Behandlade ärenden

2010-01-25
Information om Hässleholm Miljö AB
§1
Hemställan om införande av ny VA-taxa
§2

Taxa för offentlig livsmedelskontroll
§3

Kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen avseende
kvarteret Verkmästaren, Hässleholm
§4

Val av ersättare i kulturnämnden
§5

Val av ledamot i omsorgsnämnden
§6

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
§7

Val av ersättare i omsorgsnämnden
§8

Motion om klimatsmart mat – klimathänsyn i kommunens
kostverksamhet
§9
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2010-03-29
§10
Fråga angående ”Borgmästaravtalet”
§ 11
Fråga angående ”kommunens ickedeltagande i Earth hour”
§ 12
Fråga angående ”vindkraftsutbyggnaden i kommunen”
§ 13
Nedsättning av aktiekapital i Kristianstad Airport AB samt
godkännande av förslag till bolagsordning
§ 14
Sänkning av avtalsförsäkringar 2010
§ 15
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010
§ 16
Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost
§ 17
Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen
§ 18
Kompletteringsbudget 2010 – antagande
§ 19
Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun
§ 20
Val av ersättare i omsorgsnämnden
§ 21
Val till Hässleholm Teknik AB
§ 22
Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Röke
§ 23
Val av ledamot och vice ordförande i fritidsnämnden

Behandlade ärenden

2010-03-29
§ 24
Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
§ 25
Anmälningsärende

Behandlade ärenden

2010-04-26
§ 26
Fråga angående Allaktivitetshus Ljungdala
§ 27
Fråga angående Vittsjö idrottsplats
§28
Fråga angående sommaraktiviteter för barn
§ 29
Fråga angående Österås IP
§ 30
Arrende avseende koloniträdgårdsverksamhet på fastigheten
Hässleholm Gäddastorp 4:13 – Fridhems koloniförening
§ 31
Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten
§ 32
Handel med vissa receptfria läkemedel – ansvar samt taxa för
kontroll
§ 33
Obehandlade motioner per 2009-12-31 – redovisning
§ 34
Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet
§ 35
Ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
§ 36
Kommunens årsredovisning för 2009
§ 37
Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun
§ 38
Val till Hässleholm Teknik AB
§ 39
Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Röke

Behandlade ärenden

2010-04-26
§ 40
Val av huvudman i Snapphanebygdens sparbank
§ 41
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 42
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2010-05-31
§ 43
Överlåtelse av VA-anläggning inom Garnisonen
§ 44
Motion angående bättre skyltning i Hässleholm – svar
§ 45
Förslag till Energi- och klimatplan – antagande
§ 46
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 –
AV Media Skåne
§ 47
Kommunal Borgen Hässleholm Miljö AB
§ 48
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2010-06-14
§ 49
Fråga angående om styrelsen i Hässleholm Teknik AB har någon
formell rätt att fatta något beslut i styrelsens namn
§ 50
Fråga angående arbetsrehabiliterande verksamhet
§ 51
Ignaberga vattenskyddsområde – markbyte berörande delar av
Hässleholm Gulastorp 26:1 och Röinge 45:1 samt kommunens
fastighet Röinge 7:3
§ 52
Strategi Hässleholm – Riktlinjer för långsiktiga framtidsfrågor
och strategisk planering i Hässleholms kommun
§ 53
Komplettering av reglementet för kommunstyrelsen
§ 54
Interpellation angående Magnarpskolonins vara eller icke vara
§ 55
Anmälningsärenden

Behandlade ärenden

2010-08-30
§ 56
Fråga angående omsorgsnämndens möjlighet att ändra fattat
beslut om tilldelade medel
§ 57
Svar på interpellation angående Magnarpskolonin
§ 58
Verksamhetsberättelse 2009 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 59
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
ändring
§ 60
Avtal med Hässleholm Teknik AB om finansiell samordning
§ 61
Svar på revisionens synpunkter på årsredovisningen 2009
§ 62
Övergripande mål 2011
§ 63
Fastställande av verksamhetsområden för allmän
VA-anläggning
§ 64
Beslut för utbyggnad av allmän VA-anläggning Ubbalt
§ 65
Plan för utökning av VA-verksamhetsområdena i Hässleholms
kommun
§ 66
Rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskola som gymnasieskola i
Hässleholms kommun
§ 67
Överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne

Behandlade ärenden

2010-08-30
§ 68
Detaljplan för Hässleholm Nord – antagande
§ 69
Omdisponering av resurser till kommunstyrelsen
§ 70
Enskilda vårdgivares ekonomi och verksamhet i förhållande till
kommunens – svar på revisionsrapport
§ 71
Motion angående feministiskt självförsvar till kommunens
anställda – svar
§ 72
Revisorernas revisionsrapport ”Kvalitet i skolor för yngre elever”
– svar
§ 73
Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomiska
förening
§ 74
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 75
Anmälningsärende

Behandlade ärenden

2010-09-27
§ 76
Revisionsrapport – Granskningen av budgetprocessen i
Hässleholms kommun
§ 77
Motion angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun –
svar
§ 78
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 79
Val av ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige
§ 80
Val av ersättare i socialnämnden
§ 81
Motion om öppen närtrafik i Hässleholm
§ 82
Anmälningsärende

Behandlade ärenden

2010-10-25
§ 83
Fråga angående konsekvenser av bolagiseringen av tekniska
kontoret
§ 84
Motion om anläggandet av upplevelseträdgårdar i anslutning
till gruppboende – svar
§ 85
Revisionsrapport - Granskning av risk- och säkerhetsarbete
inklusive försäkringsfrågor – svar
§ 86
Revisionsrapport - Granskning av individ- och
Familjeomsorgen - svar
§ 87
Revisionsrapport – Basgranskning av fritidsnämnden – svar
§ 88
Ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun till
Samordningsförbundet Skåne Nordost
§ 89
Delårsrapport för kommunen per 2010-08-31 samt
helårsprognos 2010
§ 90
Val av ersättare i socialnämnden
§ 91
Anmälningsärende

Behandlade ärenden

2010-11-02
§ 92
Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning
och mandatfördelning efter kommunfullmäktigevalet 2010-09-19
§ 93
Val av ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden 2010-11-01 - 2014-10-31
§ 94
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i valberedningen för tiden 2010-11-01 – 2014-10-31

Behandlade ärenden

2010-11-29
Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress
för mandatperioden 2011-2015
§ 95
Utbyggnad med fjärrvärmekapacitet i Tyringe - upphandling
av biobränslepanna
§ 96
Förvärv av fastigheten Hässleholm Stoby 53:9
§ 97
Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011)
§ 98
Sammanträdestider 2011
§ 99
Ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter
§ 100
Skattesatsen 2011
§ 101
Interpellation angående kommunens folkhälsoarbete
§ 102
Anmälningsärende

Behandlade ärenden

2010-12-06
§ 103
Justering av dagordningen
§ 104
Antal ledamöter och ersättare i nämnder 2011-01-01 –
2014-12-31 samt ändring i reglementen
§ 105
Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011)
§ 106
Kapitaltäckningsgaranti Hässleholm Teknik AB
§ 107
Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013

Behandlade ärenden

2010-12-15
§ 108
Ändring av dagordning
§ 109
Svar på interpellation avseende folkhälsofrågor
§ 110
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
§ 111
Motion angående bron över Vinne å i Vinslöv
§ 112
Övriga anmälningar
§ 113
Val av kommunrevision
§ 114
Val av ledamöter i kommunstyrelsen
§ 115
Val av ersättare i kommunstyrelsen

Behandlade ärenden

2010-12-27
§ 116
Val av ledamöter i barn- och utbildningsnämnden
§ 117
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§ 118
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
§ 119
Val av ersättare i byggnadsnämnden
§ 120
Val av ledamöter i fritidsnämnden
§ 121
Val av ersättare i fritidsnämnden
§ 122
Val av ledamöter i kulturnämnden
§ 123
Val av ersättare i kulturnämnden
§ 124
Val av ledamöter i miljönämnden
§ 125
Val av ersättare i miljönämnden
§ 126
Val av ledamöter i omsorgsnämnden
§ 127
Val av ersättare i omsorgsnämnden
§ 128
Val av ledamöter i socialnämnden
§ 129
Val av ersättare i socialnämnden
§ 130
Val av ledamöter i valnämnden

Behandlade ärenden

2010-12-27
§ 131
Val av ersättare i valnämnden
§ 132
Val av överförmyndare
§ 133
Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB
§ 134
Val av styrelse i Hässleholm Miljö AB
§ 135
Val av styrelse i Hässleholm Teknik AB
§ 136
Val av styrelse i Hässleholms Vatten AB
§ 137
Val av styrelse i AB Hässleholmsbyggen
§ 138
Val av styrelse i Stiftelsen BjärnumHus
§ 140
Val av Nämndemän
§ 141
Val av Gode män - tätort
§ 142
Val av Gode män - jordbruk
§ 143
Val av Anton Anderssons stiftelse
§ 144
Val av Kommunförbundet Skåne
§ 145
Val av Kommunalförbundet Skåne Media
§ 146
Val av Kommunassurans

Behandlade ärenden

2010-12-27
§ 147
Val av Begravningsombud
§ 148
Val av styrelse i Ballingslöv Medborgarhus
§ 149
Val av samordningsförbundet Skåne Nordost, Finsam
§ 150
Val av IT-nämnd
§ 151
Val av Krisledningsnämnd
§ 152
Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare

