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Diarienummer

2008-10-15
2008/652

049

§ 253

Intern kontroll – övergripande kontrollmoment 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Varje förvaltning ska i sin interna kontrollplan för 2009 ta med kontrollmomentet avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial och kontrollera hur det efterlevs.
Beskrivning av ärendet

I reglerna för intern kontroll står det att kommunstyrelsen senast under oktober månad
ska fastställa nästkommande års övergripande kontrollmoment för samtliga nämnder.
Föreslaget kontrollmoment avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial är en kontroll som
ska göras utöver det som respektive nämnd antar för sin egen verksamhet.
En grupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska kontoret samt ekonomikontoret har tillsammans föreslagit det övergripande kontrollmomentet för 2009.
_____________________
Sänt till:
Samtliga nämnder

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/657

003

§ 254

Förslag till reviderade regler för intern kontroll
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade regler för internkontroll Det ska
börja och gälla från och med 1 januari 2009.
Beskrivning av ärendet

I samband med genomgång av nämndernas och styrelsens granskningsrapporter för
2007 konstaterades en del otydligheter i reglerna för intern kontroll. Ekonomikontoret
fick i uppdrag att se över reglerna. Förslag på reviderade regler har tagits fram tillsammans med representanter från omsorgs-, barn- och utbildnings-, social- och tekniska
förvaltningen.
Förslaget har lämnats på remiss till ekonomiansvariga på samtliga förvaltningar, förvaltningschefer och revisionen.
_____________________
Sänt till:
Kfs
samtliga förvaltningar

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/654

046

§ 255

Permutation av Stiftelsen Theodor Stephens fond
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
50 % av Stiftelsen Theodor Stephens fond, den del som avser premier till elever samt
skötsel av gravplats, överlåts till den nya stiftelsen benämnd ”Vittsjöfonden”.
50 % av Stiftelsen Theodor Stephens fond, den del som avser utdelning till behövande,
ska kvarstå hos kommunen enligt tidigare begärd permutation.
Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Theodor Stephens fond skapades år 1923. Enligt testamentet ska halva årsräntan utdelas till behövande och resten delas ut som premier till flitiga elever i någon
av Vittsjö församlings skolor. Vidare ska donatorns föräldrars gravplats vårdas och underhållas. Behållningen i stiftelsen är cirka 187 000 kronor.
Den 8 augusti 2007 beslutade kommunstyrelsen § 141 att begära permutation för stiftelserna så att såväl kapital som avkastning får användas till ändamålet. Denna permutation har begärts vilande hos Kammarkollegiet.
I Vittsjö finns en minnesfond benämnd ”Harry B Jönssons minnesfond”. Huvudman för
denna är Evangeliska Frikyrkan. Medlemmarna i fonden är villiga att överta administrationen av den del av Stephens fond som avser premier till elever, samt påtar sig att
underhålla donatorns föräldrars gravplats.
Evangeliska Frikyrkan avser att inrätta en ny stiftelse benämnd ”Vittsjöfonden” och i
den ska ingå Harry B Jönssons minnesfond, Vittsjö Försköningsfond samt Theodor
Stephens Fond.
____________________
Sänt till:
ek

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/656

049

§ 256

Uppföljning av intern kontroll 2008 – A & K-förvaltningen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner A & K-förvaltningens uppföljning av intern kontroll
2008.
Beskrivning av ärendet

A & K-förvaltningen har gjort uppföljning av intern kontroll 2008.
____________________
Sänt till:
ak
ek

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2006/254

214

§ 257

T4-området, norra delen, Hässleholm
Detaljplan – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till detaljplan för norra delen av T4området.
Beskrivning av ärendet

Planförslaget har varit utställt under tiden 7 april – 5 maj 2008. Synpunkter har inkommit och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utlåtande.
I aktuellt detaljplaneförslag ändras inriktning mot i huvudsak bostäder med inslag av
kontor, skola och handel. Lokalisering av eventuell småindustri begränsas till planområdets nordöstra delar utmed Vankivavägen. I samband med planens genomförande föreslås även förbättrad dagvattenhantering. Planen innefattar även tillfällig användning
av skjutbana.
Planen ska möjliggöra en förtätning av T4-området samtidigt som de kulturhistoriska
bebyggelsemiljöerna och höga naturvärdena inom planområdet ska bevaras. Ett allmänt
naturstråk utmed Almaån fastställs genom planen.
Ärendets tidigare behandling

Byggnadsnämnden godkände den 9 maj 2006 förslag till program för detaljplan för T4området. Stadsbyggnadskontoret fick den 13 juni 2006 i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet i linje med planprogrammet för T4-området. Stadsbyggnadskontoret fick
samtidigt i uppdrag att utreda behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
området.
Byggnadsnämnden informerades den 12 december 2006 om diskussioner som förs om
planläggning av T4-området och Åhusfältet.
Stadsbyggnadskontoret fick den 13 mars 2007 i uppdrag att samråda om planförslaget
med berörda. Byggnadsnämnden bedömde också att detaljplanen inte medför någon
betydande miljöpåverkan.

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
forts § 257

2006/254

214

Byggnadsnämnden beslöt den 13 november 2007 att fortsatt planarbete ska ske i två separata detaljplaner, en sydlig del (PLAN 11/2006) och en nordlig del (PLAN 22/2007).
Planförslaget reviderades enligt samrådsredogörelsen och stadsbyggnadskontoret fick
den 11 december 2007 i uppdrag att ställa ut det reviderade förslaget.
Byggnadsnämnden godkände den 11 mars 2008 förändringar i utställningsförslaget vad
avser område för skola med mera.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/647

214

§ 258

Detaljplan för Bjärnum 4:204 – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget emot föreslagen detaljplan.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Bjärnum 4:204 i Bjärnums tätort är föremål för
samråd.
Planområdet ligger i östra delen av Bjärnum direkt söder om vattentornet. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus genom att planbestämmelsen ändras från gatumark till kvartersmark. Det ska även gå att bygga ut en vändplats på Hasselgatan.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/681

100

§ 259

Sammanträdesdagar 2009
Beslut

Förslag till sammanträdesdagar för 2009 godkänns med kompletteringen att beredningsutskott ska planeras in på samtliga onsdagar då kommunstyrelsen sammanträder.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med inlämningstider för ärende har tagits fram. Grunden
är kommunfullmäktiges sammanträden.
____________________
Sänt till:
samtliga nämnder

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/655

022

§ 260

Vakansprövning av tjänst vid Arbetsmarknadsenheten
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att tjänsten som arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten återbesätts.
Beskrivning av ärendet

Arbetskonsulent Anders Sjögren slutar på egen begäran sin anställning vid arbetsmarknadsenheten 2008-12-31.
____________________
Sänt till:
ak
pk

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
2008/593

372

§ 261

Yttrande över ansökan från Brittedals Energi ek. för. om
dispens från krav på nätkoncession
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.
Beskrivning av ärendet

Av ansökan framgår bland annat att den 27 december 2002 förvärvade Hässleholms
kommun av Fortifikationsförvaltningen hela det område som tidigare användes av
Hässleholms Garnison. Kommunen överlät i sin tur markområdet till HIBAB, förutom
viss mark som behölls för bostadsändamål. Kommunens och HIBAB:s förvärv inkluderade elnätet i området.
Kommunen och HIBAB begärde av E.ON att de skall överta elnätet, eftersom E.ON har
nätkoncessionen, det vill säga rätten att distribuera el inom Garnisonen. E.ON avböjde
emellertid erbjudandet och i stället förvärvade Brittedals Energi ek. för. (”Brittedal”) år
2005 elnätet från HIBAB.
För närvarande äger således Brittedal elnätet inom Garnisonen, medan E.ON har nätkoncessionen.
Brittedal har nu hos Energimarknadsinspektionen ansökt om dispens från kravet på nätkoncession i ellagen innebärande att föreningen för en tid av tre år skall få leverera el
till kunder inom Garnisonen, trots att E.ON har koncessionen.
Energimarknadsinspektionen har remitterat ärendet till kommunen för yttrande. Det har
internt överlämnats för yttrande till byggnadsnämnden i samråd med HIBAB. HIBAB
och byggnadsnämnden har i yttranden anfört att de inte har något att erinra mot att sökt
dispens beviljas.

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-10-15
forts § 261

2008/593

372

Bedömning

Att leverera el utan att ha koncessionen står i strid med ellagen. För att Brittedal lagenligt ska kunna leverera el till kunderna inom Garnisonen krävs att föreningen beviljas
dispens från kravet på koncession. Såvitt framgår av utredningen i ärendet finns det i
dagsläget inte någon annan aktör som kan leverera el. För att säkerställa att fortsatt leverans kan ske bör därför sökt dispens tillstyrkas.
____________________
Sänt till:
HIBAB
Bn
klk – kommunjurist
Energimarknadsinspektionen före 3/11-08

Justering

BAT

LGW

Utdraget bestyrkes

