Behandlade ärenden
2010-03-03
§1
Nedsättning av aktiekapital i Kristianstad Airport AB
§2
Fastigheten Hästveda 1:48 – förvärv
§3
Energi- och klimatrådgivning – Verksamhetsplan för år 2010
§4
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2009
§5
Ignaberga Medborgarhus – ansökan om investeringsbidrag
§6
Sänkning av avtalsförsäkringar 2010
§7
Förvaltning och utbyggnad av Hässleholms kommuns
bredbandsinfrastruktur
§8
Policy för systemanskaffning i Skåne Nordost
§9
Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2010
§ 10
Projektplan – Lokalt producerad biogas
§ 11
Hässleholm Nord – avsiktsförklaring
§ 12
Organisation av förvaltningen arbetsmarknad- och
kompetensutveckling
§ 13
Hovdala Trädhus
§ 14
Tillsynsplan år 2010 för räddningstjänsten i Hässleholm

Behandlade ärenden
2010-03-03
§ 15
Internbudget 2010 för räddningstjänsten
§ 16
Uppföljning av intern kontroll 2009 samt intern kontrollplan 2010
för räddningstjänsten
§ 17
Föreningsanslag 2010
§ 18
Uppföljning av internkontrollplan 2009 för
kommunledningskontoret
§ 19
Internbudget 2010 för kommunledningskontoret
§ 20
Genomförande- och finansieringsavtal avseende Pågatåg Nordost
§ 21
Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen
§ 22
Kompletteringsbudget 2010 – antagande
§ 23
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 24
Anmälan av delegationsbeslut
§ 25
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-03-10
§ 26
Redovisning av respektive bolags verksamhet och årsredovisning
§ 27
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med
Hässleholms Industribyggnads AB
§ 28
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med
Hässleholm Miljö AB
§ 29
Instruktion till ombudet vid ordinarie årsstämma med
Hässleholms Vatten AB
§ 30
Instruktion till ombudet vid årsstämma med AB
Hässleholmsbyggen
§ 31
Ombud i Kommuninvest ekonomisk förening
§ 32
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-03-24
§ 33
Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun

Behandlade ärenden
2010-03-31
§ 34
Ändring av föredragslistan
§ 35
Handlingsplan POSOM - godkännande
§ 36
Försäljning av industrimark Stoby 6:1 – Läreda
§ 37
Markförsäljning av del av Hässleholm Bjärnum 206:1
§ 38
Arrende avseende koloniträdgårdsverksamhet på fastigheten
Hässleholm Gäddastorp 4:13 – Fridhems koloniförening
§ 39
Försäljning av del av fastigheten Hässleholm Stoby 24:1
§ 40
Optionsavtal för del av Vanneberga 77:1 och upprättande av
detaljplan för samma område
§ 41
Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten
§ 42
Internbudget 2010 för arbetsmarknad & kompetensutveckling –
godkännande
§ 43
Intern kontrollplan 2010 för arbetsmarknad &
kompetensutveckling
§ 44
Handel med vissa receptfria läkemedel – ansvar samt taxa för
kontroll
§ 45
Budgetuppföljning 2010 och tidplan
§ 46
Intern kontroll 2009 – utvärdering samt fortsatt arbete

Behandlade ärenden
2010-03-31
§ 47
Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsmål
2009
§ 48
Obehandlade motioner per 2009-12-13 – redovisning
§ 49
Ersättning för deltagande i Europaforum 2010
§ 50
Instruktion till ombud i Kristianstad Airport AB
§ 51
Kommunens årsredovisning för 2009
§ 52
Val av ombud och ersättare i Hässleholm Teknik AB
§ 53
Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 54
Anmälan av delegationsbeslut
§ 55
Övriga anmälningar
Information om extra kommunstyrelsesammanträde med mera

Behandlade ärenden
2010-04-14
§ 56
Komplettering av dagordningen
§ 57
Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och huvudprinciper för
slutreglering m m för tekniskt bolag i Hässleholms kommun
§ 58
Medel till reduktionsfiske av vitfisk i Finjasjön under 2010

Behandlade ärenden
2010-05-05
§ 59
Ändring av dagordning
§ 60
Överlåtelse av VA-anläggning inom Garnisonen
§ 61
Mandat att föra kommunens talan i FINSAM förbund
§ 62
Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen i Hässleholms
kommun 2009
§ 63
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda
§ 64
Intern kontrollplan 2010 för kommunledningskontoret
§ 65
Motion om ”Bättre skyltning i Hässleholm” – svar
§ 66
Förslag till Energi- och klimatplan – antagande
§ 67
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – AV Media
Skåne
§ 68
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2010 – ändring
§ 69
Val av tekniskt utskott under kommunstyrelsen
§ 70
Instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma med
Kristianstad Airport AB
§ 71
Överlåtelse av servicehus till AB Hässleholmsbyggen
§ 72
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete

Behandlade ärenden
2010-05-05
§ 73
Anmälan av delegationsbeslut
§ 74
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-05-19
§ 75
Ändring av föredragningslistan
§ 76
Ignaberga vattenskyddsområde – markbyte berörande delar av
Hässleholm Gulastorp 26:1 och Röinge 45:1 samt kommunens
fastighet Röinge 7:3
§ 77
Ignaberga vattenskyddsområde – Markförvärv Hässleholm
Gulastorp 6:4
§ 78
Förändrad delegation och ansvar för det personalpolitiska arbetet
samt inrättande av ett personalutskott (PU) under
kommunstyrelsen – godkännande
§ 79
Begäran om medel till gatumark och grönytor inom
Garnisonsområdet
§ 80
Kompensation för ökade momskostnader på parkeringsavgifter
§ 81
Begäran om medel till ökade driftskostnader för
vinterväghållning och snöröjning
§ 82
Budgetkompensation till tekniska nämnden till följd av
investeringar med anslagstyp 1
§ 83
Verksamhetsmål 2010 för nämnder och styrelser
§ 84
Projektplan – Beslutsstödsystem
§ 85
Nytt kommunledningskontor – fortsatt anpassning
§ 86
Strategi Hässleholm – Riktlinjer för långsiktiga framtidsfrågor
och strategisk planering i Hässleholms kommun

Behandlade ärenden
2010-05-19
§ 87
Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för elever i
specialskolan U2010/452/S – yttrande
§ 88
Utbildningsdepartementets promemoria Ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan – yttrande (U2010/1388/G)
§ 89
Kommunal Borgen Hässleholm Miljö AB
§ 90
Val av ledamöter till personalutskottet
§ 91
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 92
Anmälan av delegationsbeslut
§ 93
Övriga anmälningar
§ 94
Komplettering av reglementet för kommunstyrelsen

Behandlade ärenden
2010-06-16
§ 95
Ändring av föredragningslistan
§ 96
Kulturhuset 10 år
§ 97
Förflyttning av verksamheten på arbetsmarknadsenheten till
kasern Lybecker i Finjasjö Park
§ 98
Uppföljning intern kontroll 2010 för förvaltningen arbetsmarknad
& och kompetensutveckling
§ 99
Förslag till överenskommelse angående samverkan mellan
kommun och polis
§ 100
Nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2010
§ 101
Tätortsbidrag
§ 102
Konsolidering av IT-resurser
§ 103
Verksamhetsberättelse 2009 IT-nämnd Skåne Nordost
§ 104
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
ändring
§ 105
Ökad information och marknadsföring av Hässleholms satsningar
på boendeutveckling
§ 106
Avtal med Hässleholm Teknik AB om finansiell samordning
§ 107
Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun
(Dnr 32-2010:1757)

Behandlade ärenden
2010-06-16
§ 108
Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande och rätt
till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i
Hässleholms kommun (Dnr 31-2010:2033)
§ 109
Ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Hässleholms kommun
(Dnr 31-2010:1737)
§ 110
Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun (Dnr 322010:1742)
§ 111
Ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn till en fristående gymnasieskola i Perstops kommun (Dnr
32-2010:1570)
§ 112
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun (Dnr 32-2010:1955)
§ 113
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad
rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kristianstads kommun (Dnr 322010:2084)
§ 114
Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun (Dnr
2010:1634)
§ 115
Ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hörby kommun
(Dnr 32-2010:2327)
§ 116
Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan
Framtidsgymnasiet i Kristianstads kommun (Dnr 32-2010:2249)

Behandlade ärenden
2010-06-16
§ 117
Ansökan från Lars Sonesson, fysisk person, om statlig tillsyn och
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Höörs kommun
(Dnr 32-2010:2044)
§ 118
Internhyror 2010, finansiering och ramförändringar
§ 119
Bredbandsutbyggnad i Hågnarp, Tommaholma, Snärshult,
Änglarp, Hårsjö och Hästhult
§ 120
Införskaffande av beslutsstödssystem
§ 121
Planeringsramar för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
§ 122
Kommunstyrelsens delegationsregler - komplettering med
tekniska avdelningen
§ 123
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 124
Anmälan av delegationsbeslut
§ 125
Övriga anmälningar
§ 126
Avsiktsförklaring gällande lokalisering av underhållsdepå för
persontåg inom Hässleholms kommun
§ 127
Huvudavtal mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Teknik
AB – godkännande
§ 128
Sommarhälsning

Behandlade ärenden
2010-08-11
§ 129
Ändring av föredragningslistan
§ 130
Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2010-2012
Finansiering av kommunens del av kostnaderna
§ 131
Årsredovisning Stiftelsen Bjärnum-hus
§ 132
Anslagstyp för investeringar i kompletteringsbudgeten
§ 133
Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
§ 134
Ansökan från fritidsnämnden om tilläggsanslag för
verksamhetsbidrag 2010
§ 135
Svar på revisionens synpunkter på årsredovisning 2009
§ 136
Biogasbilar i Hässleholms kommunorganisation
§ 137
Övergripande mål 2011
§ 138
Fastställande av verksamhetsområden för allmän VA-anläggning
§ 139
Beslut för utbyggnad av allmän VA-anläggning Ubbalt
§ 140
Plan för utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms
kommun
§ 141
Rökfri arbetstid/skoltig för såväl grundskola som gymnasieskola i
Hässleholms kommun
§ 142
Statlig specialskola för tal- och språkstörda elever –
intresseanmälan

Behandlade ärenden
2010-08-11
§ 143
Överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälso- och
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne
§ 144
Detaljplan för verksamhetsområde Hässleholm Nord – antagande
§ 145
Nytt sammanträdesrum och utbildningslokal samt ombyggnad av
kontorslokaler, växel och reception
§ 146
Omdisponering av resurser till kommunstyrelsen
§ 147
Enskilda vårdgivares ekonomi och verksamhet i förhållande till
kommunens – svar på revisionsrapport (KS AU 2010-04-21 § 87)
§ 148
Motion angående feministiskt självförsvar till kommunens
anställda – svar
§ 149
Revisorernas revisionsrapport ”Kvalitet i skolor för yngre elever”
– svar
§ 150
Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomisk
förening
§ 151
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 152
Anmälan av delegationsbeslut
§ 153
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-09-01
§ 154
Ändring av föredragningslistan
§ 155
Nytt kommunledningskontor – redovisning av extern utvärdering
§ 156
Omdisponering och återredovisning av anvisade budgetmedel
2010/2011 för Stralsund
§ 157
Ignaberga vattenskyddsområde markförvärv av del av Gulastorp
6:4
§ 158
Ignaberga vattenskyddsområde markförvärv av del av Gulastorp
7:8
§ 159
Granskningen av budgetprocessen i Hässleholms kommun
§ 160
Motion angående livsmedelspolicy för Hässleholms kommun –
svar
§ 161
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 162
Anmälan av delegationsbeslut
§ 163
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-09-29
§ 164
Ändring av föredragningslistan
§ 165
Samarbetsavtal avseende ombyggnad av Nytorget i Hässleholm
§ 166
Ansvarskonton inom kommunledningskontoret
§ 167
Överföring av medel till kommunledningskontorets
investeringskonto
§ 168
Ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun till
Samordningsförbundet i Skåne Nordost
§ 169
Motion om anläggandet av upplevelseträdgårdar i anslutning till
gruppboende
§ 170
Revisionsrapport – Granskning av risk- och säkerhetsarbete
inklusive försäkringsfrågor
§ 171
Revisionsrapport – Basgranskning av fritidsnämnden
§ 172
Revisionsrapport – Granskning av individ- och familjeomsorgen
§ 173
Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 174
Delårsrapport för kommunen per 2010-08-31 samt
helårsprognos 2010
§ 175
Delårsrapport för kommunledningskontoret exklusive tekniska
avdelningen per 2010-08-31 samt helårsprognos 2010
§ 176
Delårsrapport för kommunledningskontoret – tekniska
avdelningen per 2010-08-31 samt helårsprognos 2010

Behandlade ärenden
2010-09-29
§ 177
Anmälan av delegationsbeslut
§ 178
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-10-27
§ 179
Ändring av föredragningslistan
§ 180
Utbyggnad med fjärrvärmekapacitet i Tyringe – upphandling av
biobränslepanna
§ 181
Markbyte genom överenskommelse om fastighetsreglering
mellan Hässleholms kommun och Temahallen AB gällande
Vinslöv 129:52 med flera
§ 182
Köpeavtal för del av Vanneberga 77:1 och upprättande av
detaljplan för samma område avseende framtida fjärrvärmeverk
i Vinslöv
§ 183
Förvärv av fastigheten Hässleholm Stoby 53:9
§ 184
Inköp av kommunikationsutrustning
§ 185
Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011)
§ 186
Samverkansformer i arbetsmarknadsåtgärder
§ 187
Överföring av medel från Mötesplats Ljungdalas driftkonto till
fritidsnämndens investeringskonto
§ 188
Skattesatsen 2011
§ 189
Ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter
§ 190
Instruktion för tekniska utskottet samt delegationsförteckning för
kommunstyrelsen – godkännande

Behandlade ärenden
2010-10-27
§ 191
Planprogram för detaljplan för Finjasjö park - programsamråd
§ 192
Sammanträdestider 2011
§ 193
Information i frågor angående Skåne Nordost samarbete
§ 194
Anmälan av delegationsbeslut
§ 195
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-11-24
§ 196
Ändring av föredragningslistan
§ 197
Begäran från barn- och utbildningsnämnden om omdisponering
från driftbudget till investeringsbudget
§ 198
Kapitaltäckningsgaranti Hässleholm Teknik AB
§ 199
Antal ledamöter och ersättare i nämnder 2011-01-01 – 2014-1231 samt ändring i reglementen
§ 200
Intern kontroll – gemensamt kontrollmoment för år 2011
§ 201
Reviderade regler för intern kontroll
§ 202
Samarbetsavtal avseende upphandlingssamverkan inom Skåne
Nordost
§ 203
Den goda arbetsplatsen - strategi för kompetens - och
personalförsörjning i Hässleholms kommun
§ 204
Hemställan om höjning av kommunal renhållningstaxa 2011
§ 205
Bokföringsskyldiga stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
- årsredovisning för 2009 – godkännande
§ 206
Tillägg i samarbetsavtal mellan arbetsmarknad och
kompetensutveckling och socialförvaltningen
§ 207
Budget 2011
§ 208
Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete

Behandlade ärenden
2010-11-24
§ 209
Anmälan av delegationsbeslut
§ 210
Övriga anmälningar

Behandlade ärenden
2010-12-06
§ 211
Reviderad lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011)

Behandlade ärenden
2010-12-15
§ 212
Ändring av föredragningslistan
§ 213
Borttagande av värmepump vid Linneskolan i Hässleholm
§ 214
Igångsättningstillstånd gällande köksprojekt i Röinge skola och
Vittsjö skola
§ 215
Överföring av budgetmedel från tekniska avdelningens
lokalvårdsbudget till barn- och utbildningsförvaltningen
§ 216
Vinterväghållning 2010
§ 217
Begäran om budgetkompensation för ökade bidragskostnader till
enskilda verksamheter och fristående skolor 2010
§ 218
Anhållan om omdisponering av budgetmedel för ny
köksorganisation i Bjärnum
§ 219
Budgetkompensation 2010 och 2011 avseende nya löneavtal för
2010
§ 220
Revidering av internhyror 2010 - finansiering och
ramförändringar
§ 221
Intern kontroll 2010 på arbetsmarknad och kompetensutveckling
§ 222
Ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
§ 223
Svar på revisionsrapport - Granskning av rutinen för hantering
av avgifter inom omsorgsverksamheten

Behandlade ärenden
2010-12-15
§ 224
Svar på revisionsrapport – granskning av Hässleholms kommuns
delårsrapport 2010-08-31
§ 225
Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 2010
§ 226
Budgetäskande för 2010 från omsorgsnämnden
§ 227
Kapitaltjänstkostnader för investering i motionsslingor,
insjöbadplatser och vandringsleder
§ 228
Motion om utbildning av personal i omsorgsförvaltningen
avseende källsortering av hushållsavfall – svar
§ 229
Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande
barn
§ 230
Grafisk profil för Hässleholms kommun
§ 231
Förvaltningschefer vid barn- och utbildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen
§ 232
Kommuninvest – nominering av ledamöter till föreningsstyrelsen
§ 233
Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbetet
§ 234
Övriga anmälningar
§ 235
Anmälan av delegationsbeslut

