Behandlade ärenden

2007-01-29
§1
Fråga angående parkeringssituationen i Ballingslöv
§2
Investeringsbudget 2007-2009 för Hässleholm Fjärrvärme AB
§3
Avtal om förhyrning av utökat servicehus Sjögläntan i Vinslöv
§4
Redovisning av kapitaltillskott till Hässleholms Vatten AB
§5
Ändring av bolagsordning för kommunens helägda aktiebolag
avseende ersättare för lekmannarevisorer
§6
Val av styrelse i Hässleholm Stadshus AB
§7
Val av styrelse i Stiftelsen Bjärnum-Hus
§8
Val av styrelse i Kristianstad Airport AB
§9
Val av huvudmän i Tyringe Sparbank
§ 10
Val av huvudmän i Snapphanebygdens Sparbank
§ 11
Fyllnadsval i Vinslövs Sparbank
§ 12
Interpellation till socialnämndens ordförande om
ensamkommande flyktingbarn
§ 13
Motion angående ombyggnad av kök i Norra Sandby sockenstuga
§ 14
Anmälningsärenden
Samkväm

Behandlade ärenden

2007-03-26
§ 15
Fråga till omsorgsnämndens ordförande John Bruun avseende
avgiftshöjningar och neddragning av platser i särskilt boende
§ 16
Fråga angående trafiksituationen i Tormestorp
§ 17
Interpellation till socialnämndens ordförande om
ensamkommande flyktingbarn
§ 18
Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun
§ 19
Övergripande mål och särskilda anvisningar 2007
§ 20
Antagande av IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsinstruktion –
Förvaltning
§ 21
Kommunal borgen till AB Hässleholmsbyggen för kv Fölet 1,
Tyringe
§ 22
Motion – ökad insamling av burkar och flaskor
§ 23
Motion – Kartläggning av funktionshindrades tillgänglighet till
besöksmål
§ 24
Detaljplan för Läreda 436:6, Allaktivitetshus och bollhall mm
§ 25
Godkännande av ägardirektiv och reviderat aktieägaravtal för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 26
Överföring av räddningstjänsten till kommunstyrelsen
§ 27
Kompletteringsbudget 2007

Behandlade ärenden

2007-03-26
§ 28
Yttrande – revisorernas uppföljande granskning av tekniska
kontorets verksamhet
§ 29
Val av huvudmän i Tyringe Sparbank
§ 30
Val av huvudmän i Snapphanebygdens Sparbank
§ 31
Fyllnadsval i Vinslövs Sparbank
§ 32
Val av ledamot och ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§ 33
Val av ledamot i kulturnämnden
§ 34
Val av lekmannarevisorer i Hässleholms Industribyggnads AB
§ 35
Val av lekmannarevisorer i AB Hässleholmsbyggen
§ 36
Val av lekmannarevisorer i Hässleholms Renhållare AB
§ 37
Val av lekmannarevisorer i Hässleholms Vatten AB
§ 38
Val av lekmannarevisorer i Hässleholm Fjärrvärme AB
§ 39
Val till IT-nämnd Skåne Nordost samt val av ordförande och vice
ordförande
§ 40
Motion angående avveckling av delägarskapet i Kristianstad
Airport

Behandlade ärenden

2007-03-26
§ 41
Motion angående erbjudande om feministiskt självförsvar till
kommunens anställda
§ 42
Motion om vattenlivräddningsutrustning och
vattenlivräddningsutbildning åt Hästveda räddningstjänst
§ 43
Motion angående utökat antal barnomsorgsplatser i Stoby
§ 44
Anmälningsärenden
Avtackning av kommunchef Per Hildingson

Behandlade ärenden

2007-05-02
§ 45
Revisionsberättelse för år 2006
§ 46
Ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet
§ 47
Hässleholms kommuns årsredovisning 2006
§ 48
Antagande av Hässleholms kommuns översiktsplan 2007
§ 49
Förteckning över obehandlade motioner per 2006-12-31
§ 50
Redovisning av uppföljning av övergripande mål 2006
§ 51
Val av huvudmän i Snapphanebygdens Sparbank
§ 52
Val av krisledningsnämnd
§ 53
Val av lekmannarevisor till Kristianstads Airport AB
§ 54
Interpellation angående barnomsorg och ekonomi i familjer med
barn till arbetslösa föräldrar
§ 55
Motion angående ny vaktmästareorganisation i skolan
§ 56
Motion angående en oljeoberoende kommun år 2020
§ 57
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2007-05-28
§ 58
Fråga angående våld mot kvinnor
§ 59
Interpellation angående barnomsorg och ekonomi i familjer med
barn till arbetslösa föräld§ 60
§ 60
Redovisning av uppföljning av övergripande mål 2006
§ 61
Revidering av krisledningsplan för Hässleholms kommun
§ 62
Svar på motion – Utredning av möjliga åtgärder för att minska
olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk
§ 63
Svar på motion – Hässleholms kommuns hemsida
§ 64
Svar på motion – Utbildning av förtroende-valda
§ 65
Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Arkelstorp 27:1
§ 66
Revisionsrapport – Granskning av särskolan
§ 67
Yttrande över revisorernas gransknings-rapport avseende syfte
och strategier för HIBAB
§ 68
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 – AV
Media Skåne
§ 69
Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 70
Avsägelse som ersättare i barn-och utbildningsnämnden

Behandlade ärenden

2007-05-28
§ 71
Avsägelse som ersättare i valnämnden
§ 72
Interpellation angående motorsport på Hovdala
§ 73
Motion angående en avgiftsfri musikskola
§ 74
Motion angående upprustning av P2:s motionsslinga

Behandlade ärenden

2007-06-19
Ärende som utgick
§ 75
Interpellation angående motorsport på Hovdala
§ 76
Ändrad kompensation för anslagstyp 1 för
kommunledningskontoret
§ 77
Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
§ 78
Svar på motion – Utredning av möjliga åtgärder för att minska
olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk
§ 79
Skolorganisationen i Hörja och Röke (Tyringe rektorsområde)
§ 80
Hässleholms kommuns miljöpris
§ 81
Internhyressystemet – finansiering och ramförändring
§ 82
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2007-04-30
§ 83
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 84
Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden
§ 85
Val av ersättare i valnämnden
§ 86
Val av revisorer i Stiftelsen Bjärnum-Hus
§ 87
Motion om återställning av ”Sorkavallen” i Stoby för utövning av
bollspel och andr aktviteter

Behandlade ärenden

2007-06-19
§ 88
Anmälningsärenden
Sommarhälsning

Behandlade ärenden

2007-08-27
§ 89
Fråga om vilken klimatpolitik som gäller i Hässleholms kommun
§ 90
Fråga till miljönämndens ordförande angående klimathotet
§ 91
IT-samverkan inom vård och omsorg
§ 92
Försäljning av fastigheterna Hässleholm Lansen 1 och del av
Hässleholm 87:22
§ 93
Inspirerande aktivitetsmiljöer för barn och ungdom – Svar på
motion
§ 94
Förlängning av försöksverksamhet med lokala styrelser inom
grundskolan
§ 95
Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden
§ 96
Val av ersättare i valnämnden
§ 97
Val av huvudman i Snapphanebygdens Sparbank
§ 98
Avsägelse som ledamot i socialnämnden
§ 99
Interpellation angående alltmer utbrett alkohol- och
narkotikamissbruk
§ 100
Interpellation till miljönämndens ordförande om hur kommunen
bedriver strategiskt miljömålsarbete
§ 101
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2007-09-24
§ 102
Fråga angående allaktivitetshuset på Ljungdala
§ 103
Svar på interpellation angående alltmer utbrett alkohol- och
narkotikamissbruk
§ 104
Svar på interpellation till miljönämndens ordförande om hur
kommunen bedriver strategiskt miljömålsarbete
§ 105
Förskoleklass även i Montessoriverksamheten – Svar på motion
§ 106
Fler barnomsorgsplatser i Stoby – Svar på motion
§ 107
Upprustning av P2:s motionsslinga – Svar på motion
§ 108
Delårsrapport januari-juni 2007 inklusive bolagen –
godkännande samt omdisponering av medel
§ 109
Val av ledamot i socialnämnden
§ 110
Motion angående grön omsorg
§ 111
Motion angående buteljerat vatten
§ 112
Motion angående utmärkelse till personer som främjar
integrationsarbetet i kommunen
§ 113
Motion om anpassning av fullmäktigesalen
§ 114
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2007-10-22
§ 115
Fråga angående Jämställdhetsplanens mål
§ 116
Fråga angående kommunal bilpool
§ 117
Information om alkohol- och narkotikamissbruk i Hässleholm
§ 118
Information om vindkraftsutbyggnad i Hässleholms kommun
§ 119
Förvärv av fastigheten Hässleholm
Garvaren 14
§ 120
Förvärv av fastigheten Hässleholm
Stoby 41:32
§ 121
Val av ledamot i socialnämnden
§ 122
Val av ersättare i tekniska nämnden
§ 123
Avsägelse som ledamot i kulturnämnden
§ 124
Interpellation angående klimathotet och åtgärder mot
klimatförändringarna
§ 125
Motion angående pensionärskollo
§ 126
Motion angående parkeringsproblem och skyltning vid
Nybohemmet i Bjärnum samt bullerplank
§ 127
Motion angående gratis parkering för miljöfordon

Behandlade ärenden

2007-10-22
§ 128
Motion om att öka tillgängligheten till parkeringsplatser för
pendlare
§ 129
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2007-11-28
§ 130
Fråga till omsorgsnämndens ordförande angående underskottet
inom omsorgen
§ 131
Interpellation angående klimathotet och åtgärder mot
klimatförändringarna
§ 132
Ändrade regler för användande av betalkort
§ 133
Återställning av Sorkavallen i Stoby – svar på motion
§ 134
Övergripande målen 2008
§ 135
Budget 2008 och flerårsplan 2009-2010
§ 136
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2007-09-30
§ 137
Avsägelse som ledamot i kulturnämnden
§ 138
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§ 139
Motion angående Kaptensgården och Hassellunden
§ 140
Motion om trafikmiljön vid utfarten från Skansenhemmet i Vittsjö
§ 141
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2007-12-17
§ 142
Överenskommelse om flyktingmottagande 2007, 2008 och 2009
§ 143
Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande
barn
§ 144
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken – antagande
Taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen – antagande
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen – antagande
§ 145
Renhållningstaxa för hushållen - antagande
§ 146
VA-taxa – antagande
§ 147
Tekniska nämnden
Köksorganisation i Bjärnum
§ 148
Försäljning av gruppbostäder
§ 149
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
komplettering
§ 150
Räddningstjänsten – anslagstyp för räddningsutrustning
§ 151
Sammanträdesdagar 2008
§ 152
Avsägelse som ersättare i omsorgsnämnden
§ 153
Avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
§ 154
Val av huvudmän i Röke sockens sparbank
§ 155
Avsägelse som ersättare i socialnämnden

Behandlade ärenden

2007-12-17
§ 156
Anmälningar
God Jul och Gott Nytt År

