Behandlade ärenden
2008-01-09
§1
Ändring av föredragslistan
§2
Förslag till ny policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i
Hässleholms kommun
§3
Anläggningsarrendet för teknikbod inom fastigheten Hässleholm
Röinge 7:3
§4
Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14
§5
Kompensation för ökade hyres- och städkostnader
§6
Ekonomikontorets granskningsrapport intern kontroll 2007
§7
Budgetkompensation avseende nya löneavtal för 2007
§8
Regler för kulturpris och kulturstipendium
§9
Bevarande och gallring av handlingar hos Överförmyndaren
§ 10
Försäljning av Norra station, del av fastigheterna Donatorn 7 och
Verkstaden 6
§ 11
Anmälan av delegationsbeslut
§ 12
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-01-30
§ 13
Ändring av föredragslistan
§ 14
Arrendeavtal Lursjöns camping
§ 15
Fastigheten Hässleholm Sandåkra 1:19
§ 16
Optionsavtal – Seniorvillan inom Björklundaområdet
§ 17
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens
upphandlingar
§ 18
Hantering av betygshandlingar i tjänstetillsättningsärenden
§ 19
Svar på motion – En oljeoberoende kommun
§ 20
Anmälan av delegationsbeslut
§ 21
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-03-05
§ 22
IT-säkerhetsinstruktion – användare - antagande
§ 23
Tomtpriser inom Finjasjöpark
§ 24
Markpris inom industriområdet Läreda nordost (Stenöknen) i
Hässleholm
§ 25
Förvärv av fastigheten Hässleholm Såningsmannen 11, Tyringe
§ 26
Optionsavtal med Hässleholmsbyggen AB för del av Björklunda II
i Hässleholm
§ 27
Regler för hantering av borgensförbindelser
§ 28
Beslutsattestanter 2008-2010 för ekonomikontoret
§ 29
Uppföljning av ekonomikontorets verksamhetsplan och
kommunens övergripande mål 2007
§ 30
Ekonomikontorets nedbrutna övergripande mål, verksamhetsplan
och verksamhetsidé 2008
§ 31
Ekonomikontorets interna kontrollplan 2008
§ 32
Internbudget 2008 för ekonomikontoret
§ 33
Uppföljning av intern kontroll 2007 för personalkontoret
§ 34
Internbudget 2008 för räddningstjänsten
§ 35
Uppföljning av intern kontroll 2007 samt intern kontrollplan 2008
för räddningstjänsten

Behandlade ärenden
2008-03-05
§ 36
Nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
§ 37
Svar på motion om buteljerat vatten
§ 38
Godkännande av investeringsbudget 2008-2010 för Hässleholm
Fjärrvärme AB
§ 39
Åtgärdsplan natur- och friluftsområden
§ 40
Stadsbusstrafik till garnisonen
§ 41
Tidplan för budgetuppföljning 2008
§ 42
Internbudget 2008 för kommunledningskontoret
§ 43
Köksorganisation i Bjärnum
§ 44
Kostnadstäckning för grundskolans resor till koncentrationsläger
§ 45
Internbudget 2008 för personalkontoret
§ 46
Instruktion till ombudet vid årsstämman med Hässleholms
Renhållare AB
§ 47
Instruktion till ombudet vid årsstämman med Hässleholms
Vatten AB
§ 48
Instruktion till ombudet vid årsstämman med AB
Hässleholmsbyggen
§ 49
Instruktion till ombudet vid årsstämman med Hässleholm
Fjärrvärme AB

Behandlade ärenden
2008-03-05
§ 50
Instruktion till ombudet vid årsstämman med Hässleholms
Industribyggnads AB
§ 51
Anmälan av delegationsbeslut
§ 52
Övriga anmälningar
§ 53
Kompletteringsbudget 2008

Behandlade ärenden
2008-04-02
§ 54
Ändring av föredragslistan
§ 55
Kommunens årsredovisning för 2007
§ 56
Försäljning av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3
§ 57
Arbetsmarknad & kompetensutvecklings nedbrutna övergripande
mål och verksamhetsplan för 2008
§ 58
Beslutsattestanter för personalkontoret
§ 59
Personalkontorets nedbrutna övergripande mål 2008
§ 60
Beslutsattestanter 2008-2010 för räddningstjänsten
§ 61
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
§ 62
Tillsyn av nikotinläkemedel
§ 63
Taxa för tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
– ny
§ 64
Revisorernas granskning av Byggnadsnämndens
bygglovsverksamhet
§ 65
Svar på motion avseende Nybohemmet i Bjärnum
§ 66
Svar på motion avseende trafikmiljön vid utfarten från
Skansenhemmet i Vittsjö
§ 67
Svar på motion om att införa gratis parkering för miljöfordon

Behandlade ärenden
2008-04-02
§ 68
Svar på motion om att öka tillgängligheten till parkeringsplatser
för pendlare
§ 69
Svar på granskningsrapport från lekmannarevisorerna angående
upphandling av renhållningsentreprenad
§ 70
Riktlinjer för inventarieredovisning och stöldskyddsmärkning
§ 71
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2008
§ 72
Verksamhetsberättelse 2007 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 73
Kommunledningskontorets verksamhetsplan med
verksamhetsmål för 2008
§ 74
Verksamhetsmål 2008 för förvaltningar och bolag
§ 75
Bodagar 2008 och 2009
§ 76
Barnomsorg på obekväm arbetstid – förslag
§ 77
Förteckning över obehandlade motioner per 2007-12-31
§ 78
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollarbete under 2007
§ 79
Internbudget för 2008 för förvaltningen arbetsmarknad &
kompetensutveckling
§ 80
Motion angående Pensionärskollo – svar
§ 81
Motion angående Grön omsorg – svar

Behandlade ärenden
2008-04-02
§ 82
Energistrategi för Skåne – antagande av remissvar
§ 83
Avtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
kommuninvånare över 70 år
§ 84
Hemställan om godkännande av investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk
§ 85
Anmälan av delegationsbeslut
§ 86
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-04-23
§ 87
Ändring av föredragningslistan
§ 88
Tågstrategi 2037 – antagande av remissvar
§ 89
Rivning av byggnader på fastigheterna Vittsjö 2:27, Stoby 24:6,
Vannaröd 2:188 och Hässleholm 87:23
§ 90
Optionsavtal avseende fastigheter i kvarteret Limkokaren och
kvarteret Oden, Hässleholm
§ 91
Uppföljning av intern kontroll 2007 samt intern kontrollplan 2008
för kommunledningskontoret
§ 92
Beslutsattestanter vid kommunledningskontorets turistavdelning
§ 93
Anmälan av delegationsbeslut
§ 94
Övriga anmälningar
§ 95
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet

Behandlade ärenden
2008-05-14
§ 96
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2008
§ 97
Investeringsmedel för upphandling av ny ljudanläggning i den
röda salongen i kulturhuset
§ 98
Revisorernas granskning av kontroller i lönehanteringen – svar
§ 99
Sotningstaxa 2008
§ 100
Upphandling av höjdfordon till räddningstjänsten
§ 101
Samlokalisering räddningstjänst och ambulans - avslutande
§ 102
Anslutning till kommunikationssystemet Rakel
§ 103
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 för AV
Media Skåne
§ 104
Beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 105
Organisation för strategisk funktion på kommunledningskontoret
samt servicetjänster
§ 106
Anmälan av delegationsbeslut
§ 107
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-06-09
§ 108
Inventariemedel till Söderparkskolan i Vinslöv
§ 109
Bad i Hässleholms tätort
§ 110
Återremitterat ärende angående organisation för servicetjänster

Behandlade ärenden
2008-06-11
§ 111
Bidrag till föreningar
§ 112
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämman med
Kristianstad Airport AB
§ 113
Ändring av föredragslistan
§ 114
2008 års internhyror
§ 115
Planeringsramar för budget 2009 och flerårsplan 2010-2011
§ 116
Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv, igångsättande
samt fastställande av mark- och tomtpris
§ 117
Exploateringsprojekt Hassellunden Sydost
§ 118
Föreningen Hörjagården – ansökan om bidrag
§ 119
Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel
§ 120
Bussangöring Hästveda skola – anslag
§ 121
Projektering och detaljplanering av kommunens nya
verksamhetsområde Hässleholm Nord
§ 122
Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
resande med serviceresekort (tilläggsavtal 70+)
§ 123
Betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring
(SOU 2008:29) – yttrande
§ 124
Kompensation för plusjobbstjänster

Behandlade ärenden
2008-06-11
§ 125
Klimatberedningens slutbetänkande ”Svensk klimatpolitik” (SOU
2008:24) – yttrande
§ 126
Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum - hus
§ 127
Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
§ 128
Anmälan av delegationsbeslut
§ 129
Övriga anmälningar
§ 130
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 131
Val av ordförande till Pensionärsrådet
§ 132
Val av ledamot till Skånes Luftvårdsförbund
§ 133
Val av ombud till Stadshuset AB
§ 134
Ekonomikontoret – Budgetuppföljning per 2008-04-30
Sommarhälsning

Behandlade ärenden
2008-08-06
§ 135
Ändring av dagordning
§ 136
Information från trygghetsvärdarna
§ 137
Beredningsinstruktion för ärende till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 138
Optionsavtal Hässleholm 87:6, Hässleholms församling
§ 139
Förvärv av del av Hässleholm Mekanikern 4
§ 140
Exploateringskostnad för Sportfiskaren 2 & 3 i Tyringe,
igångsättande samt fastställande av tomtpriser
§ 141
Revisorernas budget 2008 – tilläggsanslag
§ 142
Investeringsanslag Vieån
§ 143
Gång- och cykelvägar i Tyringe och Vinslöv – begäran om anslag
§ 144
Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun läsår 2008/09
§ 145
Svar på motion – Hälsosamtal med äldre
§ 146
Utrustning till nya Sjögläntan, Vinslöv
§ 147
Gratis parkering för miljöfordon – svar på motion
§ 148
Kommunrevisionens uppföljning av granskningen av
betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola – svar

Behandlade ärenden
2008-08-06
§ 149
Kollektivtrafikavtal – antagande
§ 150
Anmälan av delegationsbeslut
§ 151
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-09-10
§ 152
Förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum
§ 153
Upphandlingspolicy – antagande
§ 154
Mindre klasser i grundskolan – redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
§ 155
Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun –
antagande
§ 156
Sändning av Web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
samt tillväxtdag – anslag
§ 157
Delårsuppföljning av kommunens övergripande mål 2008
§ 158
Delårsrapport för kommunen per 2008-06-30 och helårsprognos
för 2008
§ 159
Bolagens delårsrapporter januari – juni samt helårsprognoser
2008
§ 160
Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i
Hässleholms kommun Dnr 43-2008:1078
§ 161
Yttrande över ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun Dnr 44-2008:1492
§ 162
Yttrande över ansökan från Fogdaröds omsorg, vård och
utbildning, ekonomisk förening, om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Höör kommun
Dnr 44-2008:1248

Behandlade ärenden
2008-09-10
§ 163
Yttrande över ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstad kommun Dnr 44-2008:1465
§ 164
Yttrande över ansökan från Vittra AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun
Dnr 44-228:1331
§ 165
Yttrande över ansökan från UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad
kommun Dnr 44-2008:1427
§ 166
Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapets
Lantbruksutveckling i Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr 442008:1071
§ 167
Yttrande över ansökan från Baggium utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Markaryds kommun Dnr 44-2008:1625
§ 168
Val av ledamot och ordförande i Pensionärsrådet
§ 169
Val av ledamot i Skånes Luftvårdsförbund
§ 170
Projekt Hässleholm för mångfald – val av styrgrupp och
referensgrupp
§ 171
Anmälan av delegationsbeslut
§ 172
Övriga anmälningar
§ 173
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete

Behandlade ärenden
2008-10-01
§ 174
Information angående Kunskapspoolen AB
§ 175
Yttrande över ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun Dnr 44-2008:1172
§ 176
Anhållan om tilläggsanslag från omsorgsnämnden för inköpta
platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för
livsmedel och drivmedel
§ 177
Avgiftsfri Musik & Kulturskola – svar på motion
§ 178
Revisorernas granskning av samverkan inom turism och
näringsliv – svar
§ 179
Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB – bolagsordning med mera
§ 180
Godkännande av investeringsbeslut och kommunens
borgensåtagande avseende biobränslepanna på Beleverket i
Hässleholm
§ 181
Anmälan av delegationsbeslut
§ 182
Övriga anmälningar
§ 183
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
m.m.

Behandlade ärenden
2008-10-15
§ 184
Ändring av föredragningslista
§ 185
Information om projektet ”Hässleholm för mångfald”
§ 186
Nytt kommunledningskontor – Organisation för ledning, strategi
och administrativt stöd
§ 187
Val av ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott

Behandlade ärenden
2008-10-29
§ 188
Ändring av föredragningslistan
§ 189
Försäljning av fastigheten Hässleholm Linan 7
§ 190
Förvärv av fastigheten Hässleholm Stoby 24:4
§ 191
Förslag till ny Jämställdhetsplan i Hässleholms kommun –
antagande
§ 192
Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
§ 193
Motion om byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv – svar
§ 194
Intern kontroll – övergripande kontrollmoment 2009
§ 195
Förslag till reviderade regler för intern kontroll
§ 196
Uppföljning av intern kontroll 2008 – A & K-förvaltningen
§ 197
T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
§ 198
Yttrande över ansökan från Brittedals Energi ek. för. om dispens
från krav på nätkoncession
§ 199
Renhållningstaxa 2009 - antagande
§ 200
Utredningsuppdrag gällande integrationsbefrämjande åtgärder
på Ljungdala
§ 201
Förvärv av del av fastigheten Påarp 2:16 i Hästveda

Behandlade ärenden
2008-10-29
§ 202
Sammanträdesdagar 2009
§ 203
Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 - antagande
§ 204
Kommunens budgetuppföljning och bolagens kvartalsrapport
januari – september samt helårsprognos 2008
§ 205
Anmälan av delegationsbeslut
§ 206
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-11-12
§ 207
Prao
§ 208
Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 - antagande
§ 209
Revidering av VA-taxa – antagande
§ 210
Förstudie för ombyggnad av väg 23 mellan Höör och Hässleholm
– yttrande
§ 211
Regionalt utvecklingsprogram – yttrande

Behandlade ärenden
2008-11-19
§ 212
Information om kommande revision av kommunstyrelsens
ledningsarbete
§ 213
Anhållan om kompensation för förlorade hyresintäkter
§ 214
Färdtjänstreglemente – antagande
§ 215
Revisionsrapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomi
och åtgärder med anledning av negativa ekonomiska prognoser
2007 – svar
§ 216
Revisionsrapport om kulturarrangemang – svar
§ 217
ABVA 2009 – antagande
§ 218
Investeringstillskott för utbyggnad av VA-anläggning vid Dalsjön,
Bjärnum
§ 219
Energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd
§ 220
Komplettering av 17 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hässleholms kommun
§ 221
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 222
Anmälan av delegationsbeslut
§ 223
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2008-12-17
§ 224
Tillfällig sänkning av markpris inom industriområde Läreda
nordost – ”stenöknen”
§ 225
Energi- och klimatrådgivning – Verksamhetsplan för år 2009
§ 226
Upphandlingspolicy – antagande
§ 227
Revidering av internhyror 2008, finansiering och ramförändringar
§ 228
Permutation av Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond
§ 229
Finjasjöleden, NIP-projekt ”Alsumpskogsafari”
§ 230
Anhållan om kompensation för ökade städkostnader – barn- och
utbildningsnämnden
§ 231
Justering av budget med anledning av ändrade förhållanden för
Luhrsjöbadens camping
§ 232
Justering av budget med anledning av utarrendering av Vinslövs
camping
§ 233
Genmodifierade organismer – svar på motion
§ 234
Inrättande av ”Lokalt arbetsmarknadsråd” i Hässleholms
kommun
§ 235
Pågatåg Nordost – uppdrag angående projektering av
plattformar med mera
§ 236
Rökfria entréer med mera

Behandlade ärenden
2008-12-17
§ 237
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 238
Anmälan av delegationsbeslut
§ 239
Övriga anmälningar
§ 240
Upphandling projektering – Hässleholm Nord
§ 241
God Jul och Gott Nytt År

