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Dnr KS 2017/00045

Val av justerare
Beslut
Anders Rosén (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet.
_______
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Dnr KS 2017/00044

Godkännande av dagordning
Beslut
Förslag till dagordning godkänns med ordförandens (M) förslag till revidering.
Ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
Ordföranden (M) föreslår att kommunstyrelsen lägger till ett ärende till dagordningen:
1. Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning
_______
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Dnr KS 2017/00473

Planuppdrag Folkparken
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Önskemål har inkommit från de två privata fastighetsägarna inom Folkparken om att få
planlägga för bland annat bostäder. Kommunen svarade att en översiktlig planutredning
för hela området behöver tas fram för att kunna svara på vilka funktioner som bör
rymmas inom området. Förutom de två privata fastighetsägarna äger Halmstads
kommun merparten av marken inom området.
Av samhällsbyggnadskontorets förvaltningsplan 2017 framgår aktiviteten ”Ta fram
planutredning avseende markanvändning för Folkparken”. Ärendet har varit uppe på
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med workshop 2017-04-03, som
informationsärende 2017-09-05 och som beslutsärende 2017-11-21.
2017-11-21 § 231 beslutade samhällsbyggnadsutskottet:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva skola/förskola, bostäder och park på del av
Halmstad 10:10 m.fl. fastigheter, enligt samhällsbyggnadskontorets förstudie, bilaga 1
(Planutredning Folkparken). Ny detaljplan bör kunna antas senast i december 2019.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta de avtal som fordras för detaljplanen enligt ovan.
Folkparkens framtida markanvändning behandlas i flera kommunalt beslutade
dokument. Området finns utpekat i den kommunomfattande översiktsplanen
Framtidsplan 2030 som ett framtida område med ”blandad bebyggelse med
övervägande delen bostäder”. Det finns även medtaget i Handlingsprogram för
bostadsförsörjning 2016-2030 där 150 bostäder föreslås planläggas och byggas år 20212025, samt i Lokalförsörjningsstrategi 2016-2025 framtida skolor och förskolor, där en
grundskola med 300 elever föreslås stå klar år 2022. Samtidigt har området höga
rekreativa- och kulturella värden som behöver tas hänsyn till vid exploatering i området.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplan för hela området tas fram där
markanvändningen skola/förskola, bostäder och park prövas.
Detaljplaneläggning av området föreslås tidigareläggas jämfört med det som föreslås i
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030. I handlingsprogrammet föreslås
en planläggning och byggnation av bostäder år 2021-2025, men då en skola behöver stå
klar år 2022 föreslås att en planläggning av hela området görs inför detta.
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I och med att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat om planuppdrag där
användningen skola/förskola, bostäder och park kommer att prövas startar planarbetet,
vilket kommer att pågå under två år. Planarbetet kommer att ske i enlighet med
samhällsbyggnadsprocessen där en förvaltningsöverskridande projektgrupp tillsätts.
Önskemål om att en workshop med kommunstyrelsen ska genomföras under
planarbetets gång har framförts av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
_______
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Dnr KS 2015/00719

Övergripande riktlinjer för exploatering inom
vattenskyddsområde
Beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde i januari 2018..
Ärendet
Det finns en konflikt mellan att skydda och värna om kommunens dricksvattentäkter,
och behovet av att exploatera mark för bostäder, verksamheter och andra ändamål.
I dagsläget hanteras varje projekt på olika sätt, vilket leder till stor osäkerhet både för
kommunens dricksvattentäkter och för exploatörerna.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därför gett uppdraget att ta fram
förslag till riktlinjer för exploatering inom skyddsområden för dricksvattentäkter.
Riktlinjerna innehåller en metod för att bedöma lämpligheten av en exploatering med en
viss användning på en bestämd plats, sett ur dricksvattentäktens skydd. Förslaget
innehåller också exempel på skyddsåtgärder som kan krävas där exploatering ändå
bedöms som lämplig. Riktlinjerna avses användas framförallt i tidiga skeden såsom
översiktsplan, förstudie, planbesked och under detaljplaneprocessen. Men även vid
förhandsbesked och bygglov utanför planlagt område.
Lämpligheten av en exploatering prövas i bland annat detaljplaneprocessen, där stor
hänsyn ska tas till våra vattentäkter vilket är reglerat i gällande lagstiftning. Utan
riktlinjerna sker bedömningen från projekt till projekt. Riktlinjerna avser att minska
risken för att felbedömningar görs och säkerställer en likabehandling.
Sedan kommunstyrelsen 2017-09-05 §207 beslutade om en återremiss har riktlinjerna
kompletterats med en fördjupad konsekvensanalys. En del omformuleringar och
förtydliganden har skett där riktlinjerna kopplats tydligare till gällande lagstiftning efter
intern granskning av juristkompetens. Riktlinjerna har inte justerats i sak och innehåll
sedan remisstiden.
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-11-21, § 230
Kommunstyrelsen, 2017-09-05, § 207 - Beslut om återremiss
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-06-13, § 154
Riktlinjerna har tagits fram av Laholmsbuktens VA i enlighet med samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet har skett i en förvaltningsöverskridande projektgrupp där tjänstemän
från berörda förvaltningar har ingått. Ärendet har behandlats av samordningsgruppen
och chefsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där samhällsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten,
miljöförvaltningen, Laholmsbuktens VA samt näringslivsbolaget är representerade.
Riktlinjerna har, enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-29
§ 275 , varit på remiss under tiden 10 mars - 14 april 2017. Byggnadsnämnden
2017-04-05 § 90, Laholmsbuktens VA 2017-04-18 § 43, miljönämnden 2017-04-25 § 36,
och räddningsnämnden 2017-04-03 har blivit hörda. Samtliga fyra instanser har svarat
på remissen. Byggnadsnämnden och miljönämnden har inkommit med yttranden.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Övergripande riktlinjer för exploatering inom
vattenskyddsområde” datum 2017-11-07.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på
tillsyns- och driftsorganisation som kan säkerställa att skyddsåtgärder vid exploatering
inom vattenskyddsområde genomförs och fullföljs.
Yrkanden
Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen har tagit emot informationen och att
ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen
bordlägger ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018.
_______
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Dnr KS 2014/00354

Detaljplan för Ranagård, del av Bergsgård 1:6 m fl
- Beslut om antagande
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Ranagård, del av Bergsgård 1:6 m fl,
daterad 2016-07-11.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Ranagård, del av Bergsgård 1:6 m fl, enligt: planbeskrivning daterad 2017-10-24,
plankartor med bestämmelser (ritning 1, 2 och 3) daterade 2017-10-24, illustrationskarta daterad 2017-10-24.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utökning av
verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning respektive
dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet.
Ärendet
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för utbyggnad av en ny stadsdel inom
Bergsgård 1:6 m fl. Avsikten är att det ska finnas ett varierat bostadsutbud för alla
skeden i livet som kompletterar befintligt bostadsbestånd. Den nya stadsdelen ska även
erbjuda service i form av skola, förskolor och äldreboende både för det nya områdets
behov men även för boende i övriga delar av Halmstads kommun.
Ett viktigt mål är att det blir en stadsdel med god tillgänglighet till kollektivtrafik och
gena och säkra cykelvägar. Tydliga kopplingar föreslås till den bussgata som ligger vid
planområdets södra gräns. Detta ger goda förutsättningar för snabba resor med buss till
centrala Halmstad. Bussgatan aktiveras genom de torg som skapas vid de tre busshållplatserna. Bostäderna i området utgörs av en blandad bebyggelse genom både
flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Totalt beräknas området kunna rymma
knappt 400 nya bostäder.
Detaljplanen har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
2017-06-13 §145 varit utställd för granskning under tiden 6 juli till 1 september 2017.
Yttranden som kom in berörde i huvudsak trafiksituationen på Gryningsvägen, hur
dricksvattentäkten kan skyddas i samband med utbyggnad av planområdet, nockhöjd
och byggnadshöjd på föreslagna nya villor öster om Trottaberget, trafikbuller på
skolgård och förskolegård samt mindre ändringar i formulering av planbestämmelser.
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-11-07, § 223
Planförslaget har upprättats enligt modellen för samhällsbyggnadsprocessen med en
projektgrupp med deltagare från teknik- och fritidsförvaltningen, byggnadskontoret,
miljö- och hälsoskyddskontoret, räddningstjänst, Laholmsbuktens VA samt
lantmäterimyndigheten.
Kommunen har i enlighet med plan- och bygglagen genomfört samråd och granskning
om förslaget med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda kommuner, kända
sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, kända hyresgästorganisationer samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av förslaget.
Samråd har enligt beslut av kommunstyrelsen 2016-09-06 § 240 genomförts under tiden
19 september till 31 oktober 2016. Under samrådstiden har myndigheter, förvaltningar
och berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under samrådstiden
varit tillgängligt på Rådhuset och på Halmstads kommuns webbsida. Ett samrådsmöte
hölls tisdagen den 11 oktober 2016 i Söndrumsskolans matsal då cirka 70 personer
närvarade.
Granskning av planförslaget genomfördes under tiden 6 juli till 1 september 2017.
Under granskningstiden har 23 yttranden inkommit från remissinstanser, kommunala
förvaltningar, sakägare och övriga, varav 7 av dessa var utan erinran.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan
för Ranagård, del av Bergsgård 1:6 m fl, daterad 2016-07-11.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ranagård, del av Bergsgård 1:6
m fl, enligt: planbeskrivning daterad 2017-10-24, plankartor med bestämmelser (ritning
1, 2 och 3) daterade 2017-10-24, illustrationskarta daterad 2017-10-24.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för
dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering så att dessa
även omfattar det aktuella detaljplaneområdet.
Yrkanden
Tove Bergman (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att titta på bullerkraven för och
storleken på utemiljön för förskolan och skolan.
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Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Tove
Bergmans (MP) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Reservation
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Dnr KS 2017/00503

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Beslut om yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, bilaga 1 –
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Ärendet
Den 31 augusti överlämnade Trafikverket förslag till ny nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029 till regeringen och detta var även starten för planförslagets
remisstid. Remisstiden pågår fram till den 30 november och regeringen kommer att fatta
beslut om planen under våren 2018.
Trafikverkets planeringsprocess stäcker sig över tolv år och planen uppdateras vart
fjärde år. Nu gällande nationella plan omfattar åren 2014-2025. Den ekonomiska ramen
för planförslaget är 622,5 miljarder kronor, vilket ska gå till såväl vidmakthållande av väg
och järnväg som utveckling. En relativt stor del av medlen är redan intecknade sedan
tidigare. Förutsättningar för revideringen av den nationella planen var att namngivna
investeringar skulle prioriteras även i kommande planperiod. Fokus i planförslaget ligger
på järnvägsinvesteringar.
Den nationella planen för transportsystemet omfattar åtgärder för underhåll av statlig
infrastruktur och för att utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. I
Halland finns tre namngivna objekt (investeringar på över 100 miljoner) och dessa är:
Halmstad C/personbangård, dubbelspår i Varberg (tunnel) inklusive resecentrum samt
Kattegattleden (pågående). Även investeringar utanför länet påverkar och planförslaget
inkluderar investeringar som innebär att hela Västkustbanan kommer att byggas ut till
dubbelspår under planperioden.
Halmstads kommun lyfter i yttrande särskilt fram;
 Det positiva i att Västkustbanan i sin helhet byggs ut till dubbelspår under
planperioden
 Vikten av att färdigställa utbyggnaden av Halmstad resecentrum inom planperioden
 Att investeringar på väg 26 bör hanteras inom planperioden
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Handläggaren informerar om två andra inkomna remisser där beslut om yttrande
kommer tas på delegation av ordföranden på grund av kort svarstid;
 Trafikverket; Åtgärdssvalstudie – Göteborg och Västsverige omloppsnära
uppställning
 Trafikanalys; Ny målstyrning för trafiksäkerheten
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-11-21, § 238
Representanter från teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads flygplats och Hallands
hamnar har konsulterats. Avstämning av yttrandet har även skett med tjänsteman vid
staben. De insamlade synpunkterna utgör en grund till förslaget till yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, bilaga 1 –
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00157

Vindkraft Ljungby kommun - granskningsyttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med bilaga Yttrande över
granskningshandling för tillägg till översiktsplanen vindkraft Ljungby kommun
2017-11-07.
Ärendet
Den 10 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen i Ljungby att vindkraftsplanen för
Ljungby kommun ska skickas ut för granskning. Ett planförslag är framtaget och ute på
granskning under perioden 17 oktober till 18 december 2017. Då Halmstad är en
angränsande kommun har kommunstyrelsen fått planen för yttrande.
Halmstads kommun har tagit del av Ljungbys förslag till tillägg till översiktsplanen,
vindkraft och har inga synpunkter över de som yttrandes i samrådsskedet. Kommunen
noterar dock att man i samrådsredogörelsen inte har fått svar på de frågor som ställdes i
samrådsyttrandet:
 Halmstads kommun noterar att man i planen har slagit fast ett minsta avstånd om
1000 meter till närmsta bostad med bland annat hänsyn till landskapsbild och
ljudpåverkan. Halmstads kommun undrar om detta avstånd även gäller bebyggelse
belägen i angränsande kommun.
 Av utskicket framgår ej vilka remissinstanser som fått ta del av planen och Halmstads
kommun vill försäkra sig om att Halmstads flygplats har fått ta del av handlingen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-11-21, § 232
Samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med bilaga Yttrande över
granskningshandling för tillägg till översiktsplanen vindkraft Ljungby kommun
2017-11-07.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
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Dnr KS 2017/00612

Ändring av fullmäktiges arbetsordning
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
arbetsordning att börja gälla från 1 januari 2018.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att § 34, andra stycket,
punkt 3 får lydelsen ”kan framföras muntligt av frågeställaren eller läsas upp under
maximalt 5 minuter av fullmäktigeledamot innan den besvaras”.
Ärendet
En ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018 och gör att kommunfullmäktiges
arbetsordning måste revideras. Vissa tvingande bestämmelser i kommunallagen som
måste tillämpas har införts i den nya arbetsordningen. Vissa språkliga justeringar är
också genomförda.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 209
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ny arbetsordning att börja gälla från
1 januari 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att § 34, andra stycket, punkt 3 får lydelsen ”kan
framföras muntligt av frågeställaren eller läsas upp under maximalt 5 minuter av
fullmäktigeledamot innan den besvaras”.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00231

Ändring av servicenämndens reglemente
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt servicenämndens
förslag till ändring av reglemente enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under § 1 införa en
mening med lydelsen "Servicenämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas
med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga
kommunnytta".
Ärendet
Sedan den senaste ändringen av servicenämndens reglemente 2011 har verksamheten
förändrats inom många områden och man är idag drygt 200 fler medarbetare med andra
arbetsuppgifter än tidigare. För att möjliggöra delegering enligt arbetsmiljölagstiftning
och annan relevant lagstiftning, exempelvis för el- och heta arbeten, på ett korrekt sätt
bör reglementet ändras så att nämndens ansvarsområden tydliggörs. När reglementet
nu ges en översyn för att kunna hantera de lagmässiga kraven är det en fördel att även se
över befintliga ansvarsområden så att de blir uppdaterade.
Det nya förslaget ger en tydligare bild av servicenämndens ansvar och möjliggör
önskade delegeringsmöjligheter enligt relevant lagstiftning.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 210
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Servicenämnden, 2017-03-06, § 10
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar enligt servicenämndens förslag till ändring av
reglemente enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige beslutar att under § 1 införa en mening med lydelsen
"Servicenämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders
och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta".
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Dnr KS 2017/00021

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 enligt
underlag 1 – Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
Ärendet
Som en del i Halmstads kommuns styrmodell (visionsstyrningsmodellen) tar samtliga
kommunala nämnder och bolagsstyrelser fram en verksamhets- eller affärsplan.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan består av verksamhetsmål som anger hur
kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att uppnå målen samt riktningarna i
planeringsdirektiv med budget. I verksamhetsplanen anges dessutom övriga områden
som kommunstyrelsen särskilt prioriterar under nästkommande år. Genom
verksamhetsmålen ger kommunstyrelsen stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret
inriktningar på arbetet och visar vad som är särskilt prioriterade utvecklingsområden.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 består av åtta verksamhetsmål. Dessa
verksamhetsmål har tagits fram för att visa hur kommunstyrelsens verksamheter arbetar
med kommunfullmäktiges mål, men även andra viktiga områden för Halmstads
kommuns framtida utveckling som ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Verksamhetsmålen adresserar områdena ledning och styrning (mod, nytänkande och
digitalisering), HR, regional utveckling, samhällsbyggnad, trygghet/säkerhet/inkludering,
ekologisk hållbar utveckling, ekonomiskt hållbar utveckling samt näringslivsutveckling.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 201
Kommunstyrelsen har diskuterat verksamhetsmålen vid två tillfällen; dels på
kommunstyrelsens planeringsdagar 2017-08-28 - 2017-08-29, dels på kommunstyrelsens
sammanträde 2017-10-17. Verksamhetsplanen har tagits fram i samverkan mellan
samhällsbyggnadskontoret och stadskontoret.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan har diskuterats i stadskontorets samverkansgrupp
2017-11-08.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 enligt
underlag 1 – Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
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Yrkanden
Tove Bergman (MP) yrkar återremiss av förslaget till verksamhetsplan för omarbetning
så att den formuleras i enlighet med kommunens policy för verksamhetsstyrning och i
andra hand avslag på förslaget till verksamhetsplan.
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tove Bergmans (MP) yrkande.
Tor Ingels (SD) yrkar bifall till Tove Bergmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Tove
Bergmans (MP) yrkade och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag mot Tove Bergmans (MP) och
Tor Ingels (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ledningsutskottets förslag.
Reservation
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Dnr KS 2017/00328

Verksamhetscontrolling hemvårdsförvaltningen 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna frågan om upplägget avseende vård- och
omsorgsfrågorna i Halmstad samt vissa andra förvaltningsövergripande frågor till
pågående projekt Arbetsformer och organisering.
Ärendet
 Stadskontoret bedömer att det nuvarande organisatoriska upplägget avseende vårdoch omsorgsfrågorna i Halmstad behöver analyseras och utvärderas, för att belysa
om förändringar behöver göras utifrån invånarperspektivet med en sammanhållen
hälso- och sjukvård- och socialtjänstkedja samt framtida utmaningar kring
lagstiftning, finansiering och rekrytering.
 Stadskontoret bedömer att förvaltningen arbetar väl med kundorientering.
 Stadskontoret ser det som positivt att förvaltningen arbetar systematiskt med
digitalisering som ett sätt att höja kvalitet och effektivitet i verksamheten, och möta
framtidens efterfrågan.
 Stadskontoret anser, utifrån av förvaltningen beskrivna händelser, det kommunövergripande arbetet med riskanalyser i verksamheten samt agerande vid hot och
våld behöver förstärkas.
 Stadskontoret ser det som angeläget att en kommunövergripande rutin tas fram för
hur kommunen ska agera samordnat vid hot och våld mot ledande tjänstemän samt
för att hantera personer med rättshaveristiskt beteende.
En rutin kring hot och våld samt rätthaveristiskt beteende är på gång att tas fram av
stadskontoret, enligt uppdrag av kommunchefen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 207
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med HR-avdelningen.
Rapporten bygger dels på ett möte med förvaltningsledningen, dels tillgängliga resultat
och annan statistik.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna frågan om upplägget avseende vård- och
omsorgsfrågorna i Halmstad samt vissa andra förvaltningsövergripande frågor till
pågående projekt Arbetsformer och organisering.
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Dnr KS 2017/00488

Översyn av riktlinjer för intraprenad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad policy (tidigare
riktlinje) för intraprenad, enligt bilaga 1.
Ärendet
Hemvårdsförvaltningen upplever idag otydligheter och svårigheter med nuvarande
riktlinjer för intraprenad. Stadskontoret initierade därför ett arbete med att förtydliga
riktlinjerna och genomföra förändringar utifrån synpunkter från hemvårdsförvaltningen,
kommunjurist och HR.
Följande förändringar föreslås:
 Möjlighet att delegera ansvar från nämnd till förvaltningschef. Det är nödvändigt för
att förvaltningschefen i sin tur ska kunna delegera vidare till en utsedd tjänsteman
(exempelvis HR eller annan utsedd person från ledningsgruppen). Förvaltningschefen får flertalet chefer direkt under sig om intraprenaderna ökar i antal och
möjligheten att delegera vidare finns inte idag.
 Intresseanmälningarnas betydelse föreslås förstärkas. Uppnås 75% här så kan
intraprenad startas även om den slutgiltiga andelen som vill vara delaktiga i
intraprenaden när intraprenadöverenskommelse tecknas blir lägre. Intresseanmälan
är viktigt för att inte det ska tas några förhastade beslut men samtidigt måste denna
vara bindande så att man kan göra det arbete som krävs med att ta fram underlag till
såväl avsiktsförklaring och senare även intraprenadöverenskommelse samt de
underlag som behövs för denna. Vidare tydliggörs berörd personal som
tillsvidareanställd personal.
 Kompetenskrav föreslås förstärkas. Inom hemvårdsförvaltningen idag finns krav på
att enhetschef ska ha adekvat högskoleexamen, verksamhetschef bör dessutom ha
några års chefserfarenhet. Vidare ställs dessa krav både i egen regi och när det
gäller utförare av LOV (lagen om valfrihet). I dagsläget är det möjligt för
intraprenaden att välja företrädare och då kan en person som saknar erforderlig
kompetens bli ansvarig.
 De föreslagna förändringarna under ekonomiavsnittet är förhållandevis små och
består i huvudsak av uppdatering av begrepp samt förtydliganden. Ett undantag är att
dagens möjlighet att utbetala pengar till de anställda vid budgetmässiga överskott
föreslås strykas. Det bedöms inte vara proportionerligt att budgetmässiga överskott
kan innebära engångsutbetalningar direkt till de anställda i intraprenaden medan
underskott istället alltid ska bäras av verksamheten, det vill säga kommunen och
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dessa skattebetalare, och riskera drabba de som använder verksamhetens tjänster.
Eventuella budgetöverskott föreslås istället stanna i intraprenaden, under
förutsättning att upprättade kvalitetskrav i intraprenadöverenskommelsen uppnåtts,
för att möjliggöra utveckling för både medarbetare och för de som använder
verksamhetens tjänster.
Översynen av riktlinjer för intraprenad har resulterat i ett antal justeringar i form av
redaktionella och materiella ändringar samt förtydliganden. Föreslagna revideringar
bygger på riktlinjer för intraprenad, antagna av kommunfullmäktige 2010-12-16, § 214.
När kommunfullmäktige beslutat om ändringarna i riktlinjer för intraprenad kommer
stadskontoret planera hur riktlinjerna på bästa sätt ska kommuniceras.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 200
Förslaget har tagits fram av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning
tillsammans med tjänstemän från hemvårdsförvaltningen, stadskontorets HR-avdelning
och kommunjurist. Ärendet har varit på remiss hos de kommunala nämnderna.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad riktlinje (nu policy) för intraprenad.
Yrkanden
Michael Svensson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta reviderad policy (tidigare riktlinje) för intraprenad, enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar förslaget och Michael Svenssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Michael Svenssons (S) yrkande.
_______
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Dnr KS 2017/00534

Planering för beredning av planeringsdirektiv 2019-2021
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
genomanalyserat och komplett underlag, inkluderande förslag på ekonomiska anslag
och prioriteringar, för det politiska arbetet med planeringsdirektiv med budget 20192021 och att detta överlämnas till verksamhetsberedningen i maj 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna stadskontorets förslag på planering för
beredning av planeringsdirektiv med budget 2019-2021 innebärande att
kommunfullmäktige tar ett beslut om planeringsdirektiv med budget 2019-2021 och
att detta sker i december 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och styrelser att planera sin
verksamhet för perioden 2019 och framåt enligt de förutsättningar som ges av
planeringsdirektiv med budget 2018-2020 samt i planeringen beakta förutsättningar
som presenteras i kommunchefens underlag i maj 2018.
Ärendet
Under 2018 avgörs val till riksdag, kommun och landsting. Detta påverkar arbetet med
kommunens viktigaste styrdokument planeringsdirektiv med budget.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, som samverkat inom Femklövern,
föreslås att en annan arbetsmetodik tillämpas för valåret 2018 och planeringsdirektiv
med budget 2019-2021 än vid de senaste två valåren 2010 respektive 2014.
Det föreslås att kommunchefen uppdras att ta fram ett ännu mer genomanalyserat och
komplett underlag, inkluderande förslag på ekonomiska anslag och prioriteringar, för det
politiska arbetet med planeringsdirektiv med budget 2019-2021 som ska resultera i ett
politisk antaget planeringsdirektiv med budget i december månad 2018.
Kommunchefens underlag färdigställs i maj 2018 för att kunna presenteras för, och
överlämnas till, politiken så att de politiska partierna och grupperingarna ges möjlighet
att analysera och arbeta med materialet under en längre period.
Den ordinarie planerings- och budgetprocessen föreslås hållas i princip intakt med
undantag för att beslut om planeringsdirektiv med budget inte sker i juni 2018.
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Nämnder och styrelser uppmanas att planera sin verksamhet för 2019 och åren därefter
utifrån den ekonomiska och verksamhetsmässiga plan som presenterats i planeringsdirektiv med budget 2018-2020, samt beakta de övergripande ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningar som presenteras i kommunchefens underlag i maj
2018. Nämnders och styrelsers användning av kommunchefens underlag i planeringen
innebär att mer aktuella förutsättningar ligger till grund för planeringen.
Nämnder och styrelser förslås därutöver besluta om en preliminär verksamhetsrespektive affärsplan för 2019 (med planering för perioden 2020-2024) i november
2018, men att kompletteringar utifrån antaget planeringsdirektiv med budget 2019-2021
kan göras fram till och med februari 2019 då slutliga verksamhets-/affärsplaner behöver
beslutas.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2017-11-07, § 272 - Beslut om bordläggning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-10-24, § 181
Stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning har skrivit fram ärendet utifrån
uppdrag från kommunstyrelsens ordförande som samverkat inom Femklövern.
Stadskontorets avdelning för ledningsstöd har konsulterats liksom stadskontorets stab.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
genomanalyserat och komplett underlag, inkluderande förslag på ekonomiska anslag
och prioriteringar, för det politiska arbetet med planeringsdirektiv med budget 20192021 och att detta överlämnas till kommunstyrelsen i maj 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna stadskontorets förslag på planering för
beredning av planeringsdirektiv med budget 2019-2021 innebärande att
kommunfullmäktige tar ett beslut om planeringsdirektiv med budget 2019-2021 och
att detta sker i december 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnder och styrelser att planera sin
verksamhet för perioden 2019 och framåt enligt de förutsättningar som ges av
planeringsdirektiv med budget 2018-2020 samt i planeringen beakta förutsättningar
som presenteras i kommunchefens underlag i maj 2018.
Yrkanden
Ordföranden (M) yrkar i enlighet med ledningsutskottets förslag med ändringen att
underlaget som tas fram ska överlämnas till verksamhetsberedningen.
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Tove Bergman (MP) yrkar att:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att på samma sätt som
2017 ta fram ett underlag – koncernövergripande prioriteringar - för det politiska
arbetet med planeringsdirektiv med budget 2019-2021 och att detta underlag
överlämnas till verksamhetsberedningen den 8 mars 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige tar beslut om planeringsdirektiv
med budget 2019-2021 i december 2018.
3. Kommunstyrelsen beslutar att nämnder och styrelser ska ta beslut om sina
verksamhets-/affärsplaner senast i februari 2019.
4. Kommunstyrelsen beslutar att i maj 2018 återkomma med beslut om ekonomiska
förutsättningar för nämnders och styrelsers planering av sin verksamhet för perioden
2019 och framåt.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag med ordförandens (M) yrkande mot
Tove Bergmans (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ledningsutskottets förslag och ordförandens (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för ledningsutskottets förslag med ordförandens (M) yrkande.
Nej-röst för Tove Bergmans (MP) yrkande.
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Suzanne Åkerlund (L), Ann-Charlott
Mankell (M), Lars Püss (M), Kjell Helgesson (C), Anna-Lena Cumtell (KD),
ordföranden (M)
Följande ledamöter röstar nej: Tove Bergman (MP), Tor Ingels (SD)
Följande ledamöter avstår: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S),
Bertil Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Fatma Hergül (S)
Med sju röster för ja, två röster för nej, och sex som avstår beslutar kommunstyrelsen i
enlighet med ledningsutskottets förslag och ordförandens (M) yrkande.
Reservation
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Dnr KS 2016/00419

Arbetsformer och organisering
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ny förvaltning bildas från 2018-01-01 bestående av
nuvarande samhällsbyggnadskontoret och stadskontoret.
2. Kommunstyrelsen beslutar att denna nya förvaltning ska heta
kommunledningsförvaltningen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny delegationsordning för
kommunstyrelsen antas.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning uppdras att ta fram en
projektplan för fortsatt arbete med att optimera förvaltningens uppdrag och
organisering för att så bra som möjligt svara mot kommunstyrelsens uppdrag att leda,
samordna och följa upp.
Ärendet
Som en del av projektet arbetsformer och organisering har kommunstyrelsens roll och
dess förvaltningars roll diskuterats. Under arbetets gång antog riksdagen en ny
kommunallag som gäller från 2018-01-01. I denna nya lag framstår det tydligt att
kommunstyrelsen endast kan ha en förvaltning under sig. Denna förvaltning ska ledas
av kommundirektör eller motsvarande. För att denna förändring ska hinna genomföras
till årsskiftet kan kommunstyrelsen fatta beslut den 28 november.
Själva förändringen bedöms inte som omfattande för enskilda medarbetare eller
uppdrag. Verksamheten i kommunstyrelsens förvaltning kvarstår som innan, bara
organisatoriska rutor ändras. Under 2018 föreslås kommunstyrelsens förvaltning utreda
optimering av den nya förvaltningens arbetssätt och organisering för att så bra som
möjligt svara mot kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna och utöva uppsikt.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 203
Ärendet har beretts genom diskussion i kommunstyrelsens ledningsutskott från hösten
2016 till hösten 2017. Från augusti 2017 fram till att detta ärende anmälts har en
arbetsgrupp med deltagande från kommunstyrelsens bägge förvaltningar berett vidare.
Ärendet har samverkats med de fackliga parterna.
Justerandes signatur
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ny förvaltning bildas från 2018-01-01 bestående av
nuvarande samhällsbyggnads-kontoret och stadskontoret.
2. Kommunstyrelsen beslutar att denna nya förvaltning ska heta
kommunledningsförvaltningen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny delegationsordning för
kommunstyrelsen antas.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning uppdras att ta fram en
projektplan för fortsatt arbete med att optimera förvaltningens uppdrag och
organisering för att så bra som möjligt svara mot kommunstyrelsens uppdrag att leda,
samordna och följa upp.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00330

Förändringar av Internationella nätverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun går med som betalande medlem i
Eurotowns under tre år.
Ärendet
I en allt mer internationaliserad värld och där den europeiska dimensionen spelar en
viktig roll även i den kommunala verkligheten är samarbeten inom EU:s stödsystem
viktiga både för att få ekonomiska resurser till projekt- och verksamhetsutveckling och
för att få kunskap och intryck från andra delar av Europa.
Vid beslutet att lämna det europeiska nätverk Union of Baltic Cities diskuterades i
underlaget även möjligheten att hitta ett nytt nätverk. Under hösten 2016 fick Halmstads
kommuns företrädare kontakt med det europeiska nätverket Eurotowns.
Eurotowns med 18 medlemsstäder i Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien,
Italien och Spanien är ett bra nätverk för den typen av utbyten. Genom arbetet i så
kallade ”Task Teams” kring social inkludering, mobilitet, innovation och kultur finns
stora möjligheter till utbyten och projektdeltagande. Genom den politiska
samarbetsgruppen (Strategic Policy Group-SPG) finns även ett ramverk för dialog med
europeiska institutioner som EU-kommissionen och EU-parlamentet, men också
organisationer som CEMR (Council of European Municipalities and Regions) – SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landstings) europeiska motsvarighet.
Samarbetet inom Eurotowns ger Halmstads kommuns verksamheter en bra och
hanterbar europeisk plattform för samverkan och projekt förslår stadskontoret att
kommunen går vidare som betalande medlem de närmaste tre åren.
Halmstads kommun fick erbjudandet att gå med i nätverk på ett provår under 2017.
Under det året har Halmstads kommun deltagit i ett antal utbyten och möten. Inför
2018 behövs emellertid beslut om kommunen ska gå med som betalande medlem i
Eurotowns.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 212
Stadskontoret, kommunledningsstaben
Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun går med som betalande medlem i
Eurotowns under tre år.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00113

Halmstads kommun och Greater Copenhagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun önskar söka medlemskap i Greater
Copenhagen and Skåne Committe.
Ärendet
Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och
regioner i Östdanmark och Sydsverige som bildades ur Öresundskommittén 2016.
Redan från början har det funnits ett intresse från Halmstads sida att närma sig
samarbetet. Inte minst inom samarbetet med Helsingborg har det förts diskussioner
kring Greater Copenhagen vid ett flertal tillfällen. För att kunna komma vidare i
diskussionerna behövs nu ett inriktningsbeslut från Halmstads kommun kring en
ambition om medlemskap i Greater Copenhagen.
För att gå vidare och på allvar diskutera med Greater Copenhagen och involverade
parter förslår kommunledningsstaben på stadskontoret att Halmstads kommun genom
ett inriktningsbeslut visar ambitionen att söka medlemskap i Greater Copenhagen om
det är möjligt och villkoren bedöms som rimliga.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 213
Stadskontoret, kommunledningsstaben
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun önskar söka medlemskap i Greater
Copenhagen and Skåne Committe.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00552

Ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret januari-oktober 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret januari – oktober 2017 till handlingarna.
Ärendet
I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige framgår att
det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i
förhållande till den fastställda budgeten.
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning har sammanställt en rapport över
förvaltningens prognostiserade ekonomiska resultat. Den ekonomiska prognosen bygger
på underlag från stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Rapporten redovisas på
anslagsnivå; 011 kommunstyrelsen, 031 stadskontoret, 291 skogsförvaltning, 299
samhällsbyggnadskontor, 370 kollektivtrafik och 371 färdtjänst.
Föreligger för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret upprättad ekonomirapport
för perioden januari – oktober 2017 med helårsprognos.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 198
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret januari – oktober 2017 till handlingarna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00010

Ekonomirapport januari-oktober 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – oktober 2017 till
handlingarna.
Ärendet
I kommunens policy för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning antagna av
fullmäktige framgår att det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens
ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.
Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari – oktober 2017.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 199
Stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning har berett ärendet utifrån
förvaltningar och bolags inrapporterade uppgifter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – oktober 2017 till
handlingarna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00550

Ansökan ur Apelstamska Donationsfonden - 2017-10-03
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stiftelsen Apelstamska
donationsfond delar ut 220 000 kronor till Kulturförvaltningen för att användas till
konstnärliga uppdrag som skall gestalta olika delar av platsen Österskans i dess
förvandling till en ny offentlig och mångkulturell mötesplats dem två kommande åren,
efter att Österskans funktion som kollektivtrafikterminal upphör vid årsskifte.
Ärendet
Ansökan har inkommit till stiftelsen Apelstamska donationsfond om utdelning till
kulturförvaltningen i Halmstads kommun. Apelstamska donationsfond ska enligt
förordnandet vart femte år dela ut i syfte till staden Halmstads förskönande, för stadens
utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas
med allmänna utskylder (1914). Sökt utdelning ska enligt ansökan användas till en del av
arbetet i Österskans förvandling till ny offentlig och mångkulturell mötesplats dem två
kommande åren, efter att dess funktion som kollektivtrafikterminal upphör vid
årsskiftet. Genom att konstnärer gestaltar olika delar av platsen ska Österskans bli en
skön plats för stadens invånare.
Ansökan uppfyller de kriterier som ställs i förordnandet och en utdelning bör ske.
Utdelningsbart belopp är för närvarande 250 299 kronor. Det föreslås att
220 000 kronor delas ut till kulturförvaltningen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 195
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att stiftelsen Apelstamska donationsfond delar ut 220 000
kronor till Kulturförvaltningen för att användas till konstnärliga uppdrag som skall
gestalta olika delar av platsen Österskans i dess förvandling till en ny offentlig och
mångkulturell mötesplats dem två kommande åren, efter att Österskans funktion som
kollektivtrafikterminal upphör vid årsskifte.
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Sammanträdesprotokoll
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2017-11-28

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00491

Ansökan ur stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond
2017-08-28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond att dela ut
8 000 kronor till
för att använda till hyra och leverne under studietid
som sökande läser klassisk musik mellan åren 2017-2018.
Ärendet
Ansökan har inkommit till stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond om utdelning till
. Stiftelsen Otto Bengtssons ska enligt förordnandet dela ut i syfte till
stadens förskönande genom plantering och parkanläggningar, understöd åt föreningar
som bereder allmänheten förädlade nöjen såsom föreläsningar konserter och dylikt,
understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande, men även till
ungdomar som önskar sig utbilda sig inom ett yrke (1917). Sökt utdelning ska enligt
ansökan användas för hyra och leverne under studietiden som sökande läser klassisk
musik då sökande inte är berättigad till studielån förrän hösttermin då hon fyller 20 år.
Ansökan uppfyller de kriterier som ställs i förordnandet och en utdelning bör ske.
Utdelningsbart belopp är för närvarande 16 164,70 kronor. Det föreslås att 8 000 kronor
delas ut till
.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 196
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond att dela ut 8
000 kronor till
för att använda till hyra och leverne under studietid som
sökande läser klassisk musik mellan åren 2017-2018.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00495

Ansökan ur stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond
2017-08-30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond delar ut 8 000
kronor till ideell förening Galleri 70 för att användas till musikevenemang med lokala
förmågor i en konstmiljö med ett 50-tal konstnärer, också med lokal anknytning.
Ärendet
Ansökan har inkommit till stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond om utdelning till
den ideella föreningen Galleri 70. Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond ska enligt
förordnande dela ut i syfte till stadens förskönande genom planteringar och
parkanläggningar, understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande
nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt, understöd till nykterhetsföreningar eller
eljest till nykterhetens främjande och understöd till ungdomar som önskar utbilda sig
inom ett yrke (1917). Sökt utdelning skall enligt ansökan användas till musikevenemang
med lokala förmågor i en konstmiljö med ett 50-tal konstnärer, också med lokal
anknytning, i syfte att kunna stödja lokala musikförmågor och erbjuda allmänheten
denna typ av evenemang.
Ansökan uppfyller de kriterier som ställs i förordnandet och en utdelning bör ske.
Utdelningsbart är för närvarande 16 164,70 kronor. Det föreslås att 8 000 kronor delas
ut till Galleri 70.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 197
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond delar ut 8 000
kronor till ideell förening Galleri 70 för att användas till musikevenemang med lokala
förmågor i en konstmiljö med ett 50-tal konstnärer, också med lokal anknytning.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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Dnr KS 2017/00538

Taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i
Halmstads kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sondmatskostnad i Taxa för
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun upphör att gälla
från och med det datum som överenskommelsen om SärNär träder i kraft med
Region Halland.
Ärendet
I nuvarande Taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads
kommun ingår sondmat som en kostnad i 6 §, 10 § och 13 §. Denna kostnad upphör i
samband med att överenskommelsen om SärNär träder i kraft och Region Halland tar
över ansvaret för samtliga kunder som ordineras sondmat oavsett boendeform.
Halmstads kommun kan då inte ta ut en kostnad som en annan huvudman ansvarar för.
Hemvårdsnämndens förslag innebär att sondmatskostnaden upphör att gälla från och
med det datum som överenskommelsen om SärNär träder i kraft.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 193
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Hemvårdnämnden, 2017-10-25, § 98
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sondmatskostnad i Taxa för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen i Halmstads kommun upphör att gälla från och med det datum
som överenskommelsen om SärNär träder i kraft med Region Halland.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00568

Renhållningstaxor 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för
hushållen 2018 lämnas oförändrad.
Ärendet
Som del av arbetet med avfallshanteringen i kommunen har kommunfullmäktige att
besluta om renhållningstaxan för 2018.
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har bedömt att det under 2018 inte behövs
någon taxeökning för att kunna utföra föreslagna åtgärder och leva upp till målen i
gällande avfallsplan.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-11-14, § 194
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Halmstads Energi och Miljö AB, 2017-09-28, § 54
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för hushållen 2018 lämnas
oförändrad.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00040

Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 2017-11-28
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.
Ärendet
Med hänsyn till kommunstyrelsens delegation anmäls följande beslut:
 Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av samhällsbyggnadschef avseende
ansökan om statsbidrag för ökat bostadsbyggande.
 Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattade av mark- och exploateringschef
avseende tillägg till tomträttskontrakt och fastighetsreglering.
 Samhällsbyggnadskontoret anmäler beslut fattat av tillgångsförvaltare avseende
lokalhyreskontrakt.
_______
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Dnr KS 2017/00025

Anmälningsärenden KS 2017-11-28
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott; Protokoll 2017-10-24
2. Kommunstyrelsens personalutskott; Protokoll 2017-10-24
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2017-11-07
4. Räddningsnämnden; Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv
(KS 2017/00149)
_______
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Dnr KS 2017/00035

Information från ordförande och kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Ordföranden (M) anmäler följande till kommunstyrelsen:
1. Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande om att bevilja tilläggsanslag avseende
fordonsutbildningens lokaler och körgård (KS 2014/00373)
Kommunchefen lämnar information om:
2. Halmstads kommuns arbete med frågor som aktualiserats av Me too, ett initiativ i
sociala medier som uppmärksammar sexuella trakasserier.
_______
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Övriga frågor
Ärendet
Inga övriga frågor tas upp.
_______
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Dnr KS 2017/00650

Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Tania Bengtsson (V) från sitt uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning för tiden till och med
2017-12-31.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Tania Bengtsson (V) återupptar sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning från och med 2018-01-01.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utse Mariann Norell (V) som ersättare för uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning för tiden till och med
2017-12-31.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse en ersättare för Tania Bengtsson (V) under tiden för
dennes ledighet.
Tania Bengtsson (V) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens verksamhetsberedning för tiden till och med 2017-12-31.
Tania Bengtsson (V) återupptar sitt uppdrag från och med 2018-01-01.
_______
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