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Diarienummer

2009-01-07
2008/853

049

§1

Ekonomikontorets granskningsrapport intern kontroll 2008
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ekonomikontorets granskningsrapport för intern kontroll godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontorets olika arbetsuppgifter har identifierats och värderats utifrån väsentlighet och risk. De arbetsuppgifter som inte kändes tillfredsställande eller där det fanns
en större risk att något skulle kunna hända togs med i den interna kontrollplanen för
2008. Det blev både rena kontroller av arbetsmoment och vissa arbetsrutinen som skulle
ses över. Kontroller och förbättringar har gjorts enligt planen, förutom rutinbeskrivningar till arbetsmoment gällande bokslut och årsredovisning. Resultatet är att de flesta
kontrollmomenten fungerar bra. De delar som inte fungerade tillfredsställande kommer
att tas med i den interna kontrollplanen för 2009 med nya uppföljningar.
_____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/846

022

§2

Vakansprövning/återbesättning av ekonom
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tjänsten som redovisningsassistent får
återbesättas och konverteras till ekonom.
Beskrivning av ärendet

Pensionsavgången för Inger Ljung (1,0) i kommunens huvudkassa vid årsskiftet har
lösts genom intern succession på kontoret. I samband med det har en person fått utökad
tjänstgöringsgrad från 0,9 till 1,0 och en annan person från 0,75 till 1,0. I övrigt räknar
man med att arbetsuppgifterna på sikt kan lösas inom ramen för den nya ekonomi- och
personalavdelningen samt genom decentralisering av registrering av kundfakturor i
samband med att en ny version av ekonomisystemet installeras hösten 2009.
Avdelningschefen för ekonomi- och personalavdelningen är även enhetschef. Detta förutsätter en avlastning beträffande hans ordinarie arbetsuppgifter. Det motiverar att
tjänsten behöver konverteras från redovisningsassistent till ekonom.
Dessutom har avdelningen under året tagit på sig en betydande arbetsbörda i form av
uppläggning och kontroll av nya leverantörer samt support i samband med olika skanningproblem. Slutligen har kommunen en policy om att nämnd/styrelse ska verka för att
alla ska ha rätt till heltidssysselsättning.
_____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/790

214

§3

Detaljplan för Skyrup 2:4 - samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna program för detaljplan för
Skyrup 2:4.
Beskrivning av ärendet

Ett planprogram för detaljplan för Skyrup 2:4 med flera (område vid Trästället) är
föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet som ligger cirka 5 kilometer sydöst om Tyringe omfattas av Träställets
anläggning i Skyrup och områdena närmast runt dessa. Området begränsas av väg 1922
och omfattar cirka 14 hektar skogs- och ängsmark.
Programmets syfte är att visa förutsättningarna att bebygga området med cirka 15-18
enbostadshus, komplettera befintlig verksamhet samt skapa förutsättningar för ett
mindre handels- och servicecentrum, där även livsmedel får säljas. Dessutom visas förslag till nya tillfarter och kompletteringar av parkeringsplatser.
Inkomna yttranden och synpunkter ligger tillsammans med programmet som grund för
byggnadsnämndens beslut om fortsatt planarbete.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/777

003

§4

Ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt
kommunledningskontor
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringar i reglementet för kommunstyrelsen till följd av nytt kommunledningskontor.
Beskrivning av ärendet

Till följd av kommunstyrelsens beslut den 15 oktober 2008 att inom kommunstyrelsen
inrätta ett nytt kommunledningskontor har uppmärksammats att reglementet för kommunstyrelsen behöver ändras i vissa avseenden. Vid genomgång av reglementet har
även uppmärksammats vissa andra justeringar som bör göras.
Bilaga ./. Förslaget till nytt reglemente
____________________
Sänt till:
Kfs
Fn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
2008/726

100

§5

Departementspromemoria om genomförande av
tjänstedirektivet (Ds 2008:75) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Hässleholms kommun är positiv till införande av tjänstedirektivet i svensk rätt genom
föreliggande förslag till lag om tjänster på den inre marknaden och godkänner framtaget
yttrande.
Reservation

Tommy Nilsson, s deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Utrikesdepartementet har berett Hässleholms kommun tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ”Genomförande av tjänstedirektivet” (Ds 2008:75).
Bakgrunden är följande. EU- kommissionen presenterade i april 2006 ett förslag till
tjänstedirektiv. Syftet med tjänstedirektivet är att bidra till utvecklingen i europeiska
unionen av en verklig inre marknad för tjänster, där både företag och konsumenter kan
dra full nytta av de möjligheter som finns i tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. En viktig utgångspunkt i tjänstedirektivet är att säkerställa att tjänsteleverantörer
på ett enklare sätt ska kunna utnyttja de allmänna principerna om etableringsfrihet och
rätten att tillhandahålla tjänster över gränserna. För att uppnå detta innehåller direktivet
bestämmelser som syftar till att förenkla administrativa förfaranden och att undanröja
hinder för tjänstehandel. Medlemsstaterna skall anpassa nationella regler och krav som
på ett onödigt sätt hindrar etableringsfriheten eller den fria rörligheten för tjänster. En
annan viktig utgångspunkt är att stärka tjänstemottagarnas rättigheter och att säkerställa
en hög kvalitet på tjänster. Genom tjänstedirektivet säkerställs tjänstemottagarnas rättigheter genom bland annat information om tjänsteleverantörerna och deras tjänster.
Tjänstedirektivet förväntas enligt promemorian medföra positiva ekonomiska effekter
på både kort och lång sikt.
Utgångspunkten är att en tjänsteleverantör i ett land inom EES-området (EU-länderna
och Island, Liechtenstein och Norge) skall ha en generell rätt att erbjuda sina tjänster i
ett annat land inom området. Exempel på tjänster som omfattas av direktivet är diverse
konsulttjänster, byggsektorn och arkitektverksamhet, fastighetsmäkleri, hotell, restaurang och catering, fritids- och sportanläggningar och informationstjänster.
Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-01-07
Forts § 5

Som en konsekvens av direktivet skall en eller flera så kallade kontaktpunkter inrättas i
Sverige. En kontaktpunkt är en internetportal, förvaltad och bekostad av en statlig myndighet, förmodligen Kommerskollegium, till vilken tjänsteleverantörer som är intresserade av att erbjuda sina tjänster i Sverige kan vända sig, dels för information och dels
för att få reda på om tillstånd behövs och i så fall vilken myndighet som prövar frågan
om tillstånd. Tjänsteleverantör skall kunna kommunicera med myndighet via kontaktpunkten.
Tanken är att all kontakt mellan tjänsteleverantörer och myndigheter skall ske via Internet eller e-post. Detta gäller även ansökningar och beslut om tillstånd. För detta ändamål skall tekniska lösningar avseende bland annat så kallade elektroniska signaturer utarbetas.
En helt ny princip i svensk förvaltning, i promemorian kallad omvänd stupstocksregel,
skall införas. Principen innebär att en myndighet blir skyldig att när ansökan om tillstånd inkommit till sökanden meddela inom vilken tid ett beslut kommer. Meddelar
myndigheten inte något beslut inom denna tid får det till följd att den sökande automatiskt får bifall till sin ansökan. I praktiken finns dock möjligheter att av flera anledningar föreskriva om undantag från direktivet i denna del, vilket också kommer att ske
enligt promemorian.
Konsekvenser för kommunerna:
Sveriges kommuner kommer att påverkas av tjänstedirektivet, främst i två avseenden,
nämligen dels såsom tillståndsmyndighet och dels såsom kontrollmyndighet.
Enligt den regelinventering som Regeringskansliet har gjort finns det totalt cirka 80
olika tillståndsförfaranden, av vilka kommunerna ansvarar för cirka 15.
Tjänstedirektivet innebär ett löpande administrativt samarbete mellan myndigheter i
olika länder vad gäller exempelvis för att säkerställa tillsynen över företagen. Myndigheter i andra medlemsländer kan komma att begära inspektioner av företag verksamma i
Sverige. Det kan ankomma på kommunal myndighet att utföra sådan tillsyn.
Enligt kommunledningskontorets bedömning är det rimligt att anta att kommunerna
kommer att få lägga ned större resurser på hantering av tillståndsansökningar och på
tillsyn än hittills om tjänstedirektivet införs. Visserligen kan hanteringen förenklas genom att elektronisk hantering kommer att användas i stor utsträckning, men det finns
likväl anledning att tro att kommunernas kostnader i aktuellt avseende kommer att öka.
Hur ökade kostnader skall finansieras framgår inte av promemorian. Det fastslås dock
att den så kallade finansieringsprincipen är tillämplig, alltså principen att kommunerna
inte ska ges nya eller utökade uppgifter utan att de får möjlighet att finansiera sådana
uppgifter med annat än höjda skatter.

Justering

BAT
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Diarienummer

2009-01-07
Forts § 5

Enligt promemorian har samtliga departement gått igenom befintliga lagar och förordningar och bedömt hur dessa förhåller sig till bestämmelserna i tjänstedirektivet om tillstånd och andra krav för etablering. Motsvarande inventering har gjorts av de centrala
myndigheterna vad gäller deras föreskrifter. Det påpekas att det nu är viktigt att kommunerna ser över sina föreskrifter för att kontrollera att de står i överensstämmelse med
direktivet.
Kommunen har upprättat ett yttrande vilket föreslås bli godkänt och översänt som
kommunens yttrande.
____________________
Sänt till:
Utrikesdepartementet + yttrandet senast 2009-01-15

Justering
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Diarienummer

2009-01-07
2009/3

214

§6

Kvarteret Rusthållaren 3 och 4 – Ändring av detaljplan för
nybyggnad av ett bostadshus i 14 våningar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Byggnadsnämnden får i uppdrag att pröva en ändring av detaljplanen för del av kvarteret Rusthållaren (Rusthållaren 3 och 4). Ändringen ska syfta till att möjliggöra byggnation av ett 14 våningar högt bostadshus med restaurang på översta planet.
Planarbetet ska finansieras genom ett planavtal mellan exploatören och byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden får i uppdrag att studera hur bebyggelsen i stadsdelen närmast väster
om järnvägen kan utvecklas.
Beskrivning av ärendet

Blocket Förvaltning AB vill bygga ett 14 våningar högt bostadshus på sina egna obebyggda fastigheter Rusthållaren 3 och 4. Överst i huset vill Blocket ha en restaurang
med konferenslokal eller liknande. Kvarteret Rusthållaren ligger strax söder om Norra
stationsområdet och är bebyggt med två trevånings bostadshus.
På fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 finns idag en outnyttjad byggrätt för ett trevånings
bostadshus. Föreslaget höghus kräver en planändring för att kunna byggas. Stadsdelens
bebyggelse består idag i huvudsak av bostads- och kontorshus i två till åtta våningar
byggda som lamell- eller punkthus.
Stadsdelen har ett mycket bra kommunikationsläge med gångavstånd till Hässleholms
centralstation. Stadsdelen bedöms generellt sett vara lämplig för en förtätning och en
högre exploatering än nuvarande detaljplaner ger utrymme för. Det finns ett behov av
att se över hur bebyggelsen i sin helhet kan utvecklas väster om järnvägen.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

