Behandlade ärenden

2008-01-28
§1
Fråga angående rättvisemärkta produkter
§2
Ny modell för ekonomiskt stöd till studieförbund
§3
Förvärv av Hässleholm Hästveda 4:13
§4
Kommunal borgen för lån avseende gruppbostäder
§5
Detaljplan för delar av Skyrup 1:20 m fl, sydvästra delen
§6
Försäljning av Hässleholm Småskolan 1 och 2, Tyringe
§7
Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
§8
Förslag till ny policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i
Hässleholms kommun
§9
Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14
§ 10
Regler för kulturpris och kulturstipendium
§ 11
Försäljning av Norra station, del av fastigheterna Hässleholm
Donatorn 7 och Verkstaden 6
§ 12
Val av ersättare i omsorgsnämnden
§ 13
Val av ersättare i socialnämnden
§ 14
Val av ledamot i tekniska nämnden
§ 15
Fyllnadsval i Farstorps sparbank

Behandlade ärenden

2008-01-28
§ 16
Val av 6 huvudmän i Kristianstads sparbank
§ 17
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2008-03-31
§ 18
Fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande matleverans
mellan Bokebergs-gården och Kaptensgården
§ 19
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om vikten av Hästveda
marknad ur marknads-föringssynpunkt
§ 20
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående fordon som
drivs med alternativa drivmedel
§ 21
Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående
självförsvar för tjejer som ämne på skolans schema
§ 22
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens
upphandlingar
§ 23
Hantering av betygshandlingar i tjänste-tillsättningsärenden
§ 24
Svar på motion – En oljeoberoende kommun
§ 25
Regler för hantering av borgensförbindelser
§ 26
Svar på motion om buteljerat vatten
§ 27
Godkännande av investeringsbudget 2008-2010 för Hässleholm
Fjärrvärme AB
§ 28
Köksorganisation i Bjärnum
§ 29
Kostnadstäckning för grundskolans resor till koncentrationsläger
§ 30
Kompletteringsbudget 2008

Behandlade ärenden

2008-03-31
§ 31
Val av ledamot i tekniska nämnden
§ 32
Val av 6 huvudmän i Kristianstads sparbank
§ 33
Val av huvudman i Snapphanebygdens Sparbank
§ 34
Val av ersättare i kulturnämnden
§ 35
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 36
Val av ersättare i omsorgsnämnden
§ 37
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
pensionsreglemente för förtroendevalda
§ 38
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om värdet av
översiktsplanen i den kommunala långsiktiga planeringen
§ 39
Motion gällande kommande byggnation på T4-området
§ 40
Motion om införande av medborgarförslag
§ 41
Motion angående busstrafik till och från Stoby
§ 42
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-04-28
§ 43
Fråga angående färdigställande av Ö Järnvägsgatan och övriga
gator i Hästveda
§ 44
Fråga angående en ekonomi i balans för omsorgen
§ 45
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
pensionsreglemente för förtroendevalda
§ 46
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om värdet av
översiktsplanen i den kommunala långsiktiga planeringen
§ 47
Revisionsberättelse för år 2007
§ 48
Ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet
§ 49
Kommunens årsredovisning för 2007
§ 50
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
§ 51
Tillsyn av nikotinläkemedel
§ 52
Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
– ny
§ 53
Revisorernas granskning av Byggnadsnämndens
bygglovsverksamhet
§ 54
Svar på motion avseende Nybohemmet i Bjärnum
§ 55
Svar på motion avseende trafikmiljön vid utfarten från
Skansenhemmet i Vittsjö

Behandlade ärenden

2008-04-28
§ 56
Svar på motion om att öka tillgängligheten till parkeringsplatser
för pendlare
§ 57
Svar på granskningsrapport från lekmannarevisorerna angående
upphandling av renhållningsentreprenad
§ 58
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008
§ 59
Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 60
Barnomsorg på obekväm arbetstid – förslag
§ 61
Förteckning över obehandlade motioner per 2007-12-31
§ 62
Motion angående Pensionärskollo – svar
§ 63
Motion angående Grön omsorg – svar
§ 64
Hemställan om godkännande av investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk
§ 65
Val av huvudman i Snapphanebygdens Sparbank
§ 66
Val av ersättare i kulturnämnden
§ 67
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 68
Val av ersättare i omsorgsnämnden
§ 69
Val av ersättare i miljönämnden

Behandlade ärenden

2008-04-28
§ 70
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-05-26
§ 71
Redovisning från partigruppernas ordförande av erfarenheter
från fullmäktiges tillväxtdag 2008-03-18
§ 72
Fråga angående tillfällig duschbarack i samband med ombyggnad
av Läredaskolans idrottshall
§ 73
Fråga angående fritidsaktiviteter på Ljungdala
§ 74
Fråga angående arrangemangsbidrag och representation vid
större evenemang
§ 75
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande om värdet av
översiktsplanen i den kommunala långsiktiga planeringen
§ 76
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB
§ 77
Organisation för strategisk funktion på kommunledningskontoret
samt servicetjänster
§ 78
Val av huvudman i Röke sockens sparbank
§ 79
Motion angående ombyggnad/tillbyggnad av Grönängsskolans
gymnastiksal
§ 80
Motion om mer vegetarisk kost
§ 81
Motion om att enbart servera grönlistad fisk
§ 82
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-06-09
§ 83
Fråga angående lastzon till kulturhuset
§ 84
Fråga angående satsning på skola och integrationsbefrämjande
åtgärder på Ljungdalaskolan
§ 85
Fråga angående avsatta medel till den yttre skolmiljön på
Läredaskolan
§ 86
Revisorernas granskning av kontroller i lönehanteringen – svar
§ 87
Sotningstaxa 2008
§ 88
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 för AV
Media Skåne
§ 89
Inventariemedel till Söderparkskolan i Vinslöv
§ 90
Bad i Hässleholms tätort
§ 91
Återremitterat ärende angående organisation för servicetjänster
§ 92
Avsägelse från Lars Olsson
§ 93
Motion angående bättre skyltning i Hässleholm
§ 94
Motion angående nolltolerans mot gatuvåldet
§ 95
Anmälningar
Sommarhälsning

Behandlade ärenden

2008-08-25
§ 96
Parentation
§ 97
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående försäljning av
tomter vid Vikings väg i Vinslöv
§ 98
Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel
§ 99
Projektering och detaljplanering av kommunens nya
verksamhetsområde Hässleholm Nord
§ 100
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2008-04-30
§ 101
Revisorernas budget 2008 – tilläggsanslag
§ 102
Investeringsanslag Vieån - omdisponering
§ 103
Svar på motion – Hälsosamtal med äldre
§ 104
Gratis parkering för miljöfordon – svar på motion
§ 105
Kommunrevisionens uppföljning av granskningen av
betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola – svar
§ 106
Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ledamot och
ersättare
§ 107
Avsägelse samt val till barn- och utbildningsnämnden
§ 108
Val av ledamot och vice ordförande i Hässleholms
Industribyggnads AB
§ 109
Val av ledamot och vice ordförande i krisledningsnämnden

Behandlade ärenden

2008-08-25

§ 110
Val av ersättare i valberedningen
§ 111
Val av ombud i Kommunförbundet Skåne
§ 112
Val av ledamot i valberedningen
§ 113
Motion om byte av värmepump på friluftsbadet i Vinslöv
§ 114
Motion om ökad dagersättning för omsorgstagare i
dagligverksamhet inom LSS
§ 115
Motion angående källsortering
§ 116
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-09-29
§ 117

Upphandlingspolicy – antagande
§ 118

Mindre klasser i grundskolan – redovisning av genomförd undersökning i
område 2, Läreda
§ 119

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun – antagande
§ 120

Sändning av Web-tv från kommunfullmäktigesammanträden samt
tillväxtdag – anslag
§ 121

Delårsuppföljning av kommunens övergripande mål 2008
§ 122

Delårsrapport för kommunen per 2008-06-30 och helårsprognos för 2008
§ 123

Bolagens delårsrapporter januari – juni samt helårsprognoser 2008
§ 124

Val av ersättare i krisledningsnämnden
§ 125

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
§ 126

Val av ledamot i kommunstyrelsen
§ 127

Val av ersättare i valberedningen
§ 128

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 129

Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 130

Val av ledamot i kulturnämnden
§ 131

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Behandlade ärenden

2008-09-29
§ 132
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 133
Val av ledamot i valberedningen
§ 134
Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga
§ 135
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-10-27
§ 136
Anhållan om tilläggsanslag från omsorgsnämnden för inköpta platser
psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för livsmedel och drivmedel
§ 137
Avgiftsfri Musik & Kulturskola – svar på motion
§ 138
Revisorernas granskning av samverkan inom turism och näringsliv – svar
§ 139
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB – bolagsordning med mera
§ 140
Godkännande av investeringsbeslut och kommunens borgensåtagande
avseende biobränslepanna på Beleverket i Hässleholm
§ 141
Val av ledamot i kulturnämnden
§ 142
Val av ledamot i valberedningen
§ 143
Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone”
§ 144
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-11-26

§ 145
Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011
§ 146
Renhållningstaxa 2009 - antagande
§ 147
Revidering av VA-taxa – antagande
§ 148
Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
§ 149
Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv – svar
§ 150
Förslag till reviderade regler för intern kontroll
§ 151
T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
§ 152
Kommunens budgetuppföljning och bolagens kvartalsrapport januari –
september samt helårsprognos 2008
§ 153
Sammanträdesdagar 2009
§ 154
Val till Hässleholm Fjärrvärmebolag under bildande
§ 155
Anmälningar

Behandlade ärenden

2008-12-15
§ 156

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående byggnation i kv
Åldermannen i Tyringe
§ 157

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående gemensam
handlingsplan från och med 2009 för att öka tryggheten och minska
brottsligheten hos kommuninvånarna
§ 158
Anhållan om kompensation för förlorade
§ 159
Färdtjänstreglemente – antagande
§ 160
Revisionsrapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomi och
åtgärder med anledning av negativa ekonomiska prognoser 2007 – svar
§ 161
Revisionsrapport om kulturarrangemang – svar
§ 162
ABVA 2009 – antagande
§ 163
Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön, Bjärnum
§ 164
Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun
§ 165
Val av ersättare i tekniska nämnden
§ 166
Val av 2:e vice ordförande i miljönämnden
§ 167
Avsägelse som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen
§ 168
Anmälningar
God Jul och Gott Nytt År

