31
ska vara enligt nedanstående i kolumnen från och med 2011-01-01.
2 Följande reglementen ska ändras i angivna paragrafer vad avser antalet ledamöter
och ersättare:
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 6
Reglemente för omsorgsnämnden § 6
Reglemente för socialnämnden § 6
Reglemente för byggnadsnämnden § 6
Reglemente för fritidsnämnden § 6
Reglemente för kulturnämnden § 6
Reglemente för miljönämnden § 6.
_____________________
Sänt till:
Samtliga nämnder
Troman
Kfs
Bolagen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/712 040

§ 200

Intern kontroll – gemensamt kontrollmoment för år 2011
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Gemensamt kontrollmoment för samtliga nämnder tas inte fram för år 2011.
Beskrivning av ärendet

I reglerna för intern kontroll står det att kommunstyrelsen senast under oktober månad
ska fastställa nästkommande års gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder.
Detta kontrollmoment är en kontroll som ska göras utöver det som respektive nämnd
antar för sin egen verksamhet.
Efter diskussion med förvaltningarna om gemensamt kontrollmoments vara eller icke
vara har det beslutats att behålla möjligheten i reglerna. Ekonomistaben föreslår dock
att något gemensamt moment inte tas fram förrän en modell har hittats för att hantera
detta.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27, § 221 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Gemensamt kontrollmoment för samtliga nämnder tas inte fram för år 2011.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben
Samtliga nämnder/förvaltningar

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/713 040

§ 201

Reviderade regler för intern kontroll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Förslaget till reviderade regler för intern kontroll antas och börjar gälla från och
med den 1 januari 2011.
2. Förvaltningarnas arbete med en risk- och väsentlighetsanalys ska påbörjas under
2011, men det är först i samband med den interna kontrollplanen för år 2012 som en
risk- och väsentlighetsanalys ska skickas in till ekonomistaben.
Beskrivning av ärendet

Förra hösten fick ekonomistaben i uppdrag att se över reglerna. Förslag på reviderade
regler har tagits fram tillsammans med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Därefter har alla förvaltningar
bjudits in för genomgång och diskussion av förslag till nya regler.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27, § 220 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1 Förslaget till reviderade regler för intern kontroll antas och börjar gälla från och
med den 1 januari 2011.
2 Förvaltningarnas arbete med en risk- och väsentlighetsanalys ska påbörjas under
2011, men det är först i samband med den interna kontrollplanen för år 2012 som en
risk- och väsentlighetsanalys ska skickas in till ekonomistaben.

Bilaga: Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun
____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben
Samtliga nämnder/förvaltningar
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/781 050

§ 202

Samarbetsavtal avseende upphandlingssamverkan inom
Skåne Nordost
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende upphandlingssamverkan inom
Skåne Nordost daterat 2010-09-13.
Beskrivning av ärendet

Av Skåne Nordost har upphandlingsansvariga fått i uppdrag att gå igenom samt uppdatera tidigare avtal avseende upphandlingssamverkan.
De viktigaste frågeställningarna var ansvars- och ersättningsfrågorna. Gruppen har
enats om skrivning som framgår av avtalet.
Kommunledningskontoret förordar att Hässleholms kommun beslutar att godkänna avtalsskrivningen.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27, § 218 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende upphandlingssamverkan inom
Skåne Nordost daterat 2010-09-13.
_____________________
Sänt till:
Kommunchef
Klk – upphandlingschef

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/897 020

§ 203

Den goda arbetsplatsen - strategi för kompetens - och
personalförsörjning i Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Personalutskottet får i uppdrag att ytterligare bearbeta och lägga fram konkreta
förslag från det framtagna underlaget från projektet ”Den goda arbetsplatsen”.
2. Personalutskottet ska i frågorna samverka med de fackliga organisationerna.
3. Projektgruppen får fortsätta sitt arbete inom ramen för projektplanen.
Beskrivning av ärendet

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta fram underlag i projektet "Den goda arbetsplatsen". Representanter från personalstaben, personalenheten och förvaltningarna barnoch utbildning, omsorg och social har aktivt deltagit i arbetet. Ett antal fokusområden
har bearbetats som har stor betydelse för kommunen i den framtida kompetens- och
personalförsörjningen. De områden som framförallt belysts är arbetstiden, arbetsmiljö/hälsa, ledarskapsfrågorna, jämställdhet/mångfald och medarbetarskapet.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens personalutskott 2010-10-08 § 17 beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen och föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt personalutskottet att ytterligare bearbeta och lägga fram konkreta förslag från det framtagna underlaget från
projektet ”Den goda arbetsplatsen”.
Att i frågorna samverka med de fackliga organisationerna.
Att projektgruppen får fortsätta sitt arbete inom ramen för projektplanen.
______________________
Sänt till:
Personalchef
PU

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/789

450

§ 204

Hemställan om höjning av kommunal renhållningstaxa 2011
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen justerar taxan för slamtömning och renhållning för 2011, vilket innebär en höjning motsvarande renhållningsindex på 2,75 % (2009-2010).
Beskrivning av ärendet

Styrelsen i Hässleholm Miljö AB beslutade 2010-09-27, § 33.4 att hemställa hos kommunstyrelsen (enligt punkt 5.2 KF 2009-11-30 § 139) om en höjning av renhållningstaxan enligt bilaga 1.
Hässleholm Miljö AB anger bland annat följande som grund för sin begäran. Renhållningsindex var för första gången negativ mellan åren 2008 och 2009, vilket innebar att
normaltaxan för villor (cirka 14 000 hushåll) var oförändrad till 2010.
Justering och anpassning av taxan för den brännbara fraktionen för fritidsabonnemang,
flerfamiljshus, radhus, handel och företag skedde med en ökning på 6 %.
Från och med den 1 november 2010 påbörjas ett nytt fyraårsavtal med entreprenören
RenoNorden och det nya avtalet innebär ökade kostnader för Hässleholm Miljö AB
med cirka 1,2 miljoner kronor per år. Även avtalet med Malmberg gällande slamtömning kommer att förlängas eftersom uppstarten försenades på grund av att det hade varit
två entreprenörer under samma kalenderår. Denna förlängning innebär fördyrade kostnader med 0,6 miljoner kronor under år 2011. Samtidigt är mängden avfall till återvinningscentralerna (ÅVC) fortsatt stor, vilket innebär ökade kostnader för behandling och
transporter till Vankiva. ÅVC finansieras via renhållningstaxan och utgör en del av den
grundtaxa som samliga hushåll betalar. ÅVC medför att avfallet inte hamnar i våra skogar och vägkanter, vilket är en viktig grund för att inte begränsa antalet besök till centralerna.
Den senaste nationella statistiken (www.nilsholgersson.nu) visar att kostnaderna för
hämtning av avfall i Hässleholms kommun är klart under genomsnittskostnaden i Sverige. Insamlingen av hushållsavfall sker dessutom genom grindhämtning i sexton fraktioner, vilket är en service som överstiger många andra kommuner

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 204

2010/789 450

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27, § 215 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen justerar taxan för slamtömning och renhållning för 2011, vilket innebär en höjning motsvarande renhållningsindex på 2,75 % (2009-2010).

Bilaga: Jämförelse av taxa 2010 och förslag till 2011 års taxa
_____________________
Sänt till:
Hässleholm Miljö AB
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/853 107

§ 205

Bokföringsskyldiga stiftelser förvaltade av Hässleholms
kommun - årsredovisning för 2009 – godkännande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna för 2009 för de bokföringsskyldiga stiftelserna.
Beskrivning av ärendet

Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är fyra bokföringsskyldiga och upprättar
årsredovisningar. Dessa är:
•
•
•
•

Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Hässleholms kommuns sociala stiftelse

Stiftelserna har reviderats av Öhrlings revisor Anders Nilsson utan någon anmärkning.
Årsredovisningarna ska enligt stiftelselagen godkännas av kommunstyrelsen.
_____________________
Sänt till:
Klk – ekonomistaben

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 206

Tillägg i samarbetsavtal mellan arbetsmarknad och
kompetensutveckling och socialförvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen godkänner tilläggen i samarbetsavtalet mellan arbetsmarknad och
kompetensutveckling och socialförvaltningen.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknad och kompetensutveckling och socialförvaltningen har arbetat fram ett
samarbetsavtal. Syfte med avtalet är att säkerställa kvalitén på samverkan mellan förvaltningarna. Ansvariga för förslaget är förvaltningscheferna för arbetsmarknad och
kompetensutveckling och socialförvaltningen, enhetscheferna för Arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för ekonomiska bistånd samt utredare på socialförvaltningen.
Vid behandling av samverkansavtalet beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 201005-25 § 116 att man önskar två tillägg till avtalet, nämligen att avtalet ska gälla tills vidare och att väsentliga förändringar i avtalet ska beslutas av kommunstyrelsen.
Eftersom socialförvaltningen är den andra avtalstecknande parten är det skäligt att även
socialnämnden får besluta om väsentliga förändringar i avtalet.
Dessa förändringar förs in i avtalet genom att göra ett tillägg till avtalets § 17 och genom att lägga till § 18 avseende avtalets giltighet.
Förslag till förändringar:
§ 17 Revidering av avtalet
Väsentliga förändringar ska beslutas av kommunstyrelsen och socialnämnden. Uppföljning och eventuell revidering av detta avtal ska göras av samverkansgruppen senast
2010-12-31.
§ 18 Avtalets giltighet
Avtalet ska gälla tillsvidare.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
Forts. § 206

2010/742 011

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-20, § 202 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner tilläggen i samarbetsavtalet mellan arbetsmarknad och
kompetensutveckling och socialförvaltningen.
_____________________
Sänt till:
Arbetsmarknad och kompetensutveckling
Socialnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2010-11-24
2010/864 040

§ 207

Budget 2011
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Reservation

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i
beslutet.
Beskrivning av ärendet

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget 2011 och flerårsplan 2012-2013.
______________________
Sänt till:
Samtliga nämnder/förvaltningar
Klk – ekonomistab

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2010-11-24

§ 208

Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchefen informerar om aktuella frågor i samband med Skåne Nordost
samarbetet.

Justering

Utdraget bestyrkes
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2010-11-24

§ 209

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
2010.900
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 till och med
2010-11-15.
2010.899
250
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Exploateringsbudget beslutad av
chefen för exploateringsavdelningen till och med 2010-11-15
2010.851
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll till och med 2010-1025 gällande anställningsavtal och lönetillägg.
2010.893
002
Arbetsmarknad och kompetensutveckling – Delegationsprotokoll till och med 2010-1109 gällande anställningsavtal och ledighet.
2010.919
174
Räddningstjänsten - Delegationsbeslut avseende beviljande av dispens att sota själv daterat 2010-11-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2010-10-27.

Justering

Utdraget bestyrkes
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2010-11-24

§ 210

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående
2010.774
042
Ekonomikontoret – Månadsuppföljning per 2010-09-30.
2010.883
040
Ekonomikontoret – Månadsuppföljning per 2010-10-31.
2010.910
040
Ekonomikontoret – Månadsrapport januari – oktober 2010 för kapitalförvaltningen.
2010.861
040
Ekonomikontoret – Uppföljning för kommunledningskontoret inklusive tekniska
avdelningen för januari – september samt helårsprognos 2010.
2010.862
040
Ekonomikontoret – Personalekonomisk uppföljning per september 2010.
2010.832
040
Ekonomikontoret – Finansrapport oktober 2010.
2010.4132
100
Skåne Nordost – Protokoll från sammanträde 2010-10-04, §§ 32-39.
2010.850
100
Kommunförbundet Skåne – Information angående Etableringsreformen – vad bör
uppmärksammas.
2010/811
422
Länsstyrelsen i Skåne län – Information om möjlighet att söka LOVA-bidrag till lokala
vattenvårdsprojekt.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-11-24
Forts. § 210

2010.424
373
Länsstyrelsen i Skåne län – Yttrande till Energimarknadsinspektionen avseende
nätkoncession för 400 kilovolts likströmsförbindelse mellan Barkeryd och Hurva
(Sydvästlänken).
2010.4174
100
Regionala tillväxtnämnden – Protokoll från sammanträde 2010-09-23, §§ 78-103.
2010.915
100
Sveriges Kommuner och Landsting – Informationsmaterial om minoritetspolitik.

Justering

Utdraget bestyrkes

