Behandlade ärenden

2008-01-09
§1
Anläggningsarrende för teknikbod inom fastigheten Hässleholm
Röinge 7:3
§2
Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14
§3
Kompensation för ökade hyres- och städkostnader
§4
Kompensation för plusjobbstjänster
§5
Ekonomikontorets granskningsrapport intern kontroll 2007
§6
Budgetkompensation avseende nya löneavtal för 2007
§7
Ökade försäkringskostnader 2007- extra anslag
§8
Fritidsgård i Ljungdala – begäran om medel
§9
Regler för kulturpris och kulturstipendium
§ 10
Att levandegöra mångfald i Hässleholms kommun –
förprojektering
§ 11
Bevarande och gallring av handlingar hos överförmyndaren
§ 12
Försäljning av Norra station, del av fastigheterna Donatorn 7 och
Verkstaden 6
§ 13
Ändring av grundbeloppet i ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda m fl”, § 3

Behandlade ärenden

2008-01-16
§ 14
Arrendeavtal Lursjöns camping
§ 15
Fastigheten Hässleholm Sandåkra 1:19
§ 16
Optionsavtal – Seniorvillan inom Björklundaområdet
§ 17
Upphandling av kontorsmaterial – förlängning av avtal
§ 18
Upphandling av kopieringspapper – förlängning av avtal
§ 19
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens
upphandlingar
§ 20
Komplettering till upphandling av livsmedel, RAM 05/06
§ 21
Installation av brandlarm på räddningstjänsten
§ 22
Hantering av betygshandlingar i tjänstetillsättningsärenden
§ 23
Lärarlyftet – statlig kompetensutvecklingssatsning för lärare och
dess innebörd för Hässleholms kommun

Behandlade ärenden

2008-01-23
§ 24
Svar på motion – En oljeoberoende kommun
§ 25
Uppdrag gällande enhet för servicetjänster

Behandlade ärenden

2008-02-13
§ 26
Förköpsrätt av fastigheten Verkstaden 8 samt prövning enligt
lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
§ 27
Förköpsärende angående fastigheten Vannaröd 72:2 samt
prövning enligt lagen om förvärv av fastigheter m
m(tillståndslagen)
§ 28
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastigheterna Palmen
3, Storken 16, Småskolan 5, Sjuksköterskan 15, Nävlinge 61:6,
Röke 3:15, Röke 21:3, Farstorp 2:23 och Mala 6:204
§ 29
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastigheterna Röke
3:14 och Ibisen 6
§ 30
Tomtpriser inom Finjasjöpark
§ 31
Markpris inom industriområdet Läreda nordost (Stenöknen)
§ 32
Förvärv av fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11, Tyringe
§ 33
Optionsavtal – Hässleholmsbyggen AB inom Björklunda
§ 34
Regler för hantering av borgensförbindelser

Behandlade ärenden

2008-02-13
§ 35
Beslutsattestanter 2008-2010 för ekonomikontoret
§ 36
Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan och
kommunens övergripande mål 2007
§ 37
Ekonomikontorets nedbrutna övergripande mål, verksamhetsplan
och verksamhetsidé 2008
§ 38
Upphandling av storköksmaskiner, fastighetstvättmaskiner och
vitvaror 2008
§ 39
Ekonomikontorets interna kontrollplan 2008
§ 40
Internbudget 2008 för ekonomikontoret
§ 41
Uppföljning av intern kontroll 2007 för personalkontoret
§ 42
Internbudget 2008 för räddningstjänsten
§ 43
Uppföljning av intern kontroll 2007 samt intern kontrollplan 2008
för räddningstjänsten
§ 44
Feriearbete för ungdomar 2008 samt
”Sommarlovsentreprenörerna”

Behandlade ärenden

2008-02-13
§ 45
Nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
§ 46
Svar på motion om buteljerat vatten
§ 47
Godkännande av investeringsbudget 2008-2010 för Hässleholm
Fjärrvärme AB
§ 48
Återbesättande av tjänst vid kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning
§ 49
Om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola, Hästveda –
projektering
§ 50
Tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby – projektering
§ 51
Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
kommuninnevånare över 70 år
§ 52
Åtgärdsplan natur- och friluftsområden
§ 53
Hovdala naturområde, toaletter och vandringsstigar
§ 54
Stadsbusstrafik till garnisonen

Behandlade ärenden

2008-02-13
§ 55
Utställningsprojektet Pompeji till bords – ansökan om regionalt
stöd
§ 56
Val av representant till LEADER-projektet
§ 57
Tidplan för budgetuppföljning 2008
§ 58
Internbudget 2008 för kommunledningskontoret
§ 59
Höjdfordon till räddningstjänsten

Behandlade ärenden

2008-02-27
§ 60
Köksorganisation i Bjärnum
§ 61
Kostnadstäckning för grundskolans resor till koncentrationsläger
§ 62
Anställning av omsorgschef
§ 63
Internbudget 2008 för personalkontoret

Behandlade ärenden

2008-03-19
§ 64
Förköpsrätt av fastigheterna Kassören 4 och 5
§ 65
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m för
fastigheterna Målarbasen 16, Häradsskrivaren 7, Branten 1,
Flintlåset 2, Uven 2, Stensättaren 6, Stensättaren 10,
Stensättaren 11, Verkstaden 7, Barberaren 2, Emmaljunga
2:252, Vankiva 12:39 och Finja 35:24
§ 66
Försäljning av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3
§ 67
Ny detaljplan inom området Garnisonsvägen i Hässleholm –
beställning
§ 68
Förlängning av avtal, Posttjänster
§ 69
Tillsättning av rektor för Flexvux, Norra station
§ 70
Vakansprövning av tjänst vid Norra station
§ 71
Arbetsmarknad & Kompetensutvecklings nedbrutna övergripande
mål och verksamhetsplan för 2008
§ 72
Beslutsattestanter för personalkontoret
§ 73
Personalkontorets nedbrutna övergripande mål 2008
§ 74
Beslutsattestanter 2008-2010 för räddningstjänsten
§ 75
Anhållan om disposition av ovanvåningen i den nya sporthallen
på T4

Behandlade ärenden

2008-03-19
§ 76
Anhållan om delegation för fastställande av avgifter vid
ersättning för icke återlämnat läromedel/skolbiblioteksmaterial i
gymnasieskolan
§ 77
Tillsyn av nikotinläkemedel
§ 78
Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
– ny
§ 79
Tillägg till översiktsplan med temat vindkraft – samråd
§ 80
Revisorernas granskning av Byggnadsnämndens
bygglovsverksamhet
§ 81
Svar på motion avseende Nybohemmet i Bjärnum
§ 82
Svar på motion avseende trafikmiljön vid utfarten från
Skansenhemmet i Vittsjö
§ 83
Svar på motion om att införa gratis parkering för miljöfordon
§ 84
Svar på motion om att öka tillgängligheten till parkeringsplatser
för pendlare
§ 85
Svar på granskningsrapport från lekmannarevisorerna angående
upphandling av renhållningsentreprenad
§ 86
Bredbandsutbyggnad i Matberga
§ 87
Riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning

Behandlade ärenden

2008-03-19
§ 88
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008
§ 89
Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 90
Kommunledningskontorets verksamhetsplan med
verksamhetsmål för 2008
§ 91
Verksamhetsmål 2008 för förvaltningar och bolag
§ 92
Bodagar 2008 och 2009
§ 93
Barnomsorg på obekväm arbetstid – förslag
§ 94
Förteckning över obehandlade motioner per 2007-12-31
§ 95
Anställning av barn- och utbildningschef

Behandlade ärenden

2008-03-26
§ 96
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollarbete under 2007
§ 97
Internbudget för 2008 för förvaltningen Arbetsmarknad &
Kompetensutveckling
§ 98
Vattenvård på Hovdala - ansökan om medel från Länsstyrelsen
§ 99
Motion angående Pensionärskollo – svar
§ 100
Motion angående Grön omsorg – svar
§ 101
Tågstrategi 2037 – antagande av remissvar
§ 102
Energistrategi för Skåne – antagande av remissvar
§ 103
Avtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
kommuninvånare över 70 år
§ 104
Åtgärdsplan natur- och friluftsområden – finansiering
§ 105
Hemställan om godkännande av investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk

Behandlade ärenden

2008-04-16
§ 106
Rivning av byggnader på fastigheterna Vittsjö 2:27, Stoby 24:6,
Vannaröd 2:188 och Hässleholm 87:23
§ 107
Optionsavtal avseende fastigheter i kvarteret Limkokaren och
kvarteret Oden, Hässleholm
§ 108
Förlängning av avtal, upphandling av hyra av textilier och
tvättservice, ref: RAM 03/34
§ 109
Upphandling av Reklambyråtjänster, Ref: RAM 07/14
§ 110
Utemiljön på Vedhyggeskolan i Tyringe – anslag
§ 111
Ansökan från kulturnämnden om pengar till vasstak på
Hovdalatorpet
§ 112
Konstnärlig utsmyckning vid Gåsadammen i Vittsjö
§ 113
Uppföljning av intern kontroll 2007 samt intern kontrollplan 2008
för kommunledningskontoret
§ 114
Beslutsattestanter vid kommunledningskontorets turistavdelning
§ 115
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB
§ 116
Ansökan om bidrag från Fritidsnämnden avseende Vittsjö GIF
§ 117
Ändrade förutsättningar för bredbandsutbyggnad i Matberga

Behandlade ärenden

2008-04-16
§ 118
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom
alkohol- och drogområdet
§ 119
Förtydligande av beslut

Behandlade ärenden

2008-04-30
§ 120
Förköpsrätt av fastigheten Hästveda 97:7 samt prövning av
lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
§ 121
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m m
§ 122
Ombyggnad av Björkhaga, Sösdala – antagande av anbud
§ 123
Överenskommelse avseende hantering av obetald
anläggningsavgift vid hopslagning av tomter
§ 124
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2008
§ 125
Ansökan om bidrag – Björstorp Skola Fastighetsförening
§ 126
Anhållan om medel för utökat lokalbehov för ungdomscentrum
§ 127
Förlängning av avtal, upphandling av presentartiklar, ref: RAM
06/05
§ 128
Investeringsmedel för upphandling av ny ljudanläggning i den
röda salongen i kulturhuset
§ 129
Revisorernas granskning av kontroller i lönehanteringen – svar
§ 130
Sotningstaxa 2008
§ 131
Upphandling av höjdfordon till räddningstjänsten
§ 132
Samlokalisering räddningstjänst och ambulans

Behandlade ärenden

2008-04-30
§ 133
Anslutning till kommunikationssystemet Rakel
§ 134
Detaljplaneförslag för Norra delen av T4-området – granskning
§ 135
Detaljplaneförslag för Skyrup 3:1 – granskning
§ 136
Upphävande av del av detaljplan för Strandböke 8:1 m fl –
samråd
§ 137
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 för AV
Media Skåne
§ 138
Beredningsinstruktion för ärende till Kf, Ks och Ks au
§ 139
Redovisning av tätortsbidrag för år 2007
§ 140
Ansökan om medel för projekt ”Toalettbyggnad” – Västra Torups
Hembygdsförening
§ 141
Hästtävlingar i Vinslöv
§ 142
Ändrade förutsättningar för bredbandsutbyggnad i Matberga –
komplettering till tidigare beslut

Behandlade ärenden

2008-05-07
§ 143
Vakansprövning av tjänst som utvecklingsledare vid
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
§ 144
Tjänst som studie- och yrkesvägledare vid
arbetsmarknadsenheten
§ 145
Konstnärlig utsmyckning av nya förskolan på Söderparksskolan,
Vinslöv
§ 146
Konstgräs i Bjärnum
§ 147
Inventariemedel till Söderparkskolan i Vinslöv

Behandlade ärenden

2008-05-14
§ 148
Organisation för strategisk funktion på kommunledningskontoret
samt servicetjänster

Behandlade ärenden

2008-05-28
§ 149
Förköpsrätt av fastigheterna Rödsippan 10, Valrossen 2,
Centrum 3, Europa 9, Slöjden 13 och Hökaren 9-11 samt
prövning enligt lagen om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 150
Förköpsrätt av fastigheterna Rödsippan 10, Valrossen 2,
Centrum 3, Europa 9, Slöjden 13 och Hökaren 9-11 samt
prövning enligt lagen om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 151
Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande fastigheterna Hässleholm Bokeberg 22,
Hässleholm Fredentorp 4, Hässleholm Fredentorp 5, Hässleholm
Lille Mats 1, Hässleholm Midgård 5, Hässleholm Repslagaren 10
och i egenskap av kommanditdelägare i Kommanditbolaget
Färgaren 6, Hässleholm, indirekt fastigheten Hässleholm
Färgaren 6
§ 152
Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande fastigheterna Hässleholm Bokeberg 22,
Hässleholm Fredentorp 4, Hässleholm Fredentorp 5, Hässleholm
Lille Mats 1, Hässleholm Midgård 5, Hässleholm Repslagaren 10
och i egenskap av kommanditdelägare i Kommanditbolaget
Färgaren 6, Hässleholm, indirekt fastigheten Hässleholm
Färgaren 6
§ 153
Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande fastigheterna Hässleholm Kronan 16,
Hässleholm Kronan 17, Hässleholm Repslagaren 6, Hässleholm
Vänhem 12, Hässleholm Örtagården 7, Hässleholm Örtagården 9
samt i egenskap av komplementär i Kommanditbolaget Färgaren
6, Hässleholm, indirekt Hässleholm Färgaren 6
§ 154
Prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande fastigheterna Hässleholm Kronan 16,
Hässleholm Kronan 17, Hässleholm Repslagaren 6, Hässleholm
Vänhem 12, Hässleholm Örtagården 7, Hässleholm Örtagården 9

Behandlade ärenden

samt i egenskap av komplementär i Kommanditbolaget Färgaren
6, Hässleholm, indirekt Hässleholm Färgaren 6

Behandlade ärenden

2008-05-28
§ 155
Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv, igångsättande
samt fastställande av mark- och tomtpris
§ 156
Försäljning av tomt avseende Ekbackaområdet
§ 157
Exploateringsprojekt Hassellunden Sydost
§ 158
Upphandling av sjukvårdsmaterial
§ 159
Begäran om omfördelning del av investeringsmedel till
driftbudgeten på tekniska nämnden
§ 160
Bidrag till föreningar
§ 161
Föreningen Hörjagården – ansökan om bidrag
§ 162
Utemiljön på Treklöverns förskola
§ 163
Återbesättande av tjänst som upphandlingschef
§ 164
Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel
§ 165
Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)
– Yttrande
§ 166
Bussangöring Hästveda skola – anslag
§ 167
Ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom
Högskolan i Kristianstad (RUTH)

Behandlade ärenden

2008-05-28
§ 168
Projektering och detaljplanering av kommunens nya
verksamhetsområde Hässleholm Nord
§ 169
Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
resande med serviceresekort (tilläggsavtal 70+)
§ 170
Betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring
(SOU 2008:29) – yttrande
§ 171
2008 års internhyror
§ 172
Kompensation för plusjobbstjänster
§ 173
Västra Göinge Hembygdsförening – ansökan om bidrag
§ 174
Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU
2008:24) – yttrande
§ 175
Medfinansiering av LEADER
§ 176
Rättelse av beslutet § 146/2008 – Konstgräs i Bjärnum
§ 177
Detaljplan för del av kvarteret Åldermannen, Tyringe – samråd
§ 178
Benefik nyttjanderätt för del av Bjärnum 3:209 och 206:1

Behandlade ärenden

2008-06-11
§ 179
Erbjudande om samförläggning

Behandlade ärenden

2008-06-24
§ 180
Upphandling av Datakommunikation, Nätverk och Telefoni
(Dante)

Behandlade ärenden

2008-08-06
§ 181
Förköpsrätt av fastigheten Sösdala 11:15, samt prövning enligt
lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
§ 182
Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Snickaren 5, samt
prövning enligt lagen om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 183
Förköpsrätt av fastigheten Hästveda 106:14, samt prövning
enligt lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
§ 184
Beställning av ny detaljplan inom kvarteret Metkroken, Sjörröd,
Hässleholm
§ 185
Markavtal med Hässleholm Fjärrvärme AB för
fjärrvärmeledningar
§ 186
Optionsavtal för fastigheten Hässleholm 87:6, Hässleholms
församling
§ 187
Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Mekanikern 4
§ 188
Exploateringskostnad för fastigheterna Sportfiskaren 2 & 3 i
Tyringe, igångsättande samt fastställande av tomtpriser
§ 189
SISU – ansökan om bidrag
§ 190
Revisorernas budget 2008 – tilläggsanslag
§ 191
Investeringsanslag Vieån
§ 192
Bidrag till nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt

Behandlade ärenden

2008-08-06
§ 193
Vikarierande upphandlingschef – förordnande
§ 194
Tilläggsanslag till fritidsnämnden för verksamhetsbidrag
§ 195
GC-vägar i Tyringe och Vinslöv – begäran om anslag
§ 196
Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun läsår 2008/09
§ 197
Organisationsförslag för introduktion av nyanlända
flyktingar/invandrare
§ 198
Detaljplan för Sydvästra Sösdala – Vannaröd 7:28 med flera –
samråd
§ 199
Svar på motion – Hälsosamtal med äldre
§ 200
Utrustning till nya Sjögläntan, Vinslöv
§ 201
Inventering PCB – anslag till driftbudget
§ 202
Gratis parkering för miljöfordon – svar på motion
§ 203
Kommunrevisionens uppföljning av granskningen av
betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola – svar
§ 204
Kollektivtrafikavtal – antagande
§ 205
Beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Behandlade ärenden

2008-08-27
§ 206
Förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum
§ 207
Upphandlingspolicy – antagande
§ 208
Förslag till detaljplan för fastigheterna Skogseken med flera i
Vinslöv
§ 209
Detaljplan för Ekstaven 2 i Hässleholm – samråd
§ 210
Fastigheten Ljungarum 4:17
Ansökan om lagligförklaring av dammanläggning samt tillstånd
till vattenverksamhet m m i Mellbyån
§ 211
Mindre klasser i grundskolan – redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
§ 212
Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun –
antagande
§ 213
Sändning av Web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
samt tillväxtdag – anslag
§ 214
Inredning av ovanvåningen på T4-skolan i Hässleholm –
antagande av anbud
§ 215
Projekt Hässleholm för mångfald – val av styrgrupp och
referensgrupp
§ 216
Utgångspunkt för utredningsuppdrag angående badhus i
Hässleholm – anmälan
§ 217
Uppdragsplan för Hovdala rådsgrupp

Behandlade ärenden

2008-09-17
§ 218
Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Oden 7 samt prövning
enligt lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
§ 219
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m
§ 220
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m m
§ 221
Anhållan om tilläggsanslag från omsorgsnämnden för inköpta
platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för
livsmedel och drivmedel
§ 222
Utdelning ur stiftelserna Jöns Jönssons donationsfond och Anna
Åkessons donationsfond
§ 223
Förlängning av avtal – Skyddskläder, skor, arbetshandskar, Ref:
RAM 07/10
§ 224
Upphandling av Företagshälsovård, ref: RAM 08/16
§ 225
Detaljplan för Ballingslöv 5:96 med flera – samråd
§ 226
Detaljplan för del av Tostarp 2:1, Skyrup – programsamråd
§ 227
Hävande av detaljplan för del av Ballingslöv 1:3 – samråd
§ 228
Hävande av del av detaljplan för del av Porrarp 1:15 – samråd
§ 229
Avgiftsfri Musik & Kulturskola – svar på motion
§ 230
EU-direktkontor – ansökan om

Behandlade ärenden

2008-09-17
§ 231
Om- och tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby – antagande
av anbud
§ 232
Om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola, Hästveda –
antagande av anbud
§ 233
Bad i Hässleholms tätort
§ 234
Revisorernas granskning av samverkan inom turism och
näringsliv – svar
§ 235
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB – bolagsordning med mera
§ 236
Godkännande av investeringsbeslut och kommunens
borgensåtagande avseende biobränslepanna på Beleverket i
Hässleholm
§ 237
Anställande av upphandlingschef
§ 238
Upphandling av kapitalförvaltning

Behandlade ärenden

2008-10-08
§ 239
Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Byggaren 1 samt
prövning enligt lagen om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 240
Försäljning av fastigheten Hässleholm Linan 7
§ 241
Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m
§ 242
Förvärv av fastigheten Hässleholm Stoby 24:4
§ 243
Medlemskap i Kommuninvest
§ 244
Förslag till ny Jämställdhetsplan i Hässleholms kommun –
antagande
§ 245
Investeringar Hovdala slott 2008
§ 246
Anslag till kulturpris och kulturstipendium 2008-10-07
§ 247
Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
§ 248
Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv – svar
§ 249
Förslag till detaljplan för Stoby 6:1 – samråd
§ 250
Nytt kommunledningskontor – Organisation för ledning, strategi
och administrativt stöd
§ 251
Yttrande över Svenska Kyrkans förslag till sammanslagning av
församlingar per 2010-01-01

Behandlade ärenden

2008-10-08
§ 252
Förlängning av avtal, kem-tekniska artiklar, papper och plast
samt maskindiskmedel, ref: RAM 06/15

Behandlade ärenden

2008-10-15
§ 253
Intern kontroll – övergripande kontrollmoment 2009
§ 254
Förslag till reviderade regler för intern kontroll
§ 255
Permutation av Stiftelsen Theodor Stephens fond
§ 256
Uppföljning av intern kontroll 2008 – A & K-förvaltningen
§ 257
T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
§ 258
Detaljplan för Bjärnum 4:204 – samråd
§ 259
Sammanträdesdagar 2009
§ 260
Vakansprövning av tjänst vid Arbetsmarknadsenheten
§ 261
Yttrande över ansökan från Brittedals Energi ek. för. om dispens
från krav på nätkoncession

Behandlade ärenden

2008-10-29
§ 262
Renhållningstaxa 2009 – antagande
§ 263
Utredningsuppdrag gällande integrationsbefrämjande åtgärder
på Ljungdala
§ 264
Förvärv av del av fastigheten Påarp 2:16

Behandlade ärenden

2008-11-05
§ 265
Beställande av detaljplan för fastigheten Stoby 41:32
§ 266
Återbesättning av tjänst som exploateringsingenjör
§ 267
Anhållan om kompensation för förlorade hyresintäkter
§ 268
Färdtjänstreglemente – antagande
§ 269
Revisionsrapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomi
och åtgärder med anledning av negativa ekonomiska prognoser
2007 – svar
§ 270
Revisionsrapport om kulturarrangemang – svar
§ 271
ABVA 2009 – antagande
§ 272
Om- och tillbyggnad av Bjärnums skola, byggnad A – antagande
av anbud
§ 273
Revidering av VA-taxa – antagande
§ 274
Förstudie för ombyggnad av väg 23 mellan Höör och Hässleholm
– yttrande
§ 275
Regionalt utvecklingsprogram – yttrande

Behandlade ärenden

2008-11-12
§ 276
Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön,
Bjärnum
§ 277
Energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd
§ 278
Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun

Behandlade ärenden

2008-12-03
§ 279
Förköpsrätt av fastigheten Sösdala 72:4 samt prövning enligt
lagen (1975:1132) om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 280
Förköpsrätt av fastigheten Bjärnum 3:27 samt prövning enligt
lagen (1975:1132) om förvärv av fastigheter m m
(tillståndslagen)
§ 281
Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Kruthornet 1 samt
prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av fastigheter m
m (tillståndslagen)
§ 282
Rivning av byggnader på fastigheten Torup 1:40
§ 283
Tillfällig sänkning av markpris inom industriområde Läreda
nordost – ”stenöknen”
§ 284
Försäljning av villatomter i Finjasjö Park
§ 285
Energi- och klimatrådgivning – Verksamhetsplan för år 2009
§ 286
Upphandlingspolicy – antagande
§ 287
Budgetkompensation 2008 och 2009 avseende nya löneavtal för
2008
§ 288
Revidering av internhyror 2008, finansiering och ramförändringar
§ 289
Bidrag 2009 till nämndemannaföreningen vid Hässleholms
Tingsrätt

Behandlade ärenden

2008-12-03
§ 290
Permutation av Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond
§ 291
Uppföljning av intern kontroll 2008 – Arbetsmarknad &
Kompetensutveckling
§ 292
Finjasjöleden, NIP-projekt ”Alsumpskogsafari”
§ 293
Konstnärlig utsmyckning i stadshusets foajé
§ 294
Bjärnum 4:204 – planändring
§ 295
Anhållan om kompensation för ökade städkostnader – Barn- och
utbildningsnämnden
§ 296
Justering av budget med anledning av ändrade förhållanden för
Luhrsjöbadens camping
§ 297
Justering av budget med anledning av utarrendering av Vinslövs
camping
§ 298
Genmodifierade organismer – svar på motion
§ 299
Utvidgning av detaljplan för Hästveda Gjuteri – uppdrag

Behandlade ärenden

2008-12-10
§ 300
Förlängning av avtal RAM 07/11, eldningsolja och diesel i bulk
§ 301
Förlängning av avtal – kontorsmaterial
§ 302
Förlängning av avtal – kopieringspapper
§ 303
Medlemskap i Kommuninvest
§ 304
Inrättande av ”Lokalt arbetsmarknadsråd” i Hässleholms
kommun
§ 305
Intern kontrollplan 2009 – godkännande
§ 306
Dokumentation och förvaltning av bredbandsinfrastruktur
§ 307
Lokalbehovsplanering
§ 308
Modulförskola vid Solgläntans förskola i Tyringe
§ 309
T4-matsal
§ 310
Pågatåg Nordost – uppdrag angående projektering av
plattformar med mera
§ 311
Rökfria entréer med mera
§ 312
Utredningsuppdrag gällande allaktivetscentrum och likartade
kommunala verksamheter
§ 313
Deltagande i inkubatorprojekt i Skåne Nordost

Behandlade ärenden

2008-12-10
§ 314
Ballingslövs industriområde – detaljplaneuppdrag

Behandlade ärenden

2008-12-17
§ 315
Ansökan om kommunalt stöd till uppsättning av musikalen
Cabaret
§ 316
Ansvarskonton inom det nya kommunledningskontoret

