Behandlade ärenden
2009-01-07
§1
Ändring av dagordningen
§2
Information om förutsättningar för budget 2009, 2010 och 2011
§3
Medlemskap i Kommuninvest
§4
Intern kontrollplan 2009 – godkännande
§5
Dokumentation och förvaltning av bredbandsinfrastruktur
§6
Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet
(Ds 2008:75) – yttrande
§7
Ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt
kommunledningskontor
§8
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§9
Anmälan av delegationsbeslut
§ 10
Övriga anmälningar
§ 11
Information om planuppdrag beträffande byggen i kv.
Rusthållaren 3 och 4

Behandlade ärenden
2009-01-28
Revisionen redovisar rapport och enkäter beträffande styrning,
uppföljning och kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde
§ 12
Ändring av föredragningslistan
Redovisning av organisation
§ 13
Ekonomikontorets granskningsrapport intern kontroll 2008
§ 14
Förvärv av byggnader inom Hässleholm 88:1, T4-området
§ 15
Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25). Vägen till ett
energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) - yttrande
§ 16
Revisionsrapport avseende granskning av ledningssystem för
hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen
§ 17
Avsiktsförklaring och kommunövergripande förbättringsåtgärder
inom trafiksäkerhetsområdet – godkännande
§ 18
Ekologiska livsmedel – svar på motion
§ 19
JO-anmälan (Dnr 6319-2008) – yttrande
§ 20
Uppdrag som kontaktpolitiker för Europaforum
§ 21
Förfrågan från Migrationsverket om att utveckla mottagandet av
ensamkommande barn
§ 22
Fördjupad översiktsplan för Kristianstads stad – yttrande
§ 23
Val av ledamöter och ersättare till lokalt arbetsmarknadsråd

Behandlade ärenden
2009-01-28
§ 24
Ansökan till och slutrapport beträffande förprojektering
”Hässleholms för mångfald” - Europeiska socialfonden
§ 25
Instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma med
Kristianstad Airport AB – samt val av ombud
§ 26
Tillstånd till förlängd koncession för 130 kV kraftledning inom
Hässleholms kommun
§ 27
Förlängning av BAS II-avtalet
§ 28
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 29
Anmälan av delegationsbeslut
§ 30
Övriga anmälningar
§ 31
Tack

Behandlade ärenden
2009-02-25
Information om kommunens ekonomi
Redovisning av respektive bolags verksamhet och årsredovisning

Behandlade ärenden
2009-03-04
§ 32
Hästveda 55:1 med flera, Hästveda tätort, detaljplan samt
upphävande för del av detaljplan för Hästveda 14:91, med
miljökonsekvensbeskrivning – godkännande
§ 33
Hemställan om godkännande av investering för ny byggnad till
kontor, laboratorium och personalutrymmen på Hässleholms
avloppsreningsverk
§ 34
Försäljning av fastigheterna Hässleholm Råbocken 2 och 8
§ 35
Uppföljning av intern kontroll – personalkontoret
§ 36
Förslag till riktlinjer för bisyssla i Hässleholms kommun
§ 37
Rapport angående rehabverksamheten i Hässleholms kommun
§ 38
Förslag till handlingsplan vid en pandemi
§ 39
Revisionsrapport ”Kommunens insatser för att minska antalet
personer med bidragsberoende - yttrande
§ 40
Upphandlingspolicy – antagande
§ 41
Ansvarskonton inom det nya kommunledningskontoret
§ 42
Ansökan om ombyggnadsbidrag från Bjärnums Folkets park ideell
förening
§ 43
Markanvisningsavtal berörande Tingsbacken 12 och 13 samt
Hässleholm 87:5 och 87:6
§ 44
Internbudget 2009 för kommunledningskontoret

Behandlade ärenden
2009-03-04
§ 45
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholms Industribyggnads AB
§ 46
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholms Renhållare AB
§ 47
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholms Miljö AB
§ 48
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med Hässleholms Vatten AB
§ 49
Instruktion till ombudet vid årsstämma med AB Hässleholmsbyggen
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 50
Anmälan av delegationsbeslut
§ 51
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-04-01
§ 52
Tidplan, budgetuppföljning 2009
§ 53
Avgifter enligt alkohollagen
§ 54
Motion angående införskaffande av lågstrålande mobiltelefoner
till Hässleholms kommun – svar
§ 55
Motion angående ombyggnad av kök i Norra Sandby sockenstuga
– svar
§ 56
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2009
§ 57
Bredbandsutbyggnad i Jägersborg, Adseke, Rävninge,
Gundrastorp och Strandböke
§ 58
Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation för
tekniska kontoret samt framtida alternativa driftsformer
§ 59
Nytt färdtjänstreglemente – antagande
§ 60
Internbudget 2009 för arbetsmarknad & kompetensutveckling
§ 61
Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis
§ 62
Internbudget 2009 för räddningstjänsten
§ 63
Revisionsrapport – Basgranskning av miljönämnden – svar
§ 64
Taxor för hantering av ej återlämnade hjälpmedel – antagande
§ 65
Granskningsrapport intern kontroll 2008

Behandlade ärenden
2009-04-01
§ 66
Revisorernas granskning av jaktarrenden – svar
§ 67
Motion om att införa medborgarförslag – svar
§ 68
Motion angående utmärkelse till den eller de personer som
främjar integrationsarbetet i kommunen
§ 69
Obehandlade motioner per 2008-12-31 – redovisning
§ 70
Bad i Hässleholms tätort
§ 71
Trygghetsboende för äldre kommuninvånare
§ 72
Försäljning av fastigheterna Hässleholm Småskolan 1 och 2 i
centrala Tyringe
§ 73
Mötesplats Ljungdala
§ 74
Kommunens årsredovisning för 2008
§ 75
Kompletteringsbudget 2009
§ 76
Omdisponering av medel från kommunfullmäktiges konto för
oförutsett till kommunfullmäktiges konto
§ 77
Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål
2008
§ 78
Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde avseende budget
2010 och flerårsplan 2011-2012
§ 79
Val av ombud i Kommunassurans syd AB

Behandlade ärenden
2009-04-01
§ 80
Ersättning för deltagande i Europaforum
§ 81
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
§ 83
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-04-15
§ 84
Ändrade budgetramar samt anställningsstopp
§ 85
Ersättning för deltagande i Europaforum

Behandlade ärenden
2009-04-29
§ 86
Information om eventuell pandemi
§ 87
Bidrag till föreningar
§ 88
Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala
vuxenutbildningen i Hässleholms kommun 2009/2010
§ 89
Motion gällande hemtjänstens inrapporteringssystem
”Intraphone” – svar
§ 90
Motion gällande kommande byggnation på T4-området – svar
§ 91
Inrättande av instegsjobb inom de kommunala förvaltningarna
§ 92
Taxa – höjning av parkeringsavgifter
§ 93
Uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
§ 94
Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade
§ 95
Granskning av kommunens byggkostnader – yttrande
§ 96
Bidrag till Lekakuten
§ 97
Tätortsbidrag
§ 98
Motion angående busstrafik till och från Stoby – svar
§ 99
Delegationsregler för kommunstyrelsen

Behandlade ärenden
2009-04-29
§ 100
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 101
Anmälan av delegationsbeslut
§ 102
Övriga anmälningar
§ 103
Ställföreträdande kommunchef
§ 104
Generell fullmakt för kommunchefen

Behandlade ärenden
2009-05-20
§ 105
Benefik nyttjanderätt för del av Ballingslöv 2:20
§ 106
Ramavtal för samverkan mellan räddningstjänster i Skåne län
§ 107
Sotningstaxa - antagande
§ 108
Förskola och eventuell skolverksamhet i Stralsunds lokaler,
Garnisonen
§ 109
Motion om krav på skadestånd vid vandalisering – svar
§ 110
Motion angående om- och tillbyggnad av Grönängsskolans
gymnastiksal
§ 111
Planeringsinstrument för framtagande av lokalplan för förskolor i
Hässleholms kommun
§ 112
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 – AV Media
Skåne
§ 113
Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser
§ 114
Taxa pendlarparkering – antagande
§ 115
Exploateringskostnad för Tormestorp 2:46, 2:62 och 2:63,
igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris
§ 116
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2009
§ 117
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning

Behandlade ärenden
2009-05-20
§ 118
Ansökan om kommunens yttrande och borgensåtagande
avseende biobränslepanna på Värmeverket i Hässleholm
§ 119
Rapport beträffande utställningen ”Pompeji till Bords”
ekonomiska och marknadsmässiga mervärden i Hässleholms
kommun
§ 120
Slutreglering av Pompeji till bords
§ 121
Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB inför ordinarie
årsstämma 2009-06-04
§ 122
Information om Skåne Nordost
§ 123
Anmälan av delegationsbeslut
§ 124
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-06-09
§ 125
Trygghetsboende för äldre kommuninvånare
§ 126
Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny organisation av
tekniska kontoret samt framtida alternativa driftsformer

Behandlade ärenden
2009-06-17
§ 127
Ändring av föredragningslistan
§ 128
Försäljning av del av fastigheten Hässleholms 87:22
§ 129
Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:20
§ 130
Exploateringsavtal T4-området
§ 131
Uppföljning av intern kontroll 2009 – förvaltningen
arbetsmarknad & kompetensutveckling
§ 132
Utköp av bärbara datorer på vissa högskoleutbildningar
§ 133
KLIMP – kommunens bidragsdel
§ 134
Revisionsrapport angående uppföljande granskning av tekniska
nämndens styrning och uppföljning – svar
§ 135
Internhyror 2009 – finansiering och ramförändringar
§ 136
Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i
Hässleholms kommun
§ 137
Överflyttning av tjänster från arbetsmarknad &
kompetensutveckling till kommunledningskontoret
§ 138
Utredningsuppdrag gällande allaktivitetscentrum och likartade
kommunala verksamheter
§ 139
Verksamhetsberättelse 2008 för IT-nämnd Skåne Nordost
§ 140
Ordförande i IT-nämnd Skåne Nordost

Behandlade ärenden
2009-06-17
§ 141
Övergripande projektledning för projektet Hässleholm Nord
§ 142
Intern kontrollplan 2009 – kommunledningskontoret
§ 143
Vuxenutbildningssamverkan i Skåne – val av politisk
representation till styrgrupp
§ 144
Årsredovisning Stiftelsen Bjärnumhus
§ 145
Budgetuppföljning per 2009-04-30
§ 146
Planeringsramar för budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
§ 147
Information från Skåne Nordost
§ 148
Anmälan av delegationsbeslut
§ 149
Övriga anmälningar
Sommarhälsning

Behandlade ärenden
2009-09-02
§ 150
Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid
§ 151
Trafiksäkerhetsåtgärder, riksväg 24, Hörja
§ 152
Revisionsrapport ”Granskning av pensionsmedelsförvaltningen” –
svar
§ 153
Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008 – svar
§ 154
Tillstånd till överlåtelse av lös egendom (vinschaggregat för
segelflygplan)
§ 155
Kvalitetsredovisning 2008
§ 156
Kommunalt bidrag till anordnande av enskild VA-anläggning –
upphävande av kommunfullmäktiges beslut
§ 157
Motion angående terapihundar i äldreomsorgen – svar
§ 158
Revisionsrapport om granskning av omsorgstyngd och
bemanning – svar
§ 159
Pågatåg Nordost – Sösdala stationsområde
§ 160
Ombyggnad av del av Kristianstadsvägen
§ 161
Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark –
antagande
§ 162
Sänkning av avtalsförsäkringar 2009

Behandlade ärenden
2009-09-02
§ 163
Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk
förening
§ 164
Hälsopolicy för Hässleholms kommun
§ 165
Optionsavtal för Garvaren 14
§ 166
Ytterligare finansiering av projektering och detaljplanering av
kommunens verksamhetsområde Hässleholm Nord
§ 167
Ytterligare finansiering av exploateringsprojekt för bostäder,
Röinge Hage, Björklunda och Hassellunden samt industriområde
Bjärnum Norr
§ 168
Yttrande över samråd kring förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för
Södra Östersjöns vattendistrikt
§ 169
Remiss Regional plan för transportinfrastrukturen i Skåne
perioden 2010 till 2021
§ 170
Motion om nolltolerans mot gatuvåld - svar
§ 171
Revidering av regional folkhälsostrategi 2010-2013 - yttrande
§ 172
Redovisning av kommunal medfinansiering
§ 173
Överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag m
m
§ 174
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola
i Kristianstads kommun (dnr 32-2009:1310)

Behandlade ärenden
2009-09-02
§ 175
Ansökan från Lars Sonessons om bidrag för fristående
gymnasieskola i Höörs kommun (dnr: 32-2009-1096) - yttrande
§ 176
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om utökad rätt till bidrag
för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun (dnr 322009-1271) - yttrande
§ 177
Ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola
§ 178
Ansökan från Vittra AB om rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun (dnr 32-2009-1111) –
yttrande
§ 179
Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Osby kommun (dn 32-2009-1145) –
yttrande
§ 180
Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Markaryds kommun ( dnr 32-20091159) – yttrande
§ 181
Ansökan från Didaktus Skolor AB om rätt till bidrag till fristående
gymnasieskola i Kristianstad kommun (dnr 32-2009-1235) –
yttrande
§ 182
En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande
§ 183
Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling
genom Högskolan i Kristianstad (RUTH)
§ 184
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 185
Anmälan av delegationsbeslut

Behandlade ärenden
2009-09-02
§ 186
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-09-09
§ 187
Delårsrapport för kommunen per 2009-06-30 och helårsprognos
för 2009
§ 188
Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser
2009

Behandlade ärenden
2009-09-30
§ 189
Ändring av dagordning
§ 190
Södra delen av T4 området, f d kasernområdet – antagande av
detaljplan
§ 191
Kommunal borgen avseende kvarteret Råbocken, Vinslöv
§ 192
Åtgärdsplan avseende balanskravsresultatet 2008
§ 193
Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
§ 194
Samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan Hässleholm,
Osby och Östra Göinge kommuner
§ 195
Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål
2009
§ 196
Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga – svar
§ 197
Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv samt starttillstånd
§ 198
Motion om grönlistad fisk – svar
§ 199
Tillägg till översiktsplanen (tema vindkraft)
§ 200
Anmälan av delegationsbeslut
§ 201
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-10-28
§ 202
Budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
§ 203
Renhållningstaxa 2010- antagande
§ 204
Förvärv av fastigheten Hässleholm Träbiten 1 i Vinslöv
§ 205
Fördelning av ansvarsområden mellan omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen
§ 206
Motion om införande av dialektundervisning – svar
§ 207
Motion om vegetarisk kost – svar
§ 208
Anhållan om omdisponering av medel avsatta för lärarlyftet till
förskolelyftet i 2009 års budget
§ 209
Nationell plan för transportsystemet 2010 till 2021 – yttrande
§ 210
Motion angående Kaptensgården och Hassellunden - svar
§ 211
Motion om ökad dagersättning för omsorgstagare i daglig verksamhet
enligt LSS - svar
§ 212
Granskning av beslutsprocessen för sammanslagning av Hässleholm
Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB - svar
§ 213
Sammanträdestider 2010
§ 214
Intern kontroll – gemensamt kontrollmoment 2010
§ 215
Köp av del av fastigheten Finja-Mölleröd 2:1 samt fastigheten von
Döbeln 5

Behandlade ärenden
2009-10-28
§ 216
Barnomsorgstaxa – Införande av enhetstaxa inom maxtaxan
§ 217
Tillgänglighetsanpassning och ombyggnad av busshållplatser
§ 218
Anmälan av delegationsbeslut
§ 219
Övriga anmälningar
§ 220
Budgetuppföljning för kommunen och de kommunala bolagen per
2009-09-30
§ 221
Redovisning av fordon

Behandlade ärenden
2009-11-12
§ 222
Budget 2010
§ 223
Förändring av skolorganisationen i Hässleholm
§ 224
Yttrande Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling
och konkurrenskraft SOU 2009:74

Behandlade ärenden
2009-11-18
§ 225
Förvärv av fastigheten Hässleholm Tormestorp 7:102
§ 226
Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande
§ 227
Begäran om tilläggsanslag för utökade kostnader för placeringar av barn
och unga och försörjningsstöd
§ 228
Kommunal borgen avseende Hässleholms Industribyggnads AB
§ 229
Projekt/uppdragsplan – arbetsmodell för internt samarbete kring
näringslivs- och etableringsfrågor
§ 230
Projekt/uppdragsplan – Den goda arbetsplatsen
§ 231
Projekt/uppdragsplan - Målstyrningsprojekt
§ 232
Projekt/uppdragsplan – stadsutveckling Hässleholms stad
§ 233
Remiss av promemorian ”Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande
marknads – och konkurrensförhållanden – yttrande
§ 234
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 235
Anmälan av delegationsbeslut
§ 236
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2009-12-16
§ 237
Ändring av föredragslistan
§ 238
Hemställan om införande av ny VA-taxa
§ 239
Taxa för offentlig livsmedelskontroll
§ 240
Avveckling av GastroNovum
§ 241
Kommunal borgen för AB Hässleholmsbyggen avseende kvarteret
Verkmästaren, Hässleholm
§ 242
Avtal mellan Hässleholms kommun och kulturföreningen Markan uppsägning
§ 243
Metodutveckling i jämställdhetslaboratorium, Videndus AB
§ 244
Revidering av internhyror 2009, finansiering och ramförändringar
§ 245
Intern kontroll 2009 – arbetsmarknad & kompetensutveckling
§ 246
Utbyggnad av exploateringsområdet Finjasjö Park
§ 247
Fritidsnämndens och räddningstjänstens interna kontrollplan för 2009
§ 248
Kommunövergripande EU-strategi – antagande
§ 249
Tillfällig sänkning av markpris inom Läreda nordost i Hässleholm
§ 250
Budgetkompensation 2009 och 2010 avseende nya löneavtal för 2009

Behandlade ärenden
2009-12-16
§ 251
Nytt kommunledningskontor – Redovisning av intern utvärdering samt
anpassning till följd av bolagisering av tekniska kontoret
§ 252
Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost-samarbete
§ 253
Anmälan av delegationsbeslut
§ 254
Övriga anmälningar
God Jul och Gott Nytt År

