Behandlade ärenden

2006-01-30
§1
Miljömålsprogram – antagande av
§2
Svar på motion angående idrottshall på T 4-skolan
§3
Svar på motion angående porrfria investeringar
§4
Svar på motion angående modell för avidentifiering av personuppgifter för arbetssökande
§5
Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun
§6
Försäljning av del av Vinslöv 129:2
§7
Borgen till Hässleholms Renhållare AB
§8
ABVA 2006
§9
Val av ledamot i omsorgsnämnden
§ 10
Val av ledamot i kulturnämnden
§ 11
Val av ersättare i miljönämnden
§ 12
Val av nämndeman
§ 13
Val av revisorsersättare i AB Hässleholmsbyggen
§ 14
Val av revisorsersättare i Hässleholms Vatten AB

Behandlade ärenden

2006-01-30
§ 15
Val av ersättare i revisionen
§ 16
Val av ersättare i miljönämnden
§ 17
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 18
Val av ersättare i socialnämnden
§ 19
Val av ledamot i valnämnden
§ 20
Val av tre huvudmän i Tyringe sparbank
§ 21
Val av ersättare i kommunstyrelsen
§ 22
Val av ledamot i kulturnämnden och ordförande i
kulturnämnden
§ 23
Fyllnadsval i Vinslövs sparbank
§ 24
Anmälan av revisionsrapport
§ 25
Anmälningsärenden
Samkväm

Behandlade ärenden

2006-02-27
§ 26
Fråga angående Söderparksskolans framtid
§ 27
Fråga angående utbyggnad av Furtorpsskolan istället för att renovera Söderparksskolan
§ 28
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående skolutredningen
§ 29
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson angående den uppkomna situationen i Vinslöv och Söderparksskolans
vara eller inte vara
§ 30
Fråga angående revisionsrapport över omsorgsnämnden
§ 31
Riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter
§ 32
Förslag till placeringsregler för kommunens pensionsmedel
§ 33
Hässleholm Fjärrvärme AB – Investeringsbudget för 2005-2008
samt borgen
§ 34
Förvärv och försäljning av fastigheten Limkokaren 16, Hässleholm
§ 35
Ändring av beslut om aktieutdelning från Hässleholm Fjärrvärme
AB
§ 36
Val av ersättare i valnämnden
§ 37
Val av ledamot i kulturnämnden och ord-förande i kulturnämnden

Behandlade ärenden

2006-02-27
§ 38
Fyllnadsval i Vinslövs sparbank
§ 39
Fyllnadsval i Snapphanebygdens sparbank
§ 40
Anmälan av revisionsrapport
§ 41
Anmälan av revisionsrapport
§ 42
Interpellation om struktur för kommunens lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll
§ 43
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2006-03-27
§ 44
Fråga angående upphandling av skolskjutsar
§ 45
Interpellation om struktur för kommunens lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll
§ 46
Förslag till ny renhållningsordning
§ 47
Svar på motion om handlingsplan för åtgärder i samband med
hot och våld
§ 48
Svar på motion angående s.k. kock-kollo
§ 49
Svar på motion angående miljönämndens taxor inom jordbruket
§ 50
Markanvisningsavtal för kv Ormhasseln samt försäljning av del
av Hässleholm 88:16, kv Hänghasseln, Hassellunden
§ 51
Kompletteringsbudget 2006
§ 52
Val av ledamot i kulturnämnden
§ 53
Fyllnadsval i Vinslövs Sparbank
§ 54
Fyllnadsval i Röke Sockens Sparbank
§ 55
Interpellation angående brist på äldrevårdsplatser
§ 56
Motion angående omsorgsgaranti för äldreomsorgen i Hässleholms kommun
§ 57
Motion om feministiskt självförsvar på schemat i kommunens
skolor

Behandlade ärenden

2006-03-27
§ 58
Motion angående överföring av medel från egna kapitalet till omsorgsnämnden
§ 59
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2006-04-24
§ 60
Fråga angående drogförebyggande åtgärder
§ 61
Interpellation om struktur för kommunens lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll
§ 62
Interpellation angående brist på äldrevårdsplatser
§ 63
Revisionsberättelse för år 2005
§ 64
Ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet
§ 65
Årsredovisning 2005

§ 66
Uppföljning av Hässleholms kommuns övergripande mål för år
2005
§ 67
Försäljning av del av Hässleholm Rättelövsmölla 1:4
§ 68
Godkännande av gemensam IT-infrastruktur m.m. för
Skånenordost
§ 69
Utvecklingsplan för Hovdala slott – fastställande
§ 70
Hässleholms Renhållare AB – Ansökan om kommunal borgen
§ 71
Svar på motion om gymnasieskolans organisation
§ 72
Förteckning över obesvarade motioner
§ 73
Fyllnadsval i Röke Sockens Sparbank

Behandlade ärenden

2006-04-24
§ 74
Val av huvudman i Farstorps Sparbank
§ 75
Anmälan av revisionsrapport avseende granskning av
betygssättning vid övergången från grundskola till
gymnasieskola
§ 76
Motion angående restaurangbesök för äldre
§ 77
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2006-05-29
§ 78
Fråga angående drogförebyggande åtgärder
§ 79
Fråga angående undervisning i svenska för invandrare (SFI)
§ 80
Fråga angående parkeringssituationen för de boende i närheten
av Ballingslöv AB
§ 81
Fråga angående försköning av badplatsen Björkviken vid
Finjasjön
§ 82
Interpellation om struktur för kommunens lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll
§ 83
Svar på motion om upprättande av policy för socialt företagande
§ 84
Svar på motion angående porrfria hotell
§ 85
Svar på motion angående lönenivåer i kommunen
§ 86

Svar på motion angående arbetsmiljöpolicy
§ 87
AV Media Skåne – Hemställan om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005
§ 88
Kompletteringsbudget 2006 avseende driftbudgeten
§ 89
Val av huvudman i Farstorps Sparbank
§ 90
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
§ 91
Fyllnadsval i Vinslövs Sparbank

Behandlade ärenden

2006-05-29

§ 92
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
§ 93
Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen
§ 94
Motion angående kulturmiljöprogram
§ 95
Motion om ekologiska livsmedel
§ 96
Motion rörande etiska riktlinjer vid upphandlingar
§ 97
Motion angående införskaffande av bil- och fordonsdäck som ej
innehåller HA-olja
§ 98
Motion om att avsätta områden i Hässleholms kommun som
lågstrålande områden

Behandlade ärenden

2006-06-19
Allmänhetens frågestund
§ 99
Fråga angående korttidsvistelse i form av sommarläger
§ 100
Fråga angående upphandling av skolskjutsar
§ 101
Fråga angående byggnation i Tyringe
§ 102
Fråga angående Siesta-festivalen
§ 103
Fråga angående besvarande av en motion om lekredskap och
farliga miljöer
§ 104
Svar på motion angående införande av en Läsa-skriva-räknagaranti
§ 105
Svar på motion om mindre klasser i grundskolan
§ 106
Budgetuppföljning för kommunen samt de kommunala bolagen
per 2006-04-30
§ 107
Förvärv av Hässleholm Arkelstorp 1:6, Arkelstorpsmaden 3:1
i Stoby
§ 108
Fyllnadsval i Vinslövs Sparbank
§ 109
Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen
§ 110
Val av ordförande och vice ordförande i gemensam IT-nämnd
§ 111
Avsägelse som ordförande i kommunfullmäktige

Behandlade ärenden

2006-06-19
§ 112
Motion angående inskaffande av lågstrålande mobiltelefoner till
Hässleholms kommuns tjänstekvinnor och tjänstemän
§ 113
Motion angående genmodifierade organismer, GMO
§ 114
Anmälningsärenden
Sommarhälsning

Behandlade ärenden

2006-08-28
§ 115
Fråga angående utbyggnaden av Ekbacka-området
§ 116
Fråga om inrättande av äldreinspektör
§ 117
Fråga om lekplatser för funktionshindrade barn
§ 118
Fråga angående utsläpp av orenat avloppsvatten i Finjasjön
§ 119
Fråga angående samverkansavtal med Region Skåne om
närsjukvården i Hästveda och Sösdala
§ 120
Fråga angående skolskjuts
§ 121
Fråga angående utbyggnad av va-anläggning för Dalsjöområdet
(Bjärnum)
§ 122
Fråga angående badhuset i Hässleholm
§ 123
Försäljning av fastigheterna Bjärnum 5:138 och del av Bjärnum
206:1
§ 124
Köp av fastigheten Tyringe 4:68
§ 125
Markavtal för fjärrvärme i Bjärnum
§ 126
Försäljning av fastigheterna del av Lille Mats 2, Hässleholm, del
av Vannaröd 3:40, Sösdala, del av Värnet 2, Tyringe, del av
Vittsjö 3:260, del av Stoby 50:1, del av Bjärnum 206:1, Åkaren
16, 17, 25 och 26 samt Hästveda 107:2 samt borgen till AB
Hässleholmsbyggen

Behandlade ärenden

2006-08-28
§ 127
Förvärv av fastigheten Hässleholm Åldermannen 1, Tyringe
§ 128
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
§ 129
Motion om krav på skadestånd vid vandalisering
§ 130
Motion om hälsosamtal med sjuksköterska för äldre
§ 131
Motion om förskoleklass även i Montessori-skolverksamheten
§ 132
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2006-09-25
§ 133
Svar på motion angående undermåliga lekredskap och farliga
miljöer
§ 134
Svar på motion angående införskaffande av bil- och fordonsdäck
som ej innehåller HA-olja
§ 135
Svar på motion angående skatepark
§ 136
Svar på motion rörande etiska riktlinjer vid upphandling
§ 137
Svar på motion om jobbgaranti
§ 138
Delårsrapport per 30 juni 2006 inklusive uppföljning av
övergripande mål
§ 139
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Behandlade ärenden

2006-10-30
§ 140
Fråga angående bro vid Vieåleden
§ 141
Svar på motion angående kvälls- och nattdagis
§ 142
Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3
§ 143
Kompensation för årlig uppräkning av arvoden till
förtroendevalda
§ 144
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
§ 145
Anmälan av revisionsrapport avseende granskning av
fritidsnämndens bidrags-givning till föreningar
§ 146
Motion angående inventering av tillgängligheten för
funktionshindrade på besöksmål
§ 147
Motion angående inspirerande aktivitets-miljöer för barn och
ungdom
§ 148
Motion angående information på nätet
§ 149
Motion angående kommunalpolitiskt körkort
Tack

Behandlade ärenden

2006-11-06
§ 150
Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig
röstsammanräkning efter kommunfullmäktigvalet
2006-09-17
§ 151

Val av ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden 1/11 2006 – 31/10 2010
§ 152
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i valberedningen för tiden 1/11 2006 – 31/10 2010

Behandlade ärenden

2006-11-27
§ 153
Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3
§ 154
Detaljplan för Norra Sjörröd, del av Finjasjö park – Godkännande
§ 155
Förvärv av Hässleholm Åldermannen 5 och 6, Tyringe
§ 156
Försäljning av tomtmark i kv Hassellunden Hässleholm 88:16,
Hässleholm
§ 157
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 158
Skattesatsen 2007
§ 159
Nytt reglemente för kommunens revisorer
§ 160
Kommunfullmäktiges arbetsordning – Ändring beträffande
placering
§ 161
Ändring i nämndreglementen och bolagsordningar med anledning
av ändrat antal ledamöter och ersättare
§ 162
Budgetuppföljning per 2006-09-30 för Hässleholms kommun
samt kvartalsuppföljning per 2006-09-30 för de kommunala
bolagen
§ 163
Val av kommunrevision
§ 164
Val av kommunstyrelse
§ 165
Val av barn- och utbildningsnämnd

Behandlade ärenden

2006-11-27
§ 166
Val av byggnadsnämnd
§ 167
Val av fritidsnämnd
§ 168
Val av kulturnämnd
§ 169
Val av miljönämnd
§ 170
Val av omsorgsnämnd
§ 171
Val av socialnämnd
§ 172
Val av teknisk nämnd
§ 173
Val av valnämnd
§ 174
Val av överförmyndare
§ 175
Val av styrelse i Hässleholm Fjärrvärme AB
§ 176
Val av styrelse i Hässleholmsbyggen AB
§ 177
Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB
§ 178
Val av styrelse i Hässleholms Renhållare AB
§ 179
Val av styrelse i Hässleholms Vatten AB
§ 180
Val av styrelse i Hässleholm Stadshus AB

Behandlade ärenden

2006-11-27
§ 181
Val av styrelse i Stiftelsen Bjärnum-Hus
§ 182
Val av styrelse i Kristianstad Airport AB
§ 183
Val av nämndemän
§ 184
Val av 5 gode män för tätortsförhållanden enligt
fastighetsbildningslagen
§ 185
Val av 5 gode män för jordbruks- och skogsfrågor enligt
fastighetsbildningslagen
§ 186
Val av styrelse i Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö
§ 187
Val av ombud till Kommunförbundet Skåne
§ 188
Val av ombud till Kommunförbundet Skåne Media
§ 189
Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare
§ 190
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
§ 191
Anmälan av utvärderingsrapport över revisorernas granskning av
äldreomsorgen och samtliga intäktsrutiner hos nämnden
§ 192
Sammanträdesdagar 2007
§ 193
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2006-12-18
§ 194
Ändring av dagordning
§ 195
Försäljning av tomtmark i kv Hassellunden Hässleholm 88:16,
Hässleholm
§ 196
Revidering av VA-taxa
§ 197
Svar på motion från Miljöpartiet de gröna i Hässleholm om att
avsätta områden i Hässleholms kommun som lågstrålande
områden
§ 198
Svar på motion om Feministiskt självförsvar på schemat i
kommunens skolor
§ 199
Uppföljning av givna uppdrag första halvåret 2006
§ 200
Renhållningstaxan – taxehöjning
§ 201
Försäljning av del av Hässleholm 87:38
§ 202
Taxa för offentlig livsmedelskontroll
§ 203
Fastställande av timkostnad, K-faktor för taxor inom
miljönämdens taxeområde
§ 204
Kommunstyrelsens reglemente – ändring beträffande
arbetsutskottets sammansättning
§ 205
Hässleholms Vatten AB - Aktieägartillskott
§ 206
Val av styrelse i Hässleholm Stadshus AB

Behandlade ärenden

2006-12-18
§ 207
Val av styrelse i Stiftelsen Bjärnum-Hus
§ 208
Val av styrelse i Kristianstad Airport AB
§ 209
Granskningsrapport avseende intern kontroll hos
kommunstyrelsen och nämnderna
§ 210
Budget 2007 och flerårsplan 2008-2009
God Jul och Gott Nytt År

