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Dnr KS 2016/00443

Val av justerare
Beslut

Ordförande Carl Fredrik Graf (M) och Anders Rosén (S) utses att justera
protokollet.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/00444

Godkännande av dagordning
Beslut

Förslag till dagordning godkänns med tillägg av ärendet Taxa "reglemente
för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun."
Jonas Wahlbeck, praktikant ges tillåtelse att delta under mötet.
Ärendet

Förslag till dagordning föreligger.
Ordföranden föreslår att ärendet Taxa "reglemente för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Halmstads kommun" läggs till dagordningen.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/00509

Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Roland Adler som SPI:s ledamot till
verksamhetsberedningen för tiden fram till att nästa val förrättas 2018.
Ärendet

Kommunstyrelsen har att utse en ledamot för SPI Välfärden till
kommunstyrelsens verksamhetsberedning för tiden fram till dess att nästa
val förrättas 2018.
Kommunstyrelsens verksamhetsberedning ska bestå av ledamöter från varje
parti som är representerade i kommunfullmäktige. För närvarande saknas
det en ledamot från SPI.
Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Roland Adler som SPI:s ledamot till
verksamhetsberedningen för tiden fram till att nästa val förrättas 2018.
Beslutsgång

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen på SPI:s förslag utser Roland
Adler till SPI:s repsresentant till verksamhetsberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
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Dnr KS 2016/00466

Aktualisering av renhållningsordning
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016, Del 1 –
Avfallsplan med beskrivning av miljökonsekvenser fortsätter att gälla
tills ny avfallsplan är beslutad.
2. renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016, Del 2 –
Föreskrifter om avfallshantering för Halmstads kommun fortsätter att
gälla tills nya föreskrifter är beslutade.
Ärendet

Renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016 behöver
uppdateras, men kommunen behöver ha en gällande renhållningsordning
under tiden som en ny tas fram.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Renhållningsordning för Halmstads
kommun som beslutades av kommunfullmäktige i maj 2013 fortsätter att
gälla tills ny renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter är
beslutad.
Enligt miljöbalken 15 kap 11§ ska varje kommun ha en renhållningsordning
med avfallsplan, denna anger också hur den ska tas fram. Vilka uppgifter
kommunal avfallsplan ska innehålla regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:6).
Avfallsplanens syfte är att identifiera mål för en hållbar avfallshantering och
minska uppkomsten av avfall. De lokala föreskrifterna talar om hur det
avfall som kommunen ansvarar för ska hanteras.
Avfallsfrågorna är högt prioriterade på EU:s dagordning och nya områden
som cirkulär ekonomi, nedskräpning och textilinsamling har lyfts som
frågor som bör behandlas i en kommunal avfallsplan.
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Det pågår en revidering av Naturvårdsverket föreskrifter och en ny
vägledning tas fram för att underlätta kommunernas arbete med
avfallsplaner. Denna förväntas klar till årsskiftet 2016/2017.
Genom att invänta naturvårdsverkets uppdaterade föreskrifter och
vägledning underlättas arbetet med att ta fram en ny avfallsplan som
stämmer överens med samhällets övergripande mål för miljö- och
avfallspolitiken. Tidsplanen för att ta fram en ny renhållningsordning är
cirka ett och ett halvt år.
Renhållningsordningen finansieras genom renhållningstaxan. Beslutet att
förlänga giltighetstiden innebär inga ökade kostnader.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 253
Samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016, Del 1 –
Avfallsplan med beskrivning av miljökonsekvenser fortsätter att gälla
tills ny avfallsplan är beslutad.
2. renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016, Del 2 –
Föreskrifter om avfallshantering för Halmstads kommun fortsätter att
gälla tills nya föreskrifter är beslutade.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2015/00210

Detaljplan för del av Skedala 1:40
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. godkänna granskningsutlåtandet till detaljplan för del av Skedala 1:40
Skedala Förskola, bilaga 1.
2. godkänna behovsbedömningen av miljöbedömning till detaljplan för del
av Skedala 1:40 Skedala Förskola, bilaga 2.
3. anta förslag till detaljplan för del av Skedala 1:40 Skedala Förskola,
bilaga 3-5.
Ärendet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2015-03-10 § 66 att
ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva del av Skedala
1:40 för skola/förskola. Samråd genomfördes under tiden 16 september –
28 oktober 2015 och granskning har skett 30 augusti – 20 september 2016.
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av en förskola inom
del av Skedala 1:40. Aktuellt område utgörs idag av parkmark. Detaljplanen
syftar till att säkerställa kvalitéer för barnen i den lilla förskolan. Syftet är
också att säkerställa att befintlig park har förutsättningar för att bibehålla
sina befintliga funktioner.
Planförslaget innebär att en liten förskola anläggs på befintlig kommunal
parkmark. I planen bibehålls den del av parken som har för
lokalbefolkningen attraktiva funktioner såsom lekplats, pulkabacke och fin
vegetation med högt lekvärde. Planen säkerställer också att de båda
kvarvarande delarna av parken gränsar till varandra tillräckligt lång sträcka
för att de ska upplevas som en helhet och sammanhängande gångstråk ska
få plats. Då Skedala idag inte har någon förskola skulle det vara ett positivt
tillskott för orten.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förslag till detaljplan för del av
Skedala 1:40, Skedala Förskola, antas samt att behovsbedömning av
miljöbedömning och granskningsutlåtande godkänns.
Justerandes signatur
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Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 256
Projektgrupp med deltagare från samhällsbyggnadskontoret,
byggnadskontoret, lantmäteriet, teknik- och fritidsförvaltningen, LBVA och
miljökontoret.
Ärendet har under samråd och granskning remitterats till de av kommunens
nämnder och bolag som ansetts berörda av förslaget. Kommunen har i
enlighet med plan- och bygglagen samrått om förslaget med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och kända sakägare samt de myndigheter och
föreningar som har ett väsentligt intresse av förslaget. Inkomna synpunkter
med kommentarer redovisas i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. godkänna granskningsutlåtandet till detaljplan för del av Skedala 1:40
Skedala Förskola, bilaga 1.
2. godkänna behovsbedömningen av miljöbedömning till detaljplan för del
av Skedala 1:40 Skedala Förskola, bilaga 2.
3. anta förslag till detaljplan för del av Skedala 1:40 Skedala Förskola,
bilaga 3-5.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2015/00518

Detaljplan för Geografen 1
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. godkänna Behovsbedömning av miljöbedömning för del av Geografen
1, bilaga 2.
2. anta detaljplaneförslag för del av Geografen 1 – Nyhemsskolan, bilaga
3-4.
Ärendet

Ärendet handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglag
2010:900 (PBL) 5 kap 6 §. Endast skriftliga synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda och som inlämnats senast under granskningstiden kan
åberopa rätten att överklaga beslut att anta en detaljplan, enligt PBL 13 kap
11 §.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 257
Projektgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret och
andra förvaltningar har varit delaktiga i olika sakfrågor.
Kommunen har i enlighet med plan- och bygglagen kungjort förslaget till
detaljplan och låtit det granskas av länsstyrelsen och berörda kommuner
samt kända sakägare och andra berörda. Ärendet har remitterats till de av
kommunens nämnder och bolag som ansetts berörda av förslaget.
Samråd har genomförts under tiden 21 mars - 20 april 2016. Granskning
har genomförts under tiden 23 juni – 31 augusti 2016. För mer detaljer se
granskningsutlåtande, bilaga 1.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. godkänna Behovsbedömning av miljöbedömning för del av Geografen
1, bilaga 2.
2. anta detaljplaneförslag för del av Geografen 1 – Nyhemsskolan, bilaga
3-4.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2015/00246

Detaljplan för del av Halmstad 2:16, ny förskola
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömningen av
miljöbedömning till detaljplan för del av Halmstad 2:16, bilaga 4.
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Halmstad 2:16,
bilaga 2-3.
Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret fick 2015-03-25 av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, § 89, i uppdrag att pröva del av fastigheten
Halmstad 2:16 för förskoleändamål. Ärendet handläggs med
standardplanförfarande enligt plan- och bygglag 2010:900 (PBL) 5 kap 6 §.
Samråd har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
2016-03-22 § 81 genomförts under tiden 11 april - 9 maj 2016. Efter
samrådet har ett antal justeringar av planförslaget genomförts, se bifogad
samrådsredogörelse för beskrivning av genomförda förändringar.
Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott 2016-08-23 § 173 genomförts under tiden 30
augusti – 27 september 2016. Efter granskningen har inga justeringar av
planförslaget genomförts, se bifogad granskningsutlåtande.
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny
förskola i två våningar i stadens centrum, inom del av Halmstad 2:16, på
den norra delen av Engelbrektsplanen. Huvudbyggnad ska anpassas till
omgivande kulturhistoriska värdefulla offentliga byggnaders utformning.
Ny bebyggelse ska utformas med tegel- eller putsfasad. Detaljplanen syftar
också till att möjliggöra en gata mellan Engelbrektsgatan och
Helmfeldtsgatan för att undvika återvändsgator.
Efter granskningen har inga ändringar gjorts i planförslaget.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förslaget, bilaga 2-3, ska antas.
Justerandes signatur
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Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 258
Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen samt mark- och
exploateringsavdelningen.
Ärendet har remitterats till de av kommunens nämnder och bolag som
ansetts berörda av förslaget.
Kommunen har i enlighet med plan- och bygglagen låtit förslaget till
detaljplan granskas av länsstyrelsen, de berörda myndigheter, kända
sakägare och hyresgäster, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har
ett väsentligt intresse av förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömningen av
miljöbedömning till detaljplan för del av Halmstad 2:16, bilaga 4.
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Halmstad 2:16,
bilaga 2-3.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2016/00437

Utökning av verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten i Halmstads kommun.
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka verksamhetsområdet för
spillvatten till att även omfatta hela fastigheten Söndrum 3:15 samt att
utöka verksamhetsområdet för dricksvatten till att även omfatta hela
fastigheterna Söndrum 3:15, Söndrum 3:26 och Söndrum 3:16, enligt
kartbilagor, bilaga 2.
Ärendet

Ägarna till fastigheten Söndrum 3:15 har 2016-05-19 gjort en servisanmälan
om anslutning till kommunalt spillvatten och dricksvatten. Fastigheten
ingår inte i denna del i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten. Hela fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Nämnden för Laholmsbuktens VA beslutade 2016-09-12 att föreslå
kommunfullmäktige i Halmstads kommun att utöka verksamhetsområdet
för spillvatten att även omfatta fastigheten Söndrum 3:15 och
verksamhetsområdet för dricksvatten att även omfatta fastigheterna
Söndrum 3:15, del av Söndrum 3:26 och Söndrum 3:16.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att verksamhetsområde för spillvatten
och dricksvatten utökas enligt LBVA:s förslag.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 260
Nämnden för Laholmsbuktens VA 2016-09-12, § 88
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för spillvatten
till att även omfatta hela fastigheten Söndrum 3:15 samt att utöka
verksamhetsområdet för dricksvatten till att även omfatta hela fastigheterna
Söndrum 3:15, Söndrum 3:26 och Söndrum 3:16, enligt kartbilagor, bilaga
2.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2016/00506

Projektkatalogen december 2016
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer projektkatalogen daterad 2016-10-20, bilaga 1
Kommunstyrelsen beslutar att urvalskriterier för projekt daterade 2011-0531, senast beslutade av kommunstyrelsen 2016-06-21 KS § 216, bilaga 3,
ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen.
Ärendet

Projektkatalogen är en sammanställning över aktuella
samhällsbyggnadsprojekt som uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och
beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni respektive december.
Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt har lagts till samt att några
färdigställda eller inaktuella projekt har tagits bort från listan.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-08, § 261
Förändringarna har diskuterats i samordningsgruppen respektive
chefsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där samhällsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret, byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen,
räddningstjänsten, miljöförvaltningen samt näringslivsbolaget och LBVA är
representerade.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer projektkatalogen daterad 2016-10-20, bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutar att urvalskriterier för projekt daterade 2011-0531, senast beslutade av kommunstyrelsen 2016-06-21 KS § 216, bilaga 3,
ska gälla även till nästa revideringsomgång av projektkatalogen.
Beslutsgång

Suzanne Åkerlund (L) yrkar på att punkt B46 utgår ur projektkatalogen.
Tor Ingels (SD) yrkar bifall till Suzanne Åkerlunds ändringsyrkande.
Ordförande (M) ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag
och Suzanne Åkerlunds och Tor Ingels ändringsyrkande och finner att
Justerandes signatur
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
Suzanne Åkerlund (L) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2016/00513

Vägreservat Söder
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som delbeslut för uppdraget fastställa ett
vägreservat i enlighet med framtagen rapports rekommendation alternativ
Söder för sträckningen från Stålverksgatan till sydväst om Lotskolonin.
Ärendet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav 2015-08-25
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i en lokaliseringsutredning utreda
ett vägreservat från Slottsjordsvägen/Utblicken till Stålverksgatan inklusive
en eventuell förbindelse över Nissan.
Samhällsbyggnadskontoret delredovisar uppdraget genom en rapport. I
rapporten utreds tre olika vägdragningar där ett av alternativen i mångt och
mycket är en kombination av de båda andra. Rapportens rekommendation
är att ett vägreservat bör läggas i det södra alternativet för sträckningen från
Stålverksgatan, inklusive eventuell förbindelse över Nissan, fram till och
med sydväst om Lotskolonin. För den fortsatta sträckningen
rekommenderas ett fortsatt arbete inom redan givet uppdrag att utreda
sträckningen i samarbete med det pågående detaljplanearbetet för Betyget 4
med flera, Kattegattgymnasiet.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 254, 2016-11-08
Tjänstemannagrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret,
teknik och fritidsförvaltningen, miljö och hälsoskyddskontoret,
räddningstjänst och byggnadskontoret.
Rapporten har reviderats och godkänts efter behandling i
samordningsgrupp och chefsgrupp.
Rapporten har även kommunicerats med företrädare för verksamheten
inom Hallands Hamnar Halmstad AB.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som delbeslut för uppdraget fastställa ett
vägreservat i enlighet med framtagen rapports rekommendation för
sträckningen från Stålverksgatan till sydväst om Lotskolonin.
Yrkanden

Suzanne Åkerlund (L) yrkar på att beslutssatsen behöver förtydligas på så
sätt att det framgår av beslutet att det är den södra sträckningen i rapporten
som beslutet gäller.
Tove Bergman (MP) yrkar i första hand på återremiss av förslaget och i
andra hand på avslag.
Beslutsgång

Ordförande meddelar att han först ska pröva om ärendet ska avgöras idag
och sedan om ärendet ska bifallas eller avslås.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, nej-röst för återremittering.
Omröstningsresultat:
Henrik Oretorp (C), Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S), Bertil
Andersson (S), Suzanne Åkerlund (L), Ann-Charlott Mankell (M), Michael
Svensson (S), Kristina Johansson (S), Lars Püss (M), Tor Ingels (SD), Jenny
Axelsson (C), Fatma Hergül (S), Anna-Lena Cumtell (KD) och Carl Fredrik
Graf (M) röstar ja. Tove Bergman (MP) röstar nej.
Ordförande ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag med Suzanne
Åkerlunds tilläggsyrkande mot Tove Bergmans avslagsyrkande och finner
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
samhällsbyggnadsutskottets förslag med Suzanne Åkerlunds tillägg.
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2016/00558

Taxa "reglemente för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen i Halmstads kommun"
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. anta förslag till ändrad taxa avseende avgift för hemtjänstinsatser med
ett belopp enligt socialtjänstlagen (bilaga 1, §§ 4a).
2. anta förslag till ändrad taxa avseende avgift för bostad i särskilt boende
med ett belopp enligt socialtjänstlagen (bilaga 1, §§ 4b och 13).
3. anta justeringarna i punkt 1 och 2 skall börja gälla från och med den 1
mars 2017.
4. anta förslag till ändrad taxa avseende att besluta om angivna
procentsatser enligt socialtjänstlagen samt att ge hemvårdsnämnden
möjlighet att ändra taxan avseende detta.
Ärendet

Hemvårdsnämnden föreslår ändring av taxan ”reglemente för avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun”.
Regeringen har i samband med höjningen av maxtaxan i juli 2016
konstaterat att personer med låga inkomster inte påverkas av höjt belopp
för maxtaxa. Samma slutsats gäller även för Halmstads kommun.
Hemvårdsförvaltningen föreslår att kommunen återgår till den föreslagna
maxtaxan som följer av lag, vilket innebär 2013 kr/månad för år 2017.
Den höjning av maxtaket som följer av 8 kap 5 § Socialtjänstlagen och som
nu föreslås berör endast de kunder som har ett högre avgiftsutrymme och
kan betala mer än 1772 kr/månad. Genom föreslagen ändring minskar
risken för upplevd orättvisa då kommunen väljer att använda sig av
maxbeloppet som tillämpningsregel inom hemvårdsnämndens taxor.
Nämnden föreslår även ett tillägg i taxan, ”reglemente för avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun” avseende avgift för
bostad i särskilt boende eftersom reglering idag saknas.
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I hemvårdsnämndens taxa benämns i bilagan ”reglemente för avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun”. För att det ska bli
en juridisk korrekt benämning kommer ordet reglemente att ändras till taxa
i den reviderade versionen.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-22, § 188
Hemvårdsnämnden 2016-10-26, § 140
Hemvårdsförvaltningen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslag till ändrad taxa avseende avgift för hemtjänstinsatser med
ett belopp enligt socialtjänstlagen (bilaga 1, §§ 4a).
2. anta förslag till ändrad taxa avseende avgift för bostad i särskilt boende
med ett belopp enligt socialtjänstlagen (bilaga 1, §§ 4b och 13).
3. anta justeringarna i punkt 1 och 2 skall börja gälla från och med den 1
mars 2017.
4. anta förslag till ändrad taxa avseende att besluta om angivna
procentsatser enligt socialtjänstlagen samt att ge hemvårdsnämnden
möjlighet att ändra taxan avseende detta.
Yrkanden

Anders Rosén (S) yrkar avslag på beslutssats 1 och bifall till övriga
beslutssatser.
Beslutsgång

Ordförande ställer ledningsutskottets förslag till beslutssats 1 mot Anders
Roséns avslagsyrkande och finner att ledningsutskottets förslag bifalls.
Omröstning begärs.
Ordförande (M) meddelar att han tänker pröva om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller beslutspunkt 1. Den som vill bifalla ledningsutskottets förslag
till beslutspunkt 1 röstar ja och den som vill avslå röstar nej.
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Omröstningsresultat:
Carl Fredrik Graf (M), Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L), AnnCharlott Mankell (M), Tove Bergman (MP), Lars Püss (M), Jenny Axelsson
(C), Anna-Lena Cumtell (KD) röstar ja. Anders Rosén (S), Rose-Marie
Edlund (S), Bertil Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson
(S), Tor Ingels (SD) och Fatma Hergül (S) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
Tor Ingels (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2016/00400

Utvecklad planeringsprocess
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet

Kommunens planeringsprocess håller på att ses över. Syftet med översynen
är bland annat att förenkla och effektivisera arbetet samt att minska
tidsåtgången. Kommunen behöver även stärka långsiktigheten i
planeringsarbetet, se över kopplingar mellan olika kommunala
styrdokument samt säkerställa att planeringsprocessen fungerar
ändamålsenligt även i tider där de parlamentariska majoriteterna är osäkra.
Vid kommunstyrelsens planeringsdagar den 29-30 september diskuterades
utmaningarna i kommunens styrning, bland annat med utgångspunkt i
ovanstående. Utifrån dessa diskussioner samt vidare beredning har
stadskontoret tagit fram ett förslag på vilka delar i budget- och
planeringsprocesserna som i första hand bör utvecklas.
Stadskontoret stämmer av de framtagna förslagen med kommunstyrelsen
samt för diskussioner om hur arbetet med att utveckla kommunens budgetoch planeringsprocesser ska fortgå i närtid.
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Dnr KS 2016/00455

Igångsättningstillstånd för till- och ombyggnation - Hallands
konstmuseum
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar medgivande till fastighetsnämnden att ta medel i
anspråk för att starta upphandling, projektering samt ombyggnation av
Hallands konstmuseum.
Ärendet

Halmstads kommun har avsatt 33,7 miljoner kronor för renovering av
Hallands konstmuseums nuvarande lokaler samt byggnation av en
tillbyggnad av Hallands konstmuseum, inkluderande en större hörsal.
Region Halland har dessutom avsatt 20 miljoner kronor för tillbyggnaden.
Arbetet är ett led i Halmstads kommun och Region Hallands arbete med att
utveckla Halland som konstregion och Halmstad som konststad. I Hallands
kulturplan 2014-2016 konstateras att nya och ändamålsenliga lokaler på
Hallands konstmuseum stärker ”såväl Halmstads kommuns strategi att bli
ett nationellt och internationellt konstcentrum, som konstscenen i hela
regionen.”
Enligt kommunens policy ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god
ekonomisk hushållning” krävs kommunstyrelsebeslut för ianspråktagande
av budget för investeringsprojekt som överstiger 30 miljoner kronor.
Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Fastighetsnämnden 2016-08-31, § 55
Ärendet är på fastighetskontoret berett av bygg- och projektavdelningen.
Kommunstyrelsen 2015-10-13, § 319
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Kommunstyrelsen lämnar medgivande till fastighetsnämnden att ta medel i
anspråk för att starta upphandling, projektering samt ombyggnation av
Hallands konstmuseum.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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Dnr KS 2016/00492

Begäran om tilläggsanslag för kombinerad verkstad och
fordonsutbildning
Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå servicenämndens begäran
om tilläggsanslag på 35 miljoner kronor för att kombinera byggnation av
verkstad med gymnasieskolans fordonsutbildning.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att skapa handlingsfrihet för att bygga
fordonsutbildningen så att det kan bli möjligt att i ett senare skede
kombinera med verkstad, under förutsättning att etableringen av
fordonsutbildningen inte försenas, försämras eller fördyras
Ärendet

Servicenämnden har skickat in en begäran till kommunfullmäktige om
tilläggsanslag på 35 miljoner kronor för att kombinera kommunens
verkstad med gymnasieskolans fordonsprogram i samband med att det
byggs nya lokaler på Kristinehed för denna verksamhet.
Servicenämnden har under en tid framfört att kommunens fordonsverkstad
har brister. Nuvarande verkstadslokaler på Krämaren är över 40 år gamla
och dimensionerades 1974 för att hantera cirka 100 fordon årligen. Idag
hanteras runt 800 fordon. Lokalerna ger inte möjlighet till att ta in och
reparera och serva alla kommunens fordon då de inte får plats inne i
lokalerna och reparationer måste därför genomföras med provisoriska
lösningar. Arbetsmiljön är dålig och kommuntransport har svårt att
uppfylla sitt uppdrag.
De brister som påtalas av servicenämnden gör att en större förändring av
kommunens verkstadsverksamhet behöver ske på sikt. Det är därmed bara
en tidsfråga innan åtgärder behöver genomföras som med hög sannolikhet
kommer att öka kommunens kostnader.
Förslag har därför förts fram om att förlägga servicekontorets verkstad intill
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens fordonsprogram för att
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utveckla de båda verksamheterna. Vid sambyggnation kan de båda
förvaltningarna tillsammans utnyttja de synergier i lokalerna som behövs
för att få ner den totala investeringsutgiften. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen lyfter fram ett antal mervärden av
sambyggnationen, däribland att skolan skulle ges möjlighet till att bli en
ännu större och mer attraktiv utbildningsaktör för utbildningar inom
fordon, transport och anläggning.
Idag huserar fordonsprogrammet i de befintliga lokalerna på
Kattegattskolan, och fordonsprogrammet behöver flytta ut från befintliga
lokaler innan de slutliga byggarbetena kan göras i Kattegattgymnasiet.
Enligt bedömningar från fastighetskontoret innebär föreslagen förändring
att projektet kommer att färdigställas mellan tre och sex månader senare än
vad som tidigare varit planerat. I praktiken riskerar detta innebära att den
slutliga och fullständiga inflyttningen till Kattegattgymnasiet försenas med
ett helt år, från höstterminen 2020 till höstterminen 2021, vilket
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inte kan överse med.
Utifrån ekonomiska indikatorer finns visst fog att förorda en nybyggnation
av verkstad tillsammans med fordonsutbildningen. Detta behöver dock
vägas mot osäkerheterna som finns i dels de ekonomiska kalkylerna, dels de
outredda alternativa möjligheterna samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tydliga ståndpunkt om att Kattegattgymnasiet inte får
försenas ytterligare.
Den sammanvägda bedömningen som stadskontoret gör utifrån
ovanstående är att det inte kan rekommenderas att tilläggsanslag om
35 miljoner kronor beviljas för att bygga en ny fordonsverkstad tillsammans
med fordonsutbildningen.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 172
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Servicenämnden 2016-10-13, § 31
Förvaltnings- och verksamhetschefer på servicekontoret och utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med fastighetskontoret och
samhällsbyggnadskontoret.
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Kommunchef, ekonomichef och kommunjurist har konsulterats.
Extern arkitekt har anlitats för att ta fram förlag på utformningen av
gemensam verkstad för kommuntransport och fordonsprogrammet.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå servicenämndens begäran om
tilläggsanslag på 35 miljoner kronor för att kombinera byggnation av
verkstad med gymnasieskolans fordonsutbildning.
Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen gör ett tillägg till det
föreslagna beslutet och ger fastighetsnämnden i uppdrag att skapa
handlingsfrihet för att bygga fordonsutbildningen så att det kan bli möjligt
att i ett senare skede kombinera med verkstad, under förutsättning att
etableringen av fordonsutbildningen inte försenas, försämras eller fördyras.
Bertil Andersson (S) yrkar bifall till ordförandens tilläggsförslag.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag med
ordförandes tilläggsyrkande.
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Dnr KS 2016/00519

Taxor för markupplåtelser
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. anta reviderat förslag till taxa avseende tillfälliga markupplåtelser, enligt
teknik- och fritidsnämndens förslag, att börja gälla från och med den 1
januari 2017.
2. medge teknik- och fritidsnämnden rätt att indexreglera avgifterna årligen
per den 1 januari efter konsumentprisindex (KPI) – SCB för oktober
föregående år.
Ärendet

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att lämna förslag till en reviderad
taxa avseende tillfälliga markupplåtelser enligt bilaga. Syftet med de
föreslagna ändringarna i taxan är att göra den tydligare samt att den bland
annat bättre ska bidra med det i planeringsdirektivet med budget 2016-2018
uttalade målet att Halmstad ska ha en stadskärna och evenemang som
attraherar både halmstadsbor och besökare. Nämnden har i sin beredning
av ärendet tagit emot synpunkter från bland annat Destination Halmstad
AB.
Med anledning av ovanstående föreslår stadskontoret att
kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa samt medger
nämnden rätt att indexreglera på sätt som anges ovan.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 169
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd, kommunjurist
Teknik- och fritidsnämnden 2016-10-24, § 104
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta reviderat förslag till taxa avseende tillfälliga markupplåtelser, enligt
teknik- och fritidsnämndens förslag, att börja gälla från och med den 1
januari 2017.
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2. medge teknik- och fritidsnämnden rätt att indexreglera avgifterna årligen
per den 1 januari efter maximalt konsumentprisindex (KPI) – SCB för
oktober föregående år.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Dnr KS 2016/00420

SKL:S program Jämställdhetsintegrering Kunskapsspridning genom modellkommuner
Beslut

Kommunstyrelsen utser Suzanne Åkerlund (L) som representant att
tillsammans med en chef och en nyckelperson representera Halmstad i
SKL:s jämställdhetsprojekt Modellkommuner.
Ärendet

Den 25 augusti fick Halmstads kommun en inbjudan till att anmäla sitt
intresse för att medverka i etapp 2 av SKL:s program
”Jämställdhetsintegrering - Kunskapsspridning genom modellkommuner”.
Stadskontoret utredde frågan och kommunstyrelsen beslutade att
Halmstads kommun skulle anmäla sitt intresse. Halmstads kommun har nu
blivit uttagen att delta i projektet. En politiker, en chef och en nyckelperson
ska utses från kommunen.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsen § 269, 2016-10-04
Kommunstyrelsens ledningsutskott, § 173 2011-11-08; § 173, 2016-09-20
Stadskontoret, utvecklingsavdelningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Suzanne Åkerlund (L) som representant att
tillsammans med en chef och en nyckelperson representera Halmstad i
SKL:s jämställdhetsprojekt Modellkommuner.
Yrkanden

Tor Ingels (SD) yrkar på att kommunstyrelsen utser honom till politisk
representant.
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Ordförande ställer ledningsutskottets förslag mot Tor Ingels yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ledningsutskottets
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 327

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
34(54)

Dnr KS 2016/00175

Ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret 2016
Beslut

Kommunstyrelsen lägger ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret januari – oktober 2016 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.
Föreligger för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret upprättad
ekonomirapport för perioden januari – oktober 2016 med helårsprognos.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 174
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger ekonomirapport för stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret januari – oktober 2016 till handlingarna.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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KS § 328

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Dnr KS 2016/00026

Ekonomirapporter januari-oktober 2016
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – oktober
2016 till handlingarna.
Ärendet

I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår
att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska
resultat i förhållande till den fastställda budgeten.
Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari – oktober
2016.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 175
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – oktober
2016 till handlingarna.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 329

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Dnr KS 2016/00410

Ansökan Ludvig Danströms donationsfond från Halmstads
City
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att stiftelsen Ludvig Danströms
donationsfond delar ut 22 860 kronor till Halmstads City Företagarförening
för att användas till en del av ny gatuutsmyckning till vintersäsongen
2017/18.
Ärendet

En ansökan har kommit in till stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond
om utdelning till Halmstads City Företagarförening.
Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond ska enligt förordnandet, vart
tionde år dela ut till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare
allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig förpliktelse att
med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis främjande av
kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte,
undervisningsväsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom
genom bidrag till ett stadsbibliotek, stadens förskönande genom
parkanläggning, konstverk och dylikt, sjukvårdens förbättrande genom t ex
sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna m.m., som vid
varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt (1924).
Utdelningen ska enligt ansökan användas till en del av ny gatuutsmyckning
till vintersäsongen 2017/18. Ny och utseendemässigt modernare
juldekoration ska bidra till att julkänslan och upplevelsen i centrum
förstärks.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 176, 2016-11-08
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Förslag till beslut

Sida
37(54)

Kommunfullmäktige beslutar att stiftelsen Ludvig Danströms
donationsfond delar ut 22 860 kronor till Halmstads City Företagarförening
för att användas till en del av ny gatuutsmyckning till vintersäsongen
2017/18.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 330

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Dnr KS 2016/00034

Tillgänglighetsmiljonen 2016
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämndens (i samarbete med
ABF och Kreativa akademin) ansökan om medel på 200 000 kronor ur
tillgänglighetsmiljonen, för att starta upp en projektgrupp som riktar sig
mot att hjälpa personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning genom
teater som arbetsmetod.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå fastighetsnämndens ansökan om medel
på 600 000 kronor, för att bygga en helt tillgänglighetsanpassad lekplats på
Östergårdsskolan.
Ärendet

Tillgänglighetsmiljonen är sökbar för kommunens samtliga nämnder.
Medlen tilldelas praktiska lösningar på konkreta tillgänglighetsproblem som
går utanför sökande nämnds ordinarie budget. Två ansökningar om medel
ur tillgänglighetsmiljonen har kommit in till kommunstyrelsen.
Fastighetskontoret ansöker om medel på cirka 600 000 kronor till att bygga
en helt tillgänglighetsanpassad lekplats på Östergårdsskolan.
Socialnämnden i samarbete med ABF och Kreativa akademin Halland
ansöker om medel på 200 000 till lön för en projektgrupp som riktar sig
mot att hjälpa personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning genom
teater som arbetsmetod.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 179
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Fastighetsnämnden 2016-04-27, § 24
Kommunala handikapprådet 2016-10-06, § 30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämndens (i samarbete med
ABF och Kreativa akademin) ansökan om medel på 200 000 kronor ur
tillgänglighetsmiljonen, för att starta upp en projektgrupp som riktar sig
mot att hjälpa personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning genom
teater som arbetsmetod.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå fastighetsnämndens ansökan om medel
på 600 000 kronor, för att bygga en helt tillgänglighetsanpassad lekplats på
Östergårdsskolan.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 331

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Dnr KS 2016/00493

Parkeringsnorm för Halmstads kommun
Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta parkeringsnorm för
Halmstads kommun, enligt byggnadsnämndens förslag.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att i februari redovisa för
kommunstyrelsen hur ansvaret för uppdatering och uppföljning av
parkeringsnormen ska genomföras, samt hur normen fungerar i relation
till parkeringsplanen och handlingsplanen för hållbara transporter.
Ärendet

Byggnadsnämnden har tagit fram en ny parkeringsnorm för Halmstads
kommun. Parkeringsnormen har i syfte att tydliggöra cykel- och
bilparkeringsbehovet för kommunens invånare, verksamheter och
besökare.
Under arbetet med parkeringsnormen har byggnadsnämnden tagit emot
synpunkter från berörda nämnder och utskott.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 180
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Byggnadsnämnden 2016-10-05, § 192
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta parkeringsnorm för Halmstads
kommun, enligt byggnadsnämndens förslag.
Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen
att i februari redovisa för kommunstyrelsen hur ansvaret för uppdatering
och uppföljning av parkeringsnormen ska genomföras, samt hur normen
fungerar i relation till parkeringsplanen och handlingsplanen för hållbara
transporter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och ordförandes
tilläggsyrkande.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 332

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
42(54)

Dnr KS 2016/00496

Tillägg i valnämndens reglemente - 2 § - arrangera
medborgarceremoni
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. ändra valnämndens reglemente enligt valnämndens förslag.
2. flytta budget om 50 000 kr från anslagsområde 031 stadskontoret till
anslagsområde 200 servicekontoret (valnämnden).
Ärendet

Ansvaret för att anordna medborgarceremonin ligger idag på stadskontoret
som köper in tjänsten från servicekontoret. Servicekontoret vill lägga
uppdraget på valnämnden som ligger under servicekontoret.
Servicekontorets uppdrag handlar övervägande om att förse kommunens
verksamheter med tjänster och produkter mot ersättning och därmed
passar inte ansvaret för medborgarceremonin in i den ordinarie
verksamheten. Det finns däremot en naturlig koppling till valnämndens
verksamhet och därför föreslås att ansvar och budget läggs där.
Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd, kommunjurist
Valnämnden 2016-10-06, § 7
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. ändra valnämndens reglemente enligt valnämndens förslag.
2. flytta budget om 50 000 kr från anslagsområde 031 stadskontoret till
anslagsområde 200 servicekontoret (valnämnden).
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 333

Sammanträdesdatum
2016-11-22
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Dnr KS 2006/00510

Avsiktsförklaring för resecentrum
Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till
avsiktsförklaring enligt bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga till stycket ”Parterna har
för avsikt att som en första etapp, snarast möjligt efter regeringens
beslut om nationell plan, påbörja projektering och byggnation av ny
plattform vid spår 5 samt övriga åtgärder som plattformen föranleder
inklusive flytt av spår 5. Åtgärden avses finansieras genom förskottering
av Halmstads kommuns medfinansiering och Region Hallands
samfinansiering” i § 6 i avsiktförklaringen.

Ärendet

Som ett steg mot att genomföra ombyggnad av Halmstads personbangård
har Halmstads kommun, Trafikverket och Region Halland tagit fram
förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklarings syfte är att dra upp riktlinjer
för principer gällande ansvar och kostnader för genomförandet av
ombyggnaden och hur det framtida ansvaret för infrastrukturen ska
fördelas.
Föredragande tjänsteman berättar att det på initiativ från Region Halland
har tagits fram ett förslag på en förstärkning av avsiktsförklaring för
Halmstads personbangård.
Förstärkningen gäller § 6 och enligt förslaget ska paragrafen efter tillägget
lyda: § 6 principen för parternas samarbete, planering och genomförande
ska ske i nära samverkan mellan parterna. Parterna ska verka för att
projektet kan etappindelas och tidigareläggas genom förskottering eller på
annat sätt.
Parterna har för avsikt att som en första etapp, snarast möjligt efter
regeringens beslut om nationell plan, påbörja projektering och byggnation
av ny plattform vid spår 5 samt övriga åtgärder som plattformen föranleder
inklusive flytt av spår 5. Åtgärden avses finansieras genom förskottering av
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
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Halmstads kommuns medfinansiering och Region Hallands
samfinansiering.
Det finns ett upparbetat samarbete mellan parterna (se § 3), om inget annat
bestäms är avsikten att detta samarbete fortsätter på samma sätt.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 183
Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med Region Halland och
Trafikverket, Region Väst.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till avsiktsförklaring enligt bilaga
1.
Yrkanden

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
det av Region Halland initierade tillägget ”Parterna har för avsikt att som en
första etapp, snarast möjligt efter regeringens beslut om nationell plan,
påbörja projektering och byggnation av ny plattform vid spår 5 samt övriga
åtgärder som plattformen föranleder inklusive flytt av spår 5. Åtgärden
avses finansieras genom förskottering av Halmstads kommuns
medfinansiering och Region Hallands samfinansiering.” läggs till i § 6 i
avsiktsförklaringen gällande Halmstads personbangård.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag och
ordförandes tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

Kommunstyrelsen

KS § 334

Dnr KS 2016/00001

Delegationsbeslut stadskontoret 2016
Beslut

Delegationsbesluten är delgivna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

Kommunstyrelsen

KS § 335

Dnr KS 2016/00025

Anmälningsärenden KS 2016
Beslut

Anmälningsärendena är delgivna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 336

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Sida
47(54)

Dnr KS 2016/00471

Policy för biblioteksverksamheten - biblioteksplan 2017-2020
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta policy för biblioteksverksamheten 20172020 enligt bilaga 1.
Ärendet

Nuvarande bibliotekspolicy går ut vid årsskiftet och en ny bibliotekspolicy
för perioden 2017-2020 behöver antas. Den nya policyn ersätter nuvarande
biblioteksplan som gällt sedan 2012.
Kulturnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete med
barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetat fram förslaget till policy.
Bibliotekslagen reglerar verksamheten vid landets bibliotek. Enligt
bibliotekslagen ska varje kommun anta en biblioteksplan för
biblioteksverksamheten. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om
planen. Kommunfullmäktiges styrande dokument i Halmstads kommun
benämns policy varför planen har namnet policy för
biblioteksverksamheten.
I policyn beskrivs definitioner centrala för biblioteksverksamheten, styrande
principer för bilioteksverksamheten, ansvarsfördelning samt hur
uppföljning av verksamheten ska genomföras.
Planen definierar även vilka utmaningar biblioteksverksamheten står inför
och betonar att vikten av samverkan är avgörande för hur utmaningarna ska
mötas.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 182
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Barn- och ungdomsnämnden 2016-10-19, § 123
Kulturnämnden 2016-09-28, § 91
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2016-09-26, § 87
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-11-22

Förslag till beslut

Sida
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Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för biblioteksverksamheten
2017-2020 enligt bilaga 1.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 337

Sammanträdesdatum
2016-11-22
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Dnr KS 2016/00542

Sociala investeringsfonder - arbetsmodell
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet

Ett förslag till arbetsmodell för de sociala investeringsfonder som
kommunfullmäktige har beslutat om presenteras och ledamöterna ges
möjlighet att diskutera och lämna synpunkter till föredragande tjänstemän.
Den arbetsmodell som presenteras avser området Halmstads kommun – en
god arbetsgivare. En social investeringsfond har flera syften, bland annat:
- att hitta främjande och förebyggande metoder
- att främja samarbete och långsiktighet
- att möjliggöra uppföljning av långsiktiga effekterna
- att stimulera till innovativa lösningar och tillskapande av effekt på längre
sikt
- att generera vinster för samhälle, kommun och den enskilde
- att sänka kostnaderna för kommunen
Stadskontoret stämmer av upplägget med kommunstyrelsen och får direktiv
för det fortsatta arbetet.
Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Stadskontoret, HR-avdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/00051

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan enligt förslag med
följande ändringar:
a. Aktivitet nummer 5 under verksamhetsmål 4 ändras så att det lyder:
besluta om utredning av utveckling av Mjellby konstmuseum.
b. En aktivitet (som blir aktivitet nummer 4) läggs till under
verksamhetsmål 5 som lyder: ”påbörja arbetet med att ta fram ett
underlag avseende den europeiska deklarationen för jämställdhet och
hur den ska kunna implementeras.”
c. Ett målvärde läggs till under aktivitet nummer 4, verksamhetsmål 5
som lyder: ”Plan för det fortsatta arbetet klar i samband med att SKL:s
jämställdhetsprojekt avslutas.”
Ärendet

Som en del i Halmstads kommuns styrmodell (visionsstyrningsmodellen)
ska samtliga kommunala nämnder och bolagsstyrelser ta fram en
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen består av verksamhetsmål som anger
hur kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att uppnå målen i
Planeringsdirektiv med budget 2017-2019.
I verksamhetsplanen anges dessutom övriga områden som
kommunstyrelsen särskilt prioriterar under 2017. Genom
verksamhetsmålen ger kommunstyrelsen stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret inriktningar inom särskilt prioriterade områden.
Till verksamhetsmålen i verksamhetsplanen kopplas aktiviteter, mätetal och
målvärden som dels anger inriktningen på arbetet med verksamhetsmålen
och dels används vid uppföljningen.
Utöver verksamhetsmålen innehåller verksamhetsplanen förklarande texter
i syfte att, tillsammans med aktiviteter, mätetal och målvärden,
kontextualisera och precisera målformuleringarna.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Utgångspunkten för kommunstyrelsens verksamhetsplan är
Planeringsdirektiv med budget 2017-2019, antagna handlingsprogram och
andra strategiska dokument, kommunstyrelsens riktlinjer samt övriga
anvisningar.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsen2016-11-15, § 310
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-11-08, § 178
Kommunstyrelsen 2016-11-01, § 289
Kommunstyrelsen, 2016-09-30, workshop
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan
2017 enligt bilaga 1.
Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på:
1. att aktivitet nummer 5 under verksamhetsmål 4 ändras så att det lyder:
besluta om utredning av utveckling av Mjellby konstmuseum
2. att det läggs till en aktivitet (som blir aktivitet nummer 4) under
verksamhetsmål 5 som lyder: ”påbörja arbetet med att ta fram ett
underlag avseende den europeiska deklarationen för jämställdhet och
hur den ska kunna implementeras.” och att målvärdet för aktiviteten
blir: ”plan för det fortsatta arbetet klar i samband med att SKL:s
jämställdhetsprojekt avslutas.”
Anders Rosén (S) yrkar på:
1. att verksamhetsmål 1 ändras så att det lyder: "kommunstyrelsen
möjliggör användningen av sociala investeringsfonder för att utveckla
verksamheten och främja hållbart arbete"
2. att målvärdet under verksamhetsmål 2 aktivitet 1, ändras till ”1500
bostäder 2017”
3. att det läggs till en aktivitet under verksamhetsmål 7 som lyder:
”utveckling av Bastionen och Norre Katts park”
4. att det läggs till en aktivitet under verksamhetsmål 5 som lyder ”inrätta
medborgarservicekontor”
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
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5. att aktivitet 1 under verksamhetsmål 6 ändras så att den lyder ”utveckla
riktlinjer för upphandling, inköp, intraprenad och egen regi”
6. att aktivitet 1 under verksamhetsmål 8 ändras så att den lyder: ”Ta
ställning till förstudie om uppdatering av Handlingsprogram för hållbara
transporter och resande”
7. att målvärde 1 under verksamhetsmål 14, mätetal 1, ändras så att det
lyder: ”Ha en färdigställd strategi för hur och var Halmstad ska växa”
Anders Rosén (S) yrkar bifall till ordförandes ändringsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden meddelar att han först tänker pröva om kommunstyrelsen
bifaller eller avslår ordförandes ändringsyrkanden.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes
ändringsyrkanden.
Ordföranden meddelar att han tänker pröva Anders Roséns
ändringsyrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Anders Roséns yrkanden.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att den som vill avslå Anders Roséns
ändringsyrkanden röstar ja och den som vill bifalla dem röstar nej.
Omröstningsresultat:
Carl Fredrik Graf (M), Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L), AnnCharlott Mankell (M), Tove Bergman (MP), Lars Püss (M), Jenny Axelsson
(C), Anna-Lena Cumtell (KD) röstar ja. Anders Rosén (S), Rose-Marie
Edlund (S), Bertil Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson
(S), Tor Ingels (SD) och Fatma Hergül (S) röstar nej.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen avslår Anders Roséns (S) ändringsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget med ordförandes
ändringsyrkanden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

Kommunstyrelsen

KS § 339

Sida
54(54)

Dnr KS 2016/00035

Information från ordförande och kommunchef
Beslut

Informationen är mottagen.
Ärendet

Catharina Rydberg Lilja berättar att Hans Ekberg har fått ett utökat
uppdrag för 2017 som innebär att han ska se över situationen rörande
förskolorna i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

