SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (20)

Sammanträdesdatum

2009-01-07
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-15.50

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordförande
Lars-Göran Wiberg (c) 1:e vice ordförande
Tommy Nilsson (s) 2:e vice ordförande
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Lena Olsson (c)
Robin Gustavsson (kd)
John Bruun (fp)
Torsten Ising (fv)
Lena Wallentheim (s)
Rune Stensby (s)
Irene Nilsson (s)
Per-Åke Purk (v)
Patrik Jönsson (sd)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Agneta Söderberg (s)
Urban Widmark, Jan Nilsson, Christer Hellberg, Lars Johnsson, Rolf
Tronäss, Lars Olsson, Christer Caesar, Winnie Aronsson, Margareta Sundin,
Lennart Westdahl, Thomas Rasmusson, Harald Lind

Tjänstemän

Kommunchef Johan Eriksson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

John Bruun

Justeringens plats, tid

Kommunledningskontoret/2009-01-19

Justerade paragrafer

§§ 1- 11

Underskrifter Sekreterare

...................................................
Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Justerare

………………………………….
Bo-Anders Thornberg

....................................................................

John Bruun

BAT JB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-07
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2009-01-07

Datum då anslaget
sätts upp

2009-01-19

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2009-02-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….
Karin Lexander

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2009……….

_____________________________________________________________

BAT JB

2 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-07

§1

Ändring av dagordningen
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Punkt 5 utgår eftersom beslut fattats redan 2008-12-17.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07

§2

Information om förutsättningar för budget 2009, 2010 och
2011

Eva-Lotta Svensson redovisar förutsättningar för ekonomin 2009, 2010 och 2011
baserad på Sveriges Kommuner och Landstings prognos. Samtliga presidier kommer att
delges informationen.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/663 107

§3

Medlemskap i Kommuninvest
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses
kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.
Beskrivning av ärendet

Kommunen lånar för närvarande 142 mkr och bolagen 892 mkr, totalt 1034 mnkr i
koncernextern låneskuld. I budgeten för 2009-2011 ökar kommunens låneskuld med
ytterligare 125 mnkr. Den oroliga finansmarknaden under sommaren och hösten har
föranlett bankerna att öka sina marginaler vid utlåning, även gentemot kommuner.
Ekonomikontoret har därför tagit förnyad kontakt med Kommuninvest, låneinstitut för
220 kommuner och landsting.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/663 107
Forts. § 3
Kommuninvests låneverksamhet bedrivs utan vinstsyfte. De sammanlagda
kreditförlusterna uppgår till 0 kr. Medlemskommunerna borgar solidariskt för bolagets
förpliktelser, vilket är grunden för högsta möjliga rating (AAA). Medlemskapet innebär
att det avviker från kommunens ”Regler för hantering av borgensförbindelser” § 5.
Ansökan om medlemskap innebär ett godkännande av att det avviker.
Kommunala bolag lånar med kommunal borgen av sin kommun. Man kan även välja att
lägga alla lån i kommunen för vidareutlåning till dotterbolagen, för att minska
administrationen. Bolagen har informerats om planerna på ett medlemskap och några
invändningar har inte framkommit.
Insatskapitalet för ett medlemskap ligger på 2,4 mnkr. Detta uppräknas motsvarande en
1-årig statskuldväxel, om ekonomin tillåter, vilket skett hittills sedan man började med
det. Insatskapitalet föreslås finansieras genom upplåning i kommunen.
En avstämning med deras lånevillkor pekade i mitten av september på en möjlig
räntebesparing på 4 mnkr vid en lånestock på 1 mdr.
En anslutning till Kommuninvest strider inte mot kommunens finanspolicy. Även i
fortsättningen förutsätts kommunen agera marknadsmässigt genom att regelbundet
konkurrensutsätta Kommuninvest.
Ekonomikontoret bedömer att ett medlemskap i Kommuninvest innebär möjligheter till
lägre räntekostnader för kommunen utan att man i praktiken ökar sina risker. Efter
beslut i KSAU har en medlemsansökan lämnats in för prövning av Kommuninvests
kreditkommitté och styrelse för beslut i mitten av december. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige kan därefter ta slutlig ställning i januari.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10 § 303 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Hässleholms kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Hässleholms kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 2 340 000
kronor utgörande Hässleholms kommuns medlemsinsats i föreningen.
Hässleholms kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen)
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Hässleholms kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (20)

Diarienummer

2009-01-07
2008/663 107
Forts. § 3
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses
kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest i Sverige AB medges rätt att använda Hässleholms kommuns vapen.

____________________
Sänt till:
ek
Troman ang. ombud på bolagsstämma
Kommuninvest

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/770 049

§4

Intern kontrollplan 2009 – godkännande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Planen för intern kontroll 2009 för förvaltningen arbetsmarknad &
kompetensutveckling godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2008-10-29 § 194 som avser avtalstrohet vid inköp av
kontorsmaterial lagt till ett nytt kontrollmoment i intern kontrollplan för 2009.
Nytt kontrollmoment i intern kontrollplan för 2009:
Att gällande ramavtal följs. Ramavtal för kontorsmaterial ska ingå i stickproven.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10 § 305 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Planen för intern kontroll 2009 för förvaltningen arbetsmarknad &
kompetensutveckling godkänns.
____________________
Sänt till:
ak

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/773 534

§5

Dokumentation och förvaltning av bredbandsinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att, tillsammans med tekniska kontoret och de
kommunala bolagen, ta fram rutiner för dokumentation av kommunens och de
kommunala bolagens bredbandsinfrastruktur (tomrör och fiberkabel) och att
dokumentera befintlig infrastruktur.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att samla ägande och
förvaltning av befintlig infrastruktur i en gemensam funktion.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en strategi för bredbandsutbyggnad,
KS AU 2000-07-05, § 218. I denna sägs att vid alla entreprenadarbeten inom
kommunen ska entreprenören, för att erhålla grävningstillstånd, för Hässleholms
kommuns räkning förlägga ett tomrör. På samma sätt skall vid egna eller kommunens
bolags grävningsarbeten sådana tomrör läggas.
Ovanstående beslut har följts av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Vatten
AB. Ofta har man dessutom lagt ett extra tomrör för respektive bolags egen räkning.
Hässleholms Industribyggnads AB äger ett fibernät på garnisonsområdet. Detta
förvaltas av Garnisonsnätet, som levererar tjänster till företag och hushåll.
Nya tillämpningar gör att kraven på bredbandskapacitet ökar. Redan nu kommer frågor
från allmänheten om möjligheterna att ansluta sig med fiber. Vid nyexploatering i
tätorterna erbjuds endast fiberanslutning.
Mot denna bakgrund är det viktigt att ta fram en rutin för dokumentation av befintlig
och framtida kommunägd bredbandsinfrastruktur och att förbereda för nästa generations
bredband genom att samförlägga minst ett tomrör i samband med annan
entreprenadverksamhet. Dessutom bör ägande och förvaltning av kommunens
bredbandsinfrastruktur samlas på ett ställe.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/773 534
Forts. § 5
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-10 § 306 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att, tillsammans med tekniska kontoret och de
kommunala bolagen, ta fram rutiner för dokumentation av kommunens och de
kommunala bolagens bredbandsinfrastruktur (tomrör och fiberkabel) och att
dokumentera befintlig infrastruktur.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att samla ägande och
förvaltning av befintlig infrastruktur i en gemensam funktion.
____________________
Sänt till:
sbk
kommunchefen
tk
bolagen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/726 100

§6

Departementspromemoria om genomförande av
tjänstedirektivet (Ds 2008:75) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:
Hässleholms kommun är positiv till införande av tjänstedirektivet i svensk rätt genom
föreliggande förslag till lag om tjänster på den inre marknaden och godkänner framtaget
yttrande.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar avslag på förslaget till yttrande. Per-Åke Purk, v, instämmer i
detta.
Patrik Jönsson, sd, yrkar återremiss av ärendet i första hand och i andra hand avslag.
Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på dels om ärendet skall avgöras idag och dels om
det skall återremitteras och finner att det skall avgöras idag.
Votering begärs.
Votering

Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej.” 14 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, BoAnders Thornberg, m, Tommy Nilsson, s, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lena
Olsson, c, Robin Gustavsson, kd, John Bruun, fp, Torsten Ising, fv, Lena Wallentheim,
s, Rune Stensby, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, och Agneta Söderberg, s.
Följande röstar nej: Patrik Jönsson, sd.
Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall och dels avslag på
arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/726 100
Forts. § 6
Votering

Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar
nej.” 8 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Lars-Göran Wiberg, c, BoAnders Thornberg, m, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Lena Olsson, c, Robin
Gustavsson, kd, John Bruun, fp, och Torsten Ising, fv. Följande röstar nej: Tommy
Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Rune Stensby, s, Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v,
Agneta Söderberg, s, och Patrik Jönsson, sd.
Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt
yrkande och lägger skriftlig protokollsanteckning.
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande och lägger
skriftlig protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet

Utrikesdepartementet har berett Hässleholms kommun tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ”Genomförande av tjänstedirektivet” (Ds 2008:75).
Bakgrunden är följande. EU- kommissionen presenterade i april 2006 ett förslag till
tjänstedirektiv. Syftet med tjänstedirektivet är att bidra till utvecklingen i europeiska
unionen av en verklig inre marknad för tjänster, där både företag och konsumenter kan
dra full nytta av de möjligheter som finns i tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. En viktig utgångspunkt i tjänstedirektivet är att säkerställa att tjänsteleverantörer
på ett enklare sätt ska kunna utnyttja de allmänna principerna om etableringsfrihet och
rätten att tillhandahålla tjänster över gränserna. För att uppnå detta innehåller direktivet
bestämmelser som syftar till att förenkla administrativa förfaranden och att undanröja
hinder för tjänstehandel. Medlemsstaterna skall anpassa nationella regler och krav som
på ett onödigt sätt hindrar etableringsfriheten eller den fria rörligheten för tjänster. En
annan viktig utgångspunkt är att stärka tjänstemottagarnas rättigheter och att säkerställa
en hög kvalitet på tjänster. Genom tjänstedirektivet säkerställs tjänstemottagarnas rättigheter genom bland annat information om tjänsteleverantörerna och deras tjänster.
Tjänstedirektivet förväntas enligt promemorian medföra positiva ekonomiska effekter
på både kort och lång sikt.
Utgångspunkten är att en tjänsteleverantör i ett land inom EES-området (EU-länderna
och Island, Liechtenstein och Norge) skall ha en generell rätt att erbjuda sina tjänster i
ett annat land inom området. Exempel på tjänster som omfattas av direktivet är diverse
konsulttjänster, byggsektorn och arkitektverksamhet, fastighetsmäkleri, hotell, restaurang och catering, fritids- och sportanläggningar och informationstjänster.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/726 100
Forts. § 6
Som en konsekvens av direktivet skall en eller flera så kallade kontaktpunkter inrättas i
Sverige. En kontaktpunkt är en internetportal, förvaltad och bekostad av en statlig myndighet, förmodligen Kommerskollegium, till vilken tjänsteleverantörer som är intresserade av att erbjuda sina tjänster i Sverige kan vända sig, dels för information och dels
för att få reda på om tillstånd behövs och i så fall vilken myndighet som prövar frågan
om tillstånd. Tjänsteleverantör skall kunna kommunicera med myndighet via kontaktpunkten.
Tanken är att all kontakt mellan tjänsteleverantörer och myndigheter skall ske via Internet eller e-post. Detta gäller även ansökningar och beslut om tillstånd. För detta ändamål skall tekniska lösningar avseende bland annat så kallade elektroniska signaturer utarbetas.
En helt ny princip i svensk förvaltning, i promemorian kallad omvänd stupstocksregel,
skall införas. Principen innebär att en myndighet blir skyldig att när ansökan om tillstånd inkommit till sökanden meddela inom vilken tid ett beslut kommer. Meddelar
myndigheten inte något beslut inom denna tid får det till följd att den sökande automatiskt får bifall till sin ansökan. I praktiken finns dock möjligheter att av flera anledningar föreskriva om undantag från direktivet i denna del, vilket också kommer att ske
enligt promemorian.
Konsekvenser för kommunerna:
Sveriges kommuner kommer att påverkas av tjänstedirektivet, främst i två avseenden,
nämligen dels såsom tillståndsmyndighet och dels såsom kontrollmyndighet.
Enligt den regelinventering som Regeringskansliet har gjort finns det totalt cirka 80
olika tillståndsförfaranden, av vilka kommunerna ansvarar för cirka 15.
Tjänstedirektivet innebär ett löpande administrativt samarbete mellan myndigheter i
olika länder vad gäller exempelvis för att säkerställa tillsynen över företagen. Myndigheter i andra medlemsländer kan komma att begära inspektioner av företag verksamma i
Sverige. Det kan ankomma på kommunal myndighet att utföra sådan tillsyn.
Enligt kommunledningskontorets bedömning är det rimligt att anta att kommunerna
kommer att få lägga ned större resurser på hantering av tillståndsansökningar och på
tillsyn än hittills om tjänstedirektivet införs. Visserligen kan hanteringen förenklas genom att elektronisk hantering kommer att användas i stor utsträckning, men det finns
likväl anledning att tro att kommunernas kostnader i aktuellt avseende kommer att öka.
Hur ökade kostnader skall finansieras framgår inte av promemorian. Det fastslås dock
att den så kallade finansieringsprincipen är tillämplig, alltså principen att kommunerna
inte ska ges nya eller utökade uppgifter utan att de får möjlighet att finansiera sådana
uppgifter med annat än höjda skatter.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/726 100
Forts. § 6
Enligt promemorian har samtliga departement gått igenom befintliga lagar och förordningar och bedömt hur dessa förhåller sig till bestämmelserna i tjänstedirektivet om tillstånd och andra krav för etablering. Motsvarande inventering har gjorts av de centrala
myndigheterna vad gäller deras föreskrifter. Det påpekas att det nu är viktigt att kommunerna ser över sina föreskrifter för att kontrollera att de står i överensstämmelse med
direktivet.
Kommunen har upprättat ett yttrande vilket föreslås bli godkänt och översänt som
kommunens yttrande.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-07 § 5 föreslår kommunstyrelsen följande
beslut:
Hässleholms kommun är positiv till införande av tjänstedirektivet i svensk rätt genom
föreliggande förslag till lag om tjänster på den inre marknaden och godkänner framtaget
yttrande.
Reservation
Tommy Nilsson, s deltar inte i beslutet.
____________________
Sänt till:
Utrikesdepartementet + yttrandet senast 2009-01-15

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/777 003

§7

Ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt
kommunledningskontor
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för
kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
Beskrivning av ärendet

Till följd av kommunstyrelsens beslut den 15 oktober 2008 att inom kommunstyrelsen
inrätta ett nytt kommunledningskontor har uppmärksammats att reglementet för
kommunstyrelsen behöver ändras i vissa avseenden. Vid genomgång av reglementet har
även uppmärksammats vissa andra justeringar som bör göras.
Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-07 § beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för
kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
____________________
Sänt till:
Kfs

Justering

Utdraget bestyrkes
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§8

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchefen informerar om senaste nyheterna.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07

§9

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från-Angående
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 2008-1215
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 2008-12-16
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-12-16
2008/40
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Förköpsärende beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2008-12-03, 2008-12-10.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 10

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr
Från - Angående

2007/717
001
Kommunledningskontoret – Beslut om tillsättande av enhetschefer
2008/815
049
Tekniska nämnden – Sammanträdesprotokollsutdrag 2008-11-27 intern kontroll 2008
2007/530
014
Skrivelse från Näringslivets samordnare Jan Åström – Näringslivsorganisationerna i 12
kommuner i samverkan för bättre regional utveckling, utdrag från möte 2008-12-01
2008/844
014
Region Skåne enheten för regional utveckling – Avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning – underlag för samråd
2008/844
014
Region Skåne Enheten för regional utveckling – Uppläggning av regional
åtgärdsplanering för transportinfrastruktur inför planeringsperioden 2010-2021
2008/839
007
Region Skåne – Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2009 (beslut fattat
av revisorskollegiet 2008-12-08)
2008/837
149
Arbetsförmedlingen – Minnesanteckningar från Arbetsmarknadsråd i Kristianstads
arbetsmarknadsområde 081125
2008/835
133
Migrationsverket – Årets sista informations- och prognosbrev
2008/850
100
Regeringskansliet Utrikesdepartementet – Inbjudan till seminarium om
standardiseringens betydelse för myndigheter och annan offentlig verksamhet
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 (20)

Diarienummer
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Forts. § 10
2008/663
107
Kommuninvest – Erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening
2008/855
114
Polismyndigheten i Skåne – Tillståndsbevis till Hästveda Pistolskytteklubb gällande till
och med 2014-12-31
2008/856
114
Polismyndigheten i Skåne – Tillståndsbevis till Perstorps Skytteförening gällande till
och med 2014-12-31
2008/847
100
Polisen Närpolisen Hässleholm – Skrivelse angående kameraövervakning i gångtunnel
under järnvägen mellan Järnvägsgatan och Magasinsgatan
Kristianstad Airport – Kallelse till extra bolagsstämma Kristianstad Airport AB den 3
februari 2009 kl. 14.00 i Stora Konferensrummet på Kristianstad Airport
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll från 2008-12-04
Skåne Nordost – Verksamhetsplan 2009 – Skåne Nordost
Region Skåne Regionstyrelsen – Protokoll från sammanträde 2008-12-18

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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§ 11

Information om planuppdrag beträffande byggen i kv.
Rusthållaren 3 och 4

Kommunstyrelsen ordförande informerar om att arbetsutskottets beslut att föreslå plan
beträffande byggen i kv Rusthållaren 3 och 4.

Justering

Utdraget bestyrkes

