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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 31 maj 2022 kl 09:00-16:20 

Beslutande Ledamöter 
Jonas Bergman (M), ordförande 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Pålsson (S) 
Carl-Johan Berthilsson (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 

Louise Uvenfeldt (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
Fatma Hergül (S) 
Ella Kardemark (KD) (§§ 139-188) 
Tania Bengtsson (V) (§§ 139-184) 
Tor Ingels (SD) 
Andréa Skoglund (-) (§§ 139-175) 
Tony Stané (S) (§§ 139-175) 
Micael Nilsson (S) (§§ 176-195) 

 Ersättare 
Micael Nilsson (S) (§§ 139-175) 

Övriga deltagare Pernilla Tornberg Berner (§ 162), Mats Wallmark (§§ 168, 189),  
(§ 168), Magnus Sjöberg (§ 169),  (§ 169), Lisa Rönnberg (§§ 169-171, 173, 
176), Annika Hansson (§§ 170-171), Olof Selldén (§§ 170-171), Frida Löfgren (§ 171), 
Anna Winnberg (§ 171), Sapna Billengren Lindström (§ 173), Sabina Hermansson (§ 
173), Therese Wallgren (§§ 174-175), Charlie Karlsson (§ 174), Susanna Hjortenholt (§ 
176),  (§ 176),  (§ 176), Charlotte Svensson (§ 178), Joakim 
Norström (§ 180), Henrik Persson (§§ 181-183), Mattias Hansson (§ 184), Ann-Mari 
Mäkikangas (§ 184), Niclas Simonsson (§§ 185-188), Mårten Andersson (§ 187), 

 (§ 187),  (§ 187), Sandra Bromander (§ 188), Helena Lavott 
(§ 188), tf kommundirektör Anna Wallefors, kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 139-195 
Justeringsdag 2022-06-02  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-03 Datum då anslaget tas ned 2022-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 150 Dnr KS 2022/00244 
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KS § 151 Dnr KS 2021/00581 

Godkännande av slutredovisning Örjansskolans annex, Kastanjealléns 
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KS § 152 Dnr KS 2021/00318 
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KS § 153 Dnr KS 2022/00297 

Beslut om avloppsförsörjning i norra Halmstad .................................... 27 

KS § 154 Dnr KS 2013/00333 
Beslut om medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 
avseende Västkustbanepassagen, projektering av 
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KS § 155 Dnr KS 2020/00537 
Revidering av reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden31 

KS § 156 Dnr KS 2019/00219 
Antagande av detaljplan för Instruktören  33 

KS § 157 Dnr KS 2021/00374 
Antagande av detaljplan för Snöstorp 7:21 .......................................... 35 

KS § 158 Dnr KS 2021/00489 
Antagande av detaljplan för Trönninge 11:132 ..................................... 37 

KS § 159 Dnr KS 2022/00302 
Delegation undertecknande av köpehandlingar Hulabäck 3:44 och 
Skipås 25:69 ........................................................................................ 39 

KS § 160 Dnr KS 2021/00554 
Svar på motion om laddpunkter ........................................................... 41 

KS § 161 Dnr KS 2021/00431 

Svar på motion om Familjecentral i Halmstads kommun ...................... 43 

KS § 162 Dnr KS 2022/00159 

Svar på motion om kostnadsfria mensskydd för unga .......................... 45 

KS § 163 Dnr KS 2020/00073 

Svar på motion om missbruk av samhällets resurser ........................... 48 

KS § 164 Dnr KS 2022/00290 

Revidering av taxa avseende höjt minimibelopp enligt socialtjänstlagen49 

KS § 165 Dnr KS 2022/00291 

Revidering av taxa avseende serveringstillstånd ................................. 51 

KS § 166 Dnr KS 2022/00292 
Revidering av taxa avseende tobaksförsäljning ................................... 53 

KS § 167 Dnr KS 2022/00289 
Revidering av taxa för avgifter och matkostnader inom äldreomsorgen 
och för personer med funktionsnedsättning inom hemvårdsnämnden i 
Halmstads kommun .............................................................................. 55 

KS § 168 Dnr KS 2022/00062 
Information om drift av bostad med särskild service............................. 57 

KS § 169 Dnr KS 2010/00483 
Fastställande av principer för kommunalt övertagande av allmän plats 
samt uppdrag om verkställande för varje enskilt vägföreningsområde . 58 

KS § 170 Dnr KS 2022/00247 
Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av detaljplaner ........ 60 

KS § 171 Dnr KS 2022/00303 
Projektkatalogen juni 2022 ................................................................... 64 

KS § 172 Dnr KS 2020/00145 
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Beslut om områdesbegränsningar enligt lagen för mottagande av 
asylsökande m.fl................................................................................... 66 

KS § 173 Dnr KS 2013/00117 
Prioriteringar från utvecklingsprogrammen inför beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027 ........................................... 68 

KS § 174 Dnr KS 2022/00061 

Information om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet70 

KS § 175 Dnr KS 2022/00119 
Yttrande över betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning 
av alkoholdrycker ................................................................................. 71 

KS § 176 Dnr KS 2022/00295 

Information om Framtidsakademin - lovskola och feriearbete .............. 73 

KS § 177 Dnr KS 2020/00420 
Beslut om tillämpningsanvisning OPF-KL 18 - omställningsstöd och 
pension för förtroendevald .................................................................... 74 

KS § 178 Dnr KS 2021/00461 

Beslut om riktlinje för rekrytering av förvaltningschef och direktör i 
Halmstads kommun .............................................................................. 76 

KS § 179 Dnr KS 2022/00006 
Delårsrapport 1 januari-april 2022 ........................................................ 79 

KS § 180 Dnr KS 2022/00020 
Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 ................... 80 

KS § 181 Dnr KS 2022/00198 
Omfördelning av medel för att förstärka kommunens 
drivmedelskapacitet .............................................................................. 82 

KS § 182 Dnr KS 2022/00275 
Begäran om tilläggsanslag för kommunens investeringsbudget med 
anledning av pandemi- och krigseffekter .............................................. 84 

KS § 183 Dnr KS 2022/00338 
Begäran om tilläggsanslag för tillfälliga skollokaler inom 
Kattegattområdet .................................................................................. 87 

KS § 184 Dnr KS 2020/00378 
Beslut om riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering ....... 89 

KS § 185 Dnr KS 2022/00080 

Årets entreprenör i Halmstads kommun 2021 ...................................... 94 

KS § 186 Dnr KS 2022/00081 
Tillgänglighets- och bemötandepris i Halmstads kommun 2021 .......... 95 

KS § 187 Dnr KS 2019/00498 
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Information om rapport av Sveriges kommuner och regioners 
insiktsmätning (NKI) ............................................................................. 96 

KS § 188 Dnr KS 2022/00301 
Information om rapport av Sveriges kommuner och regioners 
insiktsmätning över nöjd upphandlings index (NUI).............................. 97 

KS § 189 Dnr KS 2022/00069 

Entledigande och val i styrelsen för Halmstads Rådhus AB, Halmstads 
stadsnät AB, Halmstads Energi och Miljö AB samt Laholmsbuktens VA 
AB ........................................................................................................ 98 

KS § 190 Dnr KS 2022/00066 

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott ........................................ 100 

KS § 191 Dnr KS 2022/00012 
Information från VD i Halmstads Rådhus AB ..................................... 101 

KS § 192 Dnr KS 2022/00035 

Information från ordförande och kommundirektör .............................. 102 

KS § 193 Dnr KS 2022/00016 

Övriga frågor ...................................................................................... 103 

KS § 194 Dnr KS 2022/00351 

Initiativärende - Ekonomiskt stöd vid särskilda skäl till privatpersoner 
och näringsverksamheter ................................................................... 104 

KS § 195 Dnr KS 2022/00352 
Initiativärende - Stödbidrag till Nattcaféet ........................................... 106 
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KS § 139 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
_______ 
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KS § 140 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.  

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende angående ekonomiskt stöd vid särskilda skäl till 
privatpersoner och näringsverksamheter samt ett ärende angående stödbidrag till 
Nattcaféet. 
 
Ordföranden (M) föreslår att Fabio Ishaqs (-) initiativärenden behandlas sist på 
dagordningen.  
 
_______ 
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KS § 141 Dnr KS 2022/00024  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation; Protokoll 2022-04-19 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-04-19 
 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-04-19 
 
4. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-04-19 
 
5. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning; Protokoll 2022-03-25, 2022-04-08, 2022-
04-29 
 
6. Halmstads Rådhus AB; Protokoll 2022-05-05 
 
7. Fastighetsnämnden; Yttrande - Granskning av skogsförvaltning (KS 2022/00147) 
 
8. Fastighetsnämnden; Yttrande - Granskning av investeringsprojektet 
Kattegattgymnasiet (KS 2022/00120) 
 
9. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Region Halland; 
Protokollsutdrag GNHH §26  Återrapportering av 2021 års grunduppdrag från 
driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa, beslutsförslag och bilaga. 
 
10. Patientnämnden Halland; Protokoll 2022-04-13 §§ 13-20 och anslagsbevis 
 
11. Teknik- och fritidsnämnden; Yttrande - Granskning av skogsförvaltning (KS 
2022/00147) 
 
_______ 
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KS § 142 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Yttrande över Promemorian parkering elsparkcyklar. 
- Yttrande över Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande. 
 
2. Beslut gällande förhandlingsprotokoll och överläggningsprotokoll: 
- Förhandlingsprotokoll: 2022/2-8, 2022/09-10, 2022/18-20, 2022/22-24, 2022/37-40, 
2022/41-42, 2022/44-49 
 
_______ 
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KS § 143 Dnr KS 2021/00028  

Tillägg av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen även ska sammanträda måndagen den 
27 juni 2022, klockan 10.00-11.00.  

Ärendet 

På kommunstyrelsen 2021-08-31 § 212 beslutades om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2022. Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen 
även sammanträder måndagen den 27 juni 2022. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd samt kommunstyrelsens 
presidium 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen även ska sammanträda måndagen den 
27 juni 2022, klockan 10.00-11.00. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag mot Tania Bengtssons (V) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_______ 
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KS § 144 Dnr KS 2022/00063  

Valärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse ny person till uppdrag enligt förslag i förteckning A. 

Ärendet 

Valärenden som behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-31, enligt 
bifogad förteckning A. 
 
_______ 
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KS § 145 Dnr KS 2022/00181  

Yttrande över promemorian Viktigt Meddelande till 
Allmänheten - en översyn av VMA-systemet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över promemorian Viktigt meddelande till 
allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1).   

Ärendet 

Justitiedepartementet har bjudit in Halmstads kommun till yttrande över promemorian 
Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1).  
 
Justitiedepartementet har gjort en översyn av varnings- och informationssystemet 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utifrån dels tillämpningsområde, vem som 
har behörighet att sända ett VMA samt vilka kanaler som kan eller bör användas vid 
utsändning. Justitiedepartementet föreslår en del förändringar inom de författningar 
som påverkar VMA på olika sätt, samt en lag samt förordning om viktigt meddelande till 
allmänheten. Syftet är att göra en översyn för att skapa en mer sammanhållen reglering 
av systemet än vad som idag är fallet.  
 
Kommunledningsförvaltningen har stämt av ärendet med räddningstjänsten, som är 
berörd verksamhet inom Halmstads kommun. Räddningstjänsten har inget att erinra 
mot Justitiedepartementets förslag.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen översänder yttrande enligt 
underlag 1, Halmstads kommuns yttrande över promemorian Viktigt meddelande till allmänheten - 
en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1). I yttrandet framgår att Halmstads kommun inte 
har något att erinra avseende promemorians förslag. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 68 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över promemorian Viktigt meddelande till 
allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1).  
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 146 Dnr KS 2022/00212  

Yttrande över granskning av ägarstyrning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över granskning av ägarstyrning.  

Ärendet 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
ägarstyrningen av de kommunala bolagen. 
 
Revisionsfrågorna som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt 
följande: 
1. Har fullmäktige fastställt bolagens kommunalrättsliga villkor/principer enligt KL 
10:3? 
2. Har kommunstyrelsen säkerställt att det utövas en tillräcklig styrning över kommunal 
verksamhet som bedrivs i bolagsform? 
3. Finns en fungerande dialog mellan ägare och bolag? 
4. Sker rapportering från bolagen till ägaren i enlighet med gällande direktiv? 
5. Genomför kommunstyrelsen en årlig prövning av bolagens verksamhet? 
 
Efter genomförd granskning bedöms det att kommunstyrelsen uppfyllt samtliga 
revisionsfrågor förutom frågan om kommunstyrelsen har säkerställt att det utövas en 
tillräcklig styrning över kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform, som bedöms 
vara delvis uppfylld (revisionsfråga 2). Den samlade bedömningen är att 
kommunstyrelsens ägarstyrning av bolagen i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt. 
 
I kommunens yttrande redogörs närmare för hur revisorernas rekommendationer är 
omhändertagna. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 78 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över granskning av ägarstyrning. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 147 Dnr KS 2022/00243  

Yttrande över ny zonstruktur för den särskilda 
kollektivtrafiken - färdtjänst 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Yttrande över 
Hallandstrafiken AB:s förslag om ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst).   

Ärendet 

Hallandstrafiken har beslutat om en ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken. 
Samtidigt har Hallandstrafiken remitterat förslag om ny zonstruktur för den särskilda 
kollektivtrafiken (färdtjänst). Detta eftersom Hallands riktlinje för den särskilda 
kollektivtrafiken säger att zonstrukturen ska vara likadan som den i den allmänna 
kollektivtrafiken. Hallandstrafikens analys är att förslaget om ny zonstruktur innebär ca 
140 000 kronor i minskade intäkter från egenavgifter per år.  
 
I övrigt bedöms förslaget inte innebära några ekonomiska förändringar för kommunen. 
För resenärerna innebär förslaget en mer lättöverskådlig struktur. 
 
Förutsatt att Hallandstrafikens beräkningar stämmer är kommunledningsförvaltningens 
bedömning att förslaget om ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken är 
fördelaktigt både för kommunen och enskilda invånare som nyttjar särskild 
kollektivtrafik. Det blir mer lättöverskådligt med färre zoner och innebär en marginell 
ekonomisk förändring i form av en något lägre intäkt från egenavgifter.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 88 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen 
Dialog har förts med representant för Hallandstrafiken AB och övriga halländska 
kommuner exklusive Kungsbacka 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Yttrande över Hallandstrafiken AB:s förslag om ny 
zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst).  
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 148 Dnr KS 2022/00240  

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 
2024-2025.  

Ärendet 

Region Halland är sedan Lag om kollektivtrafik trädde i kraft, den 1 januari 2012, 
Regional Kollektivtrafikmyndighet i Halland. I lagen finns bland annat krav på att det i 
varje län ska finnas ett Trafikförsörjningsprogram som beskriver kollektivtrafikens 
långsiktiga inriktning. Hallandstrafiken arbetar årligen fram en Kollektivtrafikplan på 
uppdrag av Region Halland som beskriver hur Hallandstrafiken omsätter målen i det 
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Arbetet med att ta fram Kollektivtrafikplanen 
följer en upparbetad process och remisshantering av dokumentet är årligen 
återkommande. 
 
Denna Kollektivtrafikplan gäller för år 2023 med utblick mot 2024-2025. Under 2022 
beskrivs trafikförändringar i form av omfördelad busstrafik i länet, där en linje i 
Halmstad berörs, linje 330.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 89 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i dialog med teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 
2024-2025. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande mening 
sist i yttrandet: Ett sätt att både öka den sociala och den ekologiska hållbarheten är sänkta taxor i 
kollektivtrafiken samt avgiftsfria resor för vissa grupper, exempelvis unga och pensionärer. Detta är 
något Halmstads kommun menar Hallandstrafiken behöver arbeta mer med.  

 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tania Bengtssons (V) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) tilläggsyrkande mot sitt avslagsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för avslag på Tania Bengtssons (V) tilläggsyrkande 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) tilläggsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson 
(S), Carl-Johan Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise 
Uvenfeldt (M), Fatma Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels 
(SD), Tony Stané (S), Andréa Skoglund (-) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Tania Bengtsson (V). 
 
Med 14 röster för ja och 1 röst för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania 
Bengtssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 149 Dnr KS 2021/00143  

Genomförande av folkomröstning utifrån folkinitiativets 
begäran "Inget hotell på Österskans och i Picassoparken" 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omröstningsdistrikt och 
omröstningslokaler ska vara de samma och med samma öppettider som till de allmänna 
valen den 11 september 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta valnämndens 
förslag att en röstsedel ska användas där frågeställning och svarsalternativ anges. Vid 
respektive svarsalternativ ska det finnas en kryssruta där den röstberättigade ska markera 
sitt val. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att röstsedeln ska vara rosa 
med svart text och i A6 format. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att det ska anordnas 
förtidsröstning, budröstning och möjlighet till röstning med ambulerande röstmottagare. 
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att det inte ska vara möjligt 
att brevrösta eller att rösta från utlandet samt att utlämning av röstsedlar gällande 
folkomröstningen endast kommer att ske på de platser där röstningen äger rum inom 
Halmstads kommun.  
 
6. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att röstsammanräkningen 
ska vara avslutad senast den 30 september 2022.  

Ärendet 

Den 8 mars 2021 lämnades över 10 000 namnunderskrifter in till Halmstads kommun 
från folkinitiativet ”Inget hotell på Österskans och i Picassoparken”. Granskningen av 
namnunderskrifterna visade att 8 661 namnunderskrifter var godkända. Antalet 
underskrifter var därmed tillräckligt för att väcka frågan om folkomröstning i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att en folkomröstning ska genomföras. 
Enligt lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 4 § är det valnämnden som 
svarar för genomförandet av folkomröstningen.  
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Den 15 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att den fråga och de svarsalternativ 
som anges på röstsedeln ska vara ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang 
och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?” - ja eller nej.  
 
Den 14 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att ändra dag för omröstning till 
den 11 september 2022, i samband med de allmänna valen. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige fatta beslut om röstsedlars antal, innehåll och utseende, 
omröstningsdistrikt och lokaler, förtidsröstning och avslutad röstsammanräkning. 
 
Ingen utläggning av röstsedlar gällande folkomröstningen sker genom Halmstads 
kommuns försorg utanför Halmstads kommun. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Valnämnden, 2022-05-18, VN § 3 
Servicekontoret, valkansliet tillsammans med valnämndens presidium 
Kommunfullmäktige, 2021-12-14, KF § 109 
Kommunfullmäktige, 2021-06-15, KF § 56 
Kommunfullmäktige, 2021-05-25, KF § 41 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara 
de samma och med samma öppettider som till de allmänna valen den 11 september 
2022. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta valnämndens förslag att en röstsedel ska 
användas där frågeställning och svarsalternativ anges. Vid respektive svarsalternativ ska 
det finnas en kryssruta där den röstberättigade ska markera sitt val. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att röstsedeln ska vara rosa med svart text och i A6 
format. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att det ska anordnas förtidsröstning, budröstning och 
möjlighet till röstning med ambulerande röstmottagare. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att det inte ska vara möjligt att brevrösta eller att rösta 
från utlandet samt att utlämning av röstsedlar gällande folkomröstningen endast 
kommer att ske på de platser där röstningen äger rum inom Halmstads kommun.  
 
6. Kommunfullmäktige beslutar att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast den 
30 september 2022. 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-31   22(107) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 150 Dnr KS 2022/00244  

Beslut om stiftelsernas årsredovisning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande redovisning för år 2021 av 
Halmstads kommun förvaltade stiftelser.  

Ärendet 

Redovisning 2021 för Halmstads kommuns gemensamma stiftelseförvaltning är en 
sammanställning av de 52 stiftelser som Halmstads kommun förvaltar. Enligt 
årsredovisning 2021 så uppgår stiftelsernas gemensamma årsresultat till 3 665 367 
kronor. Disponibla medel vid årets början är 2 875 093 kronor och vid årets slut 3 471 
774 kronor. Den totala utdelningen av stiftelsemedel uppgår till 1 327 864 kronor.  
 
Den gemensamma årsredovisningen är undertecknad av Halmstads kommuns utsedda 
firmatecknare för stiftelserna. Årsredovisning för varje stiftelse finns upprättad och 
förvaras på kommunledningsförvaltningen och undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande samt revisor. Revisionsrapport, redovisningshandlingar samt det 
samlingsdokument där alla kommunstyrelsens ledamöter undertecknar redovisningen 
överlämnas därefter till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 70 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande redovisning för år 2021 av 
Halmstads kommun förvaltade stiftelser. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 151 Dnr KS 2021/00581  

Godkännande av slutredovisning Örjansskolans annex, 
Kastanjealléns förskola - byggnation av förskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning 
av Kastanjealléns förskola till en utgift om 31,3 miljoner kronor.  

Ärendet 

Fastighetsnämnden har inkommit med en slutredovisning av byggnation av 
Kastanjealléns förskola till en sammanlagd utgift om 31,3 miljoner kronor. 
 
I kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning 
fastslås att slutredovisning av investeringsprojekt av större omfattning ska ske till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ursprungligen budgeterades 30 miljoner kronor och projektet har slutförts till en utgift 
om totalt 31,3 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 4,4 procent. Den 
huvudsakliga orsaken till budgetavvikelsen har varit oförutsedda högre kostnader för 
bullerplanket, utbyte av fönster och bilning av betonggolv. 
 
Orsakerna till budgetavvikelse bedöms ha redogjorts för på ett tillfredsställande vis i 
slutredovisningen och kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner slutredovisningen av Kastanjealléns förskola till en utgift om 31,3 miljoner 
kronor. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 69 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Fastighetsnämnden, 2021-12-15, FN § 108 
Kommunfullmäktige, 2016-02-29, KF § 10  
Kommunfullmäktige, 2014-06-17, KF § 64  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av Kastanjealléns förskola 
till en utgift om 31,3 miljoner kronor. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 152 Dnr KS 2021/00318  

Begäran om tilläggsanslag för markförvärv 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen, 
anslagsområde 051 Samhällsbyggnad, ett tilläggsanslag om 109 miljoner kronor i 
investeringsmedel 2022 så att investeringsbudgeten för markförvärv uppgår till totalt 
159 miljoner kronor, och att finansieringen sker via kommunens eget kapital.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har 14 december 2021 KF § 101 beslutat att AB Industristadens 
parkeringshus ska överlåtas till Halmstad Kommun till anläggningarnas marknadsvärde, 
samt att bolaget ska avvecklas. 
 
Överlåtelserna är genomförda och finansieras genom att kommunen nu debiteras 
kapitalkostnader i likhet med andra eget ägda anläggningar, jämfört med tidigare då 
kommunen betalade hyra för bolagets anläggningar. Förvärvet är således 
självfinansierande. 
 
Då den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för markförvärv uppgår till 50 
miljoner kronor behöver budgeten utökas med de 109 miljoner kronor som förvärvet 
genererar. Vid beslutet i kommunfullmäktige den 14 december 2021 saknades formell 
beslutssats om att utöka budgeten, därav behöver ett beslut nu fattas. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 67 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 051 
Samhällsbyggnad, ett tilläggsanslag om 109 miljoner kronor i investeringsmedel 2022 så 
att investeringsbudgeten för markförvärv uppgår till totalt 159 miljoner kronor, och att 
finansieringen sker via kommunens eget kapital. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______                 
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KS § 153 Dnr KS 2022/00297  

Beslut om avloppsförsörjning i norra Halmstad 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att framtida vatten och avloppsförsörjning för 
Getinge samhälle baseras på överföring av spillvatten till Busörs avloppsreningsverk 
samt parallellt anläggande av kompletterande dricksvattenledning mellan Getinge och 
Haverdal enligt styrelsen för Laholmsbuktens VA ABs förslag. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att Laholmsbuktens VA AB får ta i anspråk 
investeringsmedel upp till 150 miljoner kronor för ombyggnad och utbyggnad av 
Busrörs avloppsreningsverk.  

Ärendet 

Busörs reningsverk renar idag spillvatten från norra kuststräckan i Halmstad. 
Reningsverket är i behov av om och tillbyggnad för att möta dagens krav för 
reningsteknik men också för att kunna ta emot spillvatten från fler abonnenter i enlighet 
med översiktsplanen Framtidsplan 2050. Laholmsbuktens VA AB har ansökt om nytt 
tillstånd som tar höjd för fler anslutningar till reningsverket men det har inte 
specificerats från vilka orter eller verksamhetsområden.  
 
Getinges reningsverk är också i behov av om- och tillbyggnad för att kunna möta den 
exploatering som föreslås Framtidsplan 2050 och för att minska belastningen av 
näringsämnen på Suseån. Suseåns vattenkvalitet uppnår inte miljökvalitetsnormerna till 
stor del på grund av övergödning, något som reningsverket är en bidragande faktor till. 
En förändring, antingen överföring av spillvatten från Getinge till Busör eller Västra 
stranden, alternativt ombyggnad av reningsverket på orten anses nödvändig till/kring år 
2030.  
 
Inför en ombyggnad av Busörs reningsverk har Laholmsbuktens VA AB tagit fram en 
utredning för att se på bästa samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan för 
spillvattenförsörjningen i norra Halmstad. I utredningen framgår att det är bäst att bygga 
om Busörs reningsverk under 2022-2024 med en kapacitet att även kunna ta emot 
spillvatten från hela norra Halmstad (innefattar Getinges spillvatten från 2030 och 
framöver) för att säkra infrastruktur för spillvattenförsörjning i enlighet med 
Framtidsplan 2050. 
 
Kostnaderna för ombyggnad av Busörs reningsverk är enligt offert 119 miljoner kr och 
med Laholmsbuktens VA ABs egen insats uppgår det till en total kostnad på 125 
miljoner kr.  
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Ytterligare kostnader riskerar att tillkomma med avseende på det osäkra världsläget och 
råvarupriserna. Projekt som överstiger kostnader om 50 miljoner kr ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Kostnader för nedläggning av reningsverket i Getinge samt 
överföringsledning till Busörs reningsverk tillkommer och uppskattas idag kosta kring 
60 miljoner kr.  
 
Kommunstyrelsen är också ansvarig beslutsfattare för VA-huvudmannen i kommunen 
och ska därför godkänna beslut av principiell karaktär, så som inriktning för den 
framtida spillvattenförsörjningen i Norra Halmstad kan anses vara.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 66 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2022-04-25, LBVA AB § 51 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att framtida vatten och avloppsförsörjning för 
Getinge samhälle baseras på överföring av spillvatten till Busörs avloppsreningsverk 
samt parallellt anläggande av kompletterande dricksvattenledning mellan Getinge och 
Haverdal enligt styrelsen för Laholmsbuktens VA ABs förslag. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel får tas i anspråk för ombyggnad av 
Busörs reningsverk enligt styrelsen för Laholmsbuktens VA ABs förslag. 

Yrkanden 

Ella Kardemark (KD) yrkar att beslutspunkt 2 får följande lydelse:  
Kommunstyrelsen beslutar att Laholmsbuktens VA AB får ta i anspråk 
investeringsmedel upp till 150 miljoner kronor för ombyggnad och utbyggnad av 
Busrörs avloppsreningsverk.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks 
(KD) ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
_______ 
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KS § 154 Dnr KS 2013/00333  

Beslut om medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket avseende Västkustbanepassagen, projektering 
av kontaktledningsarbeten, Södra infarten etapp 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till medfinansierings- och 
samverkansavtal med Trafikverket, Trv 2021/120296 om projektering av 
kontaktledningsarbetena som krävs i samband med utförandet av Södra infarten etapp 
2, bro över västkustbanan.  

Ärendet 

Genomförande av projekt Södra Infarten etapp 1 är slutfört. 
 
För etapp 2 pågår arbetet med att ta fram detaljplan. Planen har varit ute på samråd och 
arbetet med detaljplan inför granskningen är komplext då ett antal angränsande 
intressenter med projekt och markanspråk som berörs av Södra Infarten etapp 2 har 
påkallat uppmärksamhet. Även yttranden från till exempel länsstyrelsen har krävt ett 
flertal kompletteringar av ingående utförda utredningar i samband med framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Infarten etapp 2. 
 
Parallellt med detaljplanarbetet har diskussioner och sedermera förhandlingar om vilka 
åtaganden som Trafikverket måste genomföra inom etapp 2 pågått. 
Detta har landat i att kommunen kommer att bygga cirka 80% av etapp 2 i egen regi och 
Trafikverket cirka 20%, vilket kort sagt innebär att passagen över västkustbanan med 
tillhörande konsekvenser kommer att projekteras och genomföras i Trafikverkets regi. 
Kommunen kommer att äga och drifta passagen vilket innebär att den delen är en ren 
kommunal investering.  
 
Projektering och sedermera genomförandet av konsekvenserna på kontaktledningarna 
som idag finns där planerad passage skall ske är Trafikverkets anläggning. Eftersom 
kommunen är den part som föranleder dessa arbeten kommer kostnaden om 700 000 
kronor för projektering av kontaktledningsarbetena att belasta kommunens 
driftredovisning inom verksamhet 051 genom ett medfinansieringsbidrag utifrån avtal 
med Trafikverket. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 65 
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Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med teknik- 
och fastighetsförvaltningen samt Trafikverkets projektorganisation 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till medfinansierings- och 
samverkansavtal med Trafikverket, Trv 2021/120296 om projektering av 
kontaktledningsarbetena som krävs i samband med utförandet av Södra infarten etapp 
2, bro över västkustbanan. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 155 Dnr KS 2020/00537  

Revidering av reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente och 
arbetsform för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och att detta träder i kraft den 
1 juli 2022.  

Ärendet 

I juni 2022 fattar riksdagen beslut om förändringar av lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. Syftet är att åstadkomma en jämnare fördelning av boendeplatser 
för skyddsbehövande från Ukraina som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på 
Massflyktsdirektivet. Migrationsverket ska behålla huvudansvaret för mottagandet, 
samtidigt som de anvisar kommuner att, mot ersättning, ordna boende. Lagen ska träda i 
kraft 1 juli 2022.  
 
Kommunens remissvar på lagförslaget finns hanterat i ärende KS 2022/00256.   
 
Halmstads kommun har sedan tidigare ansvar för målgruppen nyanlända som är 
folkbokförda i kommunen. Ansvaret för asylsökande och skyddsbehövande är 
begränsat.  
 
Skyddsbehövande som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på Massflyktsdirektivet 
folkbokförs inte och är att betrakta som asylsökande. Lagförändringen och 
kommunanvisning av skyddsbehövande innebär därför ett nytt grunduppdrag till 
Halmstads kommun. Hur detta ska hanteras kräver förtydligande i reglemente.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har redan ansvar för mottagning av 
kommunanvisade nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Med anledning av 
lagförändringen behöver nämndens grunduppdrag utökas med ”ansvar för mottagning 
och bosättning av kommunanvisade skyddsbehövande”.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 80 
Kommunledningsförvaltningen 
Förändringen av reglementet är kommunicerad med berörd förvaltningschef och 
nämndsordförande   
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente och arbetsform för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och att detta träder i kraft den 1 juli 2022. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 157 Dnr KS 2021/00374  

Antagande av detaljplan för Snöstorp 7:21 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-SNÖ16 enligt: 
Planbeskrivning för ändring av detaljplan, Ursprunglig planbeskrivning med ändring och 
Ursprunglig plankarta med ändring, daterade 2022-05-06. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad Undersökning av betydande 
miljöpåverkan tillhörande detaljplan för ändring av detaljplan 1380K-SNÖ16, daterad 
2022-05-06.  

Ärendet 

Fastigheten Snöstorp 7:21 har under många år använts för daglig verksamhet men är 
sedan i mitten på 2019 utrymd efter att utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen 
sagt upp avtalet. Fastigheten var tidigare i kommunal ägo. Efter försäljning är den nu i 
privat ägo. Med ansökan inkom 2020-09-15 en begäran om planbesked för att kunna 
använda fastigheten Snöstorp 7:21 för förskole- och/eller bostadsändamål. Åtgärden 
strider mot gällande detaljplan där fastigheten enbart är avsedd för bostadsändamål. 
Sökanden bedömer att hen kan bedriva förskoleverksamhet med de begränsningar 
fastighetens och byggnadens storlek medför.  
 
Kommunledningsförvaltningen fick 2020-11-10, KSU § 195, i uppdrag att i detaljplan 
pröva skol- och bostadsändamål för fastigheten Snöstorp 7:21. 
 
Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-04-19 
§ 72 genomförts under tiden 22 april 2022 - 6 maj 2022. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under 
granskningstiden varit tillgängligt på Rådhuset samt på Halmstads kommuns webbsida. 
 
Yttranden som inkom under granskning berörde i huvudsak trafik, friyta och 
sophantering. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 80 
Förslaget har tagits fram genom samarbete i en projektgrupp med deltagare från 
kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor, bygg- och miljöförvaltningen 
samt teknik- och fastighetsförvaltningen 
Under framtagandet av planen har dialog förts med fastighetsägarna 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-SNÖ16 enligt: 
Planbeskrivning för ändring av detaljplan, Ursprunglig planbeskrivning med ändring och 
Ursprunglig plankarta med ändring, daterade 2022-05-06. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad Undersökning av betydande 
miljöpåverkan tillhörande detaljplan för ändring av detaljplan 1380K-SNÖ16, daterad 
2022-05-06.  
 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
granskningsredogörelse tillhörande ändring av detaljplan 1380K-SNÖ16, daterad 2022-
05-06.  

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Tania Bengtssons (V) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 158 Dnr KS 2021/00489  

Antagande av detaljplan för Trönninge 11:132 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13 enligt: 
Planbeskrivning för ändring av detaljplan, Ursprunglig planbeskrivning med ändring och 
Ursprunglig plankarta med ändring, daterade 2022-05-03. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad Undersökning av betydande 
miljöpåverkan tillhörande ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13, daterad 2022-05-03.  

Ärendet 

Med ansökan inkom 2020-02-14 en begäran om planbesked för att kunna använda 
fastigheten Trönninge 11:132 för förskole- och/eller bostadsändamål. Fastighetsägaren 
tillika exploatören har en önskan om att fortsatt bedriva förskoleverksamhet på 
fastigheten som pågått sedan 1989. Åtgärden strider mot gällande detaljplan där 
fastigheten är avsedd för bostadsändamål. Därför krävs en detaljplaneändring som 
tillåter detta för att fastighetsägaren ska kunna få bygglov till sin verksamhet. För att 
genomföra avsedd åtgärd behöver detaljplanen kompletteras med användnings-
bestämmelsen S som står för skola. Sökanden bedömer förskoleverksamhet kan 
bedrivas med de begränsningar fastighetens och byggnadens storlek medför. 
 
Planändring för detaljplan 1380K-TRÖ13 tillförs endast för fastigheten Trönninge 
11:132. Ändringen avser ett tillägg av användningen ”S, skola” för att möjliggöra 
befintlig förskoleverksamhet. ”S, skola” adderas bredvid nuvarande beteckning ”BÖ, 
område för bostadsändamål, fristående eller kopplade hus”. Utöver det utökas 
byggrätten på fastigheten från max 1/5 av fastighetsarean, i det här fallet 924/5=184.4 
m2, till 195 m2 BYA, i syfte att ge fastigheten ett planenligt utgångsläge och möjliggöra 
för nödvändiga kompletteringar i begränsad omfattning.  
 
Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-03-22 
§ 56 genomförts under tiden 29 mars 2022 - 19 april 2022. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under 
granskningstiden varit tillgängligt på Rådhuset samt på Halmstads kommuns webbsida.  
 
Yttranden som inkom under granskning berörde i huvudsak; precisering av byggrätten 
som byggnads-, brutto eller bruksarea, hänvisning till ”Policy för projektering och 
byggnation av förskolor och skolor”, tydliggörande av friyta, uppskattning av antal 
förskoleplatser och begränsningar i verksamheten. 
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Sammanfattning av synpunkter, svar på dessa samt förslag till förändringar finns 
beskrivna i granskningsutlåtandet. 
  
De yttranden som inkom under granskning berör byggrättens precision, friytans och 
byggnadens begränsningar i yta samt de riktlinjer kommunens ”Policy för projektering 
och byggnation av skolor och förskolor” medger och hur det förhåller sig till Boverkets 
rekommendationer. Planhandlingarna har uppdaterats gällande byggrättens precision 
och riktvärdena för buller. Planhandlingarna har inte uppdaterats med att exkludera 
hänvisningar till kommunens ”Policy för projektering av förskolor och skolor” eftersom 
den, precis som Boverkets rekommendationer, är en vägledning i detaljplanearbetet för 
att nå de krav som ställs i Plan- och Bygglagen. Förtydligande har gjorts gällande den 
friyta som bedöms lämplig för ändamålet både i omfattning och vad det baseras på samt 
att friytans och byggnadens storlek innebär begränsningar av verksamheten. 
 
Efter granskning kvarstår planförslagets innehåll och huvuddrag. Mindre justeringar har 
gjorts i plankarta och planbeskrivning i syfte att förtydliga förslaget. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 81 
Förslaget har tagits fram genom samarbete i en projektgrupp med deltagare från 
kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor, bygg- och miljöförvaltningen 
samt teknik- och fastighetsförvaltningen 
Under framtagandet av planen har dialog förts med fastighetsägarna 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13 enligt: 
Planbeskrivning för ändring av detaljplan, Ursprunglig planbeskrivning med ändring och 
Ursprunglig plankarta med ändring, daterade 2022-05-03. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad Undersökning av betydande 
miljöpåverkan tillhörande ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13, daterad 2022-05-03. 
 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
granskningsutlåtande tillhörande ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13, daterad 2022-05-
03. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 159 Dnr KS 2022/00302  

Delegation undertecknande av köpehandlingar Hulabäck 3:44 
och Skipås 25:69  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att underteckna 
köpehandlingar för fastigheterna Hulabäck 3:44 och Skipås 25:69 om köpeskillingen vid 
respektive fastighetsförsäljning överstiger 4 miljoner kronor + index (KPI dec 2002) 
men understiger 10 miljoner kronor + index (KPI dec 2002). Detta enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning, del I punkt 12, antagen 2020-09-01 respektive 
kommunstyrelsen reglemente, sid. 6 avsnitt 1.4, punkt 9, antagen 2021-06-15.   

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret sammanställde år 2020 en lista över fastigheter som inte 
behövs för de kommunala verksamheterna. Det beslutades 2020-02-04 (KS 
2020/00085) att dessa fastigheter skulle bjudas ut till marknaden och försäljas genom ett 
mäklarförfarande. Listan innefattade bl.a. fastigheterna Hulabäck 3:44 och Skipås 25:69, 
två föredetta förskolor i Steninge. Beslut togs om att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts ordförande hade rätt att underteckna köpehandlingar för 
fastigheterna i listan till ett försäljningspris på maximalt 4 miljoner kronor. 
 
Ärendet initierades för att inte få tidsfördröjning i försäljningsprocessen genom att 
behöva avvakta samhällsbyggnadsutskottets sammanträden. Genom beslutet kunde 
fastigheterna snabbare överlämnas till en köpare vilket underlättar köparens hantering. 
 
Nu två år senare har priserna på fastighetsmarknaden ökat och av den anledningen finns 
det möjlighet att försäljningspriset på de respektive två objekten Hulabäck 3:44 och 
Skipås 25:69 kan komma att överstiga det beslutade beloppet. Mäklarens bedömning är 
att försäljningspriset dessutom kan komma att överstiga det i delegationsordningen 
beslutade beloppet för samhällsbyggnadsutskottet, varpå beslut i ärendet bör tas i 
kommunstyrelsen. 
 
Undertecknande vid försäljning med en köpeskilling under 60 basbelopp följer 
kommunstyrelsens delegationsordning från 2020-09-01 del G. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 82 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge ordföranden i uppdrag att 
underteckna köpehandlingar för fastigheterna Hulabäck 3:44 och Skipås 25:69 om 
köpeskillingen vid respektive fastighetsförsäljning överstiger 60 basbelopp men 
understiger 4 miljoner kronor + index (KPI dec 2002). Detta enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, del I punkt 12, antagen 2020-09-01. Med indexreglering är summan 
idag cirka 5,1 miljoner kronor. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att underteckna 
köpehandlingar för fastigheterna Hulabäck 3:44 och Skipås 25:69 om köpeskillingen vid 
respektive fastighetsförsäljning överstiger 4 miljoner kronor + index (KPI dec 2002) 
men understiger 10 miljoner kronor + index (KPI dec 2002). Detta enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning, del I punkt 12, antagen 2020-09-01 respektive 
kommunstyrelsen reglemente, sid. 6 avsnitt 1.4, punkt 9, antagen 2021-06-15.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 160 Dnr KS 2021/00554  

Svar på motion om laddpunkter 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motivering att arbete pågår för att utveckla laddinfrastrukturen i samverkan både mellan 
förvaltningar och bolag.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Fabio Ishaq och Lars Björk inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige den 12 december 2021. Den beskriver att det är svårt för 
boende i lägenheter som bara har tillgång till parkering på allmän platsmark att följa 
utvecklingen inom elektrifiering av persontransporter. Det bidrar till en ökad 
segregation. Att kunna använda större elfordon i sin vardag är att på väg att bli en stor 
klassfråga och behöver aktivt motarbetas.  
 
I motionen föreslås följande beslut; 
1. Att Halmstad kommun ger lämpliga förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att 
upphandla laddpunktsinfrastrukturer i olika format av en eller flera aktörer för placering 
på allmän platsmark och då främst riktat mot boendeparkeringar och liknade runtom i 
Halmstad kommun. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen för vidare beslut. 
 
2. Att Halmstad kommunfullmäktige beslutar att utreda och föreslå ändringar i 
ägardirektiven för de kommunala bolagen i syfte att bidra till och utveckla 
laddpunktsinfrastrukturen inom sina respektive områden i hela Halmstad kommun. 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen för vidare beslut. 
 
Som påpekas i motionen så kan det vara svårare för boende i lägenhet att själv installera 
en laddplats och ungefär 90 procent av elbilsladdningar sker idag vid bostaden och eller i 
anslutning till arbetsplatsen. Kommunens pågående kartläggning fokuserar på att 
identifiera var den typ av bostadsbebyggelse finns, som ofta inte har möjlighet till privat 
laddplats, samt parkeringar vid serviceinrättningar, handel, fritidsanläggningar och andra 
besöksmål som kan vara ett komplement till bostadsnära laddmöjlighet. Kartläggningen 
syftar till att inkludera även tätorter utanför centralorten. Kommunstyrelsens utskott för 
tillväxt och hållbar utveckling informeras löpande om projektet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår avslag på motionen då behovet sedan tidigare 
har uppmärksammats och arbete pågår för att utveckla laddinfrastrukturen i samverkan 
både mellan förvaltningar och bolag. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-05-17, KTHU § 45 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen och avdelningen för 
strategi och utredning.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering att arbete pågår för att 
utveckla laddinfrastrukturen i samverkan både mellan förvaltningar och bolag. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag mot Fabio 
Ishaqs (-) yrkande om bifall till motionen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
_______ 
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KS § 161 Dnr KS 2021/00431  

Svar på motion om Familjecentral i Halmstads kommun 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda behoven av och förutsättningarna för att etablera familjecentraler i 
Halmstads kommun i samverkan med Region Halland för återkoppling i 
kommunfullmäktige senast 2023-12-29. 

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Gun-Britt Löfdahl (S) och Tord 
Johansson (S). I motionen föreslås att Halmstads kommun utreder en samverkan med 
Region Halland om förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Halmstad. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
kulturnämnden samt Region Halland som har inkommit med yttrande. Samtliga 
remissinstanser inom kommunen ställer sig bakom motionens förslag om att utreda 
förutsättningarna för att etablera en familjecentral. Regionstyrelsens hälso- och 
sjukvårdsutskott svar är att hänvisa Halmstads kommun att lyfta de frågor vi har runt 
familjecentraler med vårdcentraler i Vårdval Halland Närsjukvård.  
 
Den sammantagna analysen visar på att det är av stor vikt att en eventuell utredning 
sätts i ett brett sammanhang utifrån pågående arbete. Välfungerande operativ samverkan 
med regionen är tydligt efterfrågat men i vilken form det gör sig bäst behöver 
genomlysas relaterat till familjecentralsformatet. Familjecentraler i Halmstads kommun 
behöver problematiseras utifrån en rad frågeställningar, både kopplat till ekonomiska 
och sociala perspektiv. Detta behöver fångas i en utredning, innan det kan tas ställning 
till vilket upplägg eller arbetssätt som utifrån nuläget och behoven är mest effektivt att 
gå vidare med för barnets bästa. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-05-17, KTHU § 46 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen i dialog med avdelningen för 
ekonomi och upphandling, kommunjurist samt samordningsgrupp barn och unga 
Socialnämnden, 2022-02-25, SN § 14 
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Barn- och ungdomsnämnden, 2022-02-16, BUN § 19 
Kulturnämnden, 2022-02-16, KN § 19 
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, 2022-03-08, § 60 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behoven av och 
förutsättningarna för att etablera familjecentraler i Halmstads kommun i samverkan med 
Region Halland för återkoppling i kommunfullmäktige senast 2023-12-29. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
_______ 
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KS § 162 Dnr KS 2022/00159  

Svar på motion om kostnadsfria mensskydd för unga 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motivering att vidare utredningar behöver göras i frågan.  

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Tania Bengtsson (V) och Maria 
Johansson (V). I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Att mensskydd erbjuds kostnadsfritt i grundskola och gymnasium.  
- Att mensskydd finns tillgängligt kostnadsfritt i andra kommunala verksamheter där 
unga befinner sig, som exempelvis bibliotek, idrottshallar och mötesplatser för unga. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i utredningen av motionen haft dialog med 
samordningsgrupp barn- och unga, barn- och ungdomsförvaltningen, 
kulturförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Vid dessa dialoger har det 
framkommit att frågan är både omfattande och komplex, och för att kunna ta en tydlig 
ställning i frågan behöver större utredningar göras än vad som är möjligt inom ramen 
för ett motionssvar. Ett samlat och gemensam grepp runt en utredning vore effektivt 
och skulle ge de kunskapsunderlag som krävs. Till exempel behöver samtal föras med 
bland annat ungdomsmottagningen, målgruppen unga, olika föreningar och 
organisationer som RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) för att få sakkunniga 
inspel i en eventuell vidare utredning.  
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om kostnadsfria mensskydd är för 
stor och komplex för att ett tydligt ställningstagande ska kunna göras inom ramen för ett 
motionssvar. Om frågan ska tas vidare behöver kommunfullmäktige besluta om ett 
särskilt uppdrag.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
avslår motionen med motivering att vidare utredningar behöver göras i frågan. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-05-17, KTHU § 47 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen i dialog med samordningsgrupp 
barn och unga, barn- och ungdomsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 
samt kulturförvaltningen 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering att vidare utredningar 
behöver göras i frågan. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar i första hand bifall till motionen. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar i andra hand att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda frågan om kostnadsfria 
mensskydd för unga vidare i syfte att genomföra motionens intentioner. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag och 
avslag på Tania Bengtssons (V) yrkanden. 
 
Jenny Axelsson (C) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag mot Tania 
Bengtssons (V) yrkande om bifall till motionen och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande om bifall till motionen 
 
Följande ledamöter röstar ja: Carl-Johan Berthilsson (M), Louise Uvenfeldt (M), Ella 
Kardemark (KD), Tor Ingels (SD) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C) och Tania 
Bengtsson (V). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), 
Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Fatma Hergül (S), Tony Stané (S) och Andréa 
Skoglund (-). 
 
Med 5 röster för ja, 3 röster för nej samt 7 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 
utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag.  
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Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om att utreda frågan om 
kostnadsfria mensskydd för unga mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för avslag på Tania Bengtssons (V) yrkande om utredning 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande om utredning 
 
Följande ledamöter röstar ja: Carl-Johan Berthilsson (M), Louise Uvenfeldt (M), Ella 
Kardemark (KD), Tor Ingels (SD) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C) och Tania 
Bengtsson (V). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), 
Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Fatma Hergül (S), Tony Stané (S) och Andréa 
Skoglund (-). 
 
Med 5 röster för ja, 3 röster för nej samt 7 avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå 
Tania Bengtssons (V) yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag.  

Protokollsanteckning 

Stefan Pålsson (S) för följande till protokollet:  
”Vi socialdemokrater ser positivt på att kostnadsfria mensskydd erbjuds, i första hand 
på kommunens grund- och gymnasieskolor, men delar förvaltningens uppfattning att 
frågan behöver utredas vidare innan genomförande.” 
 
_______ 
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KS § 163 Dnr KS 2020/00073  

Svar på motion om missbruk av samhällets resurser 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och anser 
den besvarad.  

Ärendet 

Motionen ”om missbruk av samhällets resurser” belyser att de som använder samhällets 
stödsystem i vissa fall missbrukar det. Missbruket måste stävjas och det ska inte vara 
möjligt att tillskansa sig hjälp och stöd med baserat på lögner. Motionärerna menar även 
att när ”lögnerna” har uppdagats så blir det sällan eller aldrig några konsekvenser. 
Därför föreslår de att i enskilda fall där det uppdagats att felaktiga uppgifter har lämnats 
till myndigheter och förvaltningar polisanmäls så att skuldfrågan kan utredas på ett 
korrekt vis samt att i de fall det är klart att felaktiga uppgifter har lämnats ska krävas 
återbetalning. I de fall det finns legala förutsättningar gör/ska förvaltningarna redan 
göra detta, varför motionen anses besvarad. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 71 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och anser den besvarad. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) och Tor Ingels (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Tony Stané (S) yrkar bifall till personal- och ledningsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Fabio Ishaq (-) 
och Tor Ingels (SD) yrkande om bifall till motionen och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 164 Dnr KS 2022/00290  

Revidering av taxa avseende höjt minimibelopp enligt 
socialtjänstlagen 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna 
justeringar av minimibeloppen, enligt hemvårdsnämndens protokoll 2022-04-27, HN 
2022/00109 § 53, med tillhörande bilagor. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att föreslagna ändringar 
ska gälla från och med 1 augusti 2022, förutsatt att lagändringen träder i kraft 1 augusti 
2022. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beaktar och 
kompenserar hemvårdsnämnden för de intäktsbortfall som uppstår till följd av förändrat 
minimibelopp. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hemvårdsnämnden ges 
rätt att justera taxan vid lagstadgad ändring av riksdagen till minibelopp.   

Ärendet 

Mars 2022 beslutade regeringen att föreslå riksdagen att anta ett förslag som innebär 
ytterligare höjning av minimibelopp inom socialtjänstlagen (SoL) motsvarande 200 
kronor per månad för ensamstående och med motsvarande 100 kronor per månad för 
var och en av sammanlevande makar och sambor, på samma sätt som höjningen som 
trädde i kraft januari 2022. Ändringen föreslås träda i kraft 1 augusti 2022 och riksdagen 
tar ställning till förslaget 14 juni 2022 enligt prel. planeringen. Om förslaget går igenom 
innebär det att samtliga 4 400 kunders avgifter behöver prövas igen vilket leder till nya  
avgiftsbeslut.  
 
För kunder med avgiftsutrymme har höjningen en positiv påverkan. Det höjda 
minimibeloppet kommer att tillämpas för samtliga personer med insatser enligt 
socialtjänstlagen och inte enbart för personer med bostadstillägg, vilket i sig medför 
intäktsbortfall, om gällande finansieringsprincip inte tillämpas på nationell nivå. 
Lagändringens effekter är svårt att bedöma. Det är särskilt sällsynt att en höjning av 
minimibeloppet sker två gånger under ett och samma kalenderår. 
 
För att underlätta beslutshanteringen framgent föreslås att hemvårdsnämnden ges rätt 
att själva besluta om framtida höjningar. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 72 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Hemvårdsnämnden, 2022-04-27, HN § 54 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna justeringar av minimibeloppen, enligt 
hemvårdsnämndens protokoll 2022-04-27, HN 2022/00109 § 53, med tillhörande 
bilagor. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från och med 1 
augusti 2022, förutsatt att lagändringen träder i kraft 1 augusti 2022. 
 
3. Kommunfullmäktige beaktar och kompenserar hemvårdsnämnden för de 
intäktsbortfall som uppstår till följd av förändrat minimibelopp. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att hemvårdsnämnden ges rätt att justera taxan vid 
lagstadgad ändring av riksdagen till minibelopp.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 165 Dnr KS 2022/00291  

Revidering av taxa avseende serveringstillstånd 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa 
samt de däri föreslagna reviderade avgifterna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att miljönämnden årligen 
får besluta om att revidera de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas till 
närmaste hundratal.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förslaget till taxa samt 
de däri föreslagna reviderade avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Ärendet 

Sedan 1 januari 2020 ansvarar miljönämnden för kommunens uppgifter vad gäller 
ansökningar om serveringstillstånd för alkohol och tillsyn över verksamheter som har 
beviljats sådant tillstånd. Det praktiska arbetet utförs av bygg- och miljöförvaltningens 
handläggare. Verksamheten ska i sin helhet vara avgiftsfinansierad.  
 
Den översyn av avgifterna som har gjorts har medfört att förslaget innebär dels att ett 
antal nya ärendekategorier avgiftsbeläggs, och dels att vissa nuvarande avgifter höjs och 
andra sänks. Dessutom innebär förslaget att det införs ett nytt dokument (benämnt 
”Taxa enligt alkohollagen”) som, i likhet med miljöbalkstaxan, innehåller generella 
bestämmelser om bl.a. avgiftsberäkning och vem som är avgiftsskyldig.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 73 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Miljönämnden, 2022-04-25, MN § 28 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxa samt de däri föreslagna 
reviderade avgifterna. 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden årligen får besluta om att revidera de 
antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas till närmaste hundratal.  
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till taxa samt de däri föreslagna reviderade 
avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2022. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Fabio Ishaqs (-) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall till Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson 
(S), Carl-Johan Berthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise Uvenfeldt (M), Fatma 
Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Tania Bengtsson (V), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels 
(SD), Tony Stané (S) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-) och Andréa Skoglund (-). 
 
Med 13 röster för ja och 2 röster för nej beslutar kommunstyrelsen enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag.   
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag.   
 
_______ 
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KS § 166 Dnr KS 2022/00292  

Revidering av taxa avseende tobaksförsäljning 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa 
samt de däri föreslagna reviderade avgifterna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att miljönämnden årligen 
får besluta om att revidera de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas till 
närmaste hundratal.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förslaget till taxa samt 
de däri föreslagna reviderade avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Ärendet 

Den 1 juli 2019 trädde lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, nedan 
förkortad LTLP, i kraft och en tillståndsplikt infördes för försäljning av tobak. Enligt 5 
kap. 1 § LTLP, krävs tillstånd för försäljning av tobak till konsumenterna (detaljhandel) 
eller för annan försäljning av tobaksvaror (partihandel). Enligt 8 kap. 1 § får kommunen 
ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som 
beslutas av kommunfullmäktige. Enligt 8 kap. 2 § LTLP får kommunen ta ut avgift för 
tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §. Enligt 23 § lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel får en kommun ta ut avgift för sin kontroll av den som 
bedriver detaljhandel av receptfria läkemedel.  
 
Sedan den 1 januari 2020 ansvarar miljönämnden för kommunens uppgifter vad gäller 
ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning och tillsyn över verksamheter som har 
beviljats sådant tillstånd. Det praktiska arbetet utförs av bygg- och miljöförvaltningens 
handläggare. Verksamheten ska i sin helhet vara avgiftsfinansierad.  
 
Den översyn av avgifterna som har gjorts har medfört att förslaget innebär dels att ett 
antal nya ärendekategorier avgiftsbeläggs, och dels att vissa nuvarande avgifter höjs och 
andra sänks. Dessutom innebär förslaget att det införs ett nytt dokument (benämnt 
”Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel”) som, i likhet med miljöbalkstaxan, innehåller generella 
bestämmelser om bl.a. avgiftsberäkning och vem som är avgiftsskyldig. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 74 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Miljönämnden, 2022-04-25, MN § 29 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxa samt de däri föreslagna 
reviderade avgifterna. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden årligen får besluta om att revidera de 
antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
per den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas till närmaste hundratal.  
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till taxa samt de däri föreslagna reviderade 
avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Fabio Ishaqs (-) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 167 Dnr KS 2022/00289  

Revidering av taxa för avgifter och matkostnader inom 
äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning 
inom hemvårdsnämnden i Halmstads kommun 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för 
avgifter och matkostnader inom äldreomsorgen och för personer med 
funktionsnedsättning inom hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revideringen av taxan 
ska gälla från och med den 1 oktober 2022 till och med den 1 oktober 2025.  

Ärendet 

I avtalet mellan hemvårdsförvaltningen och ICA Maxi avseende e-handel för personer 
som är beviljade hemtjänst i form av inköp har hemvårdsförvaltningen bekostat en 
plock- och leveranskostnad motsvarande 129 kr/inköpstillfälle. Detta i syfte att inte 
fördyra för den enskilde. Avtalet med ICA Maxi förlängs inte efter den 1 oktober 2022 
och ett annat upplägg kommer att sjösättas. För att inte motverka en positiv utveckling 
för hemtjänstinsatser som utförs via e-handel, i väntan på att ett nytt upplägg blir klart, 
behöver de berörda hemtjänstkunderna fortsättningsvis skyddas mot plockkostnad.  
 
Förslaget innebär därför att de kunder som drabbas av plockkostnad eller likartad 
kostnad i samband med e-handel ska ges möjlighet att ansöka om reducering på 
hemtjänsttaxan av denna plockkostnad för ett inköp per vecka eller oftare om 
biståndsbeslutet medger det, motsvarande belopp som kunden själv betalar. Beloppet 
ska påvisas genom kvitto och underlag som avgiftsenheten begär in för att styrka denna 
plockkostnad. Kunder med negativt avgiftsutrymme, d.v.s. ingen hemtjänstavgift, men 
som har matkostnader för matdistribution, kan ansöka om att få reduceringen på denna 
matkostnad. Kunder som har negativt avgiftsutrymme och inga matkostnader hänvisas 
till e-handel i affärer som inte har plockkostnad eller traditionellt inköp.  
 
Plockkostnad eller likartad kostnad ser olika ut bland mataffärer som finns i kommunen. 
Vissa affärer tar inte ut sådan avgift/kostnad medan vissa gör det, och beloppet ligger 
på cirka 50 kr/inköp. Denna reducering förväntas vara av tillfällig karaktär varpå den 
enbart bör gälla till och med den 1 oktober 2025. 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-31   56(107) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 75 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Hemvårdsnämnden, 2022-04-27, HN § 55 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för avgifter och matkostnader 
inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning inom 
hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att revideringen av taxan ska gälla från och med den 1 
oktober 2022 till och med den 1 oktober 2025. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 168 Dnr KS 2022/00062  

Information om drift av bostad med särskild service 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om drift av bostad med särskild service. 
 
_______ 
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KS § 169 Dnr KS 2010/00483  

Fastställande av principer för kommunalt övertagande av 
allmän plats samt uppdrag om verkställande för varje enskilt 
vägföreningsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa de från 2013 
beslutade principerna för kommunalt övertagande av allmän plats i vägföreningsområde 
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera och verkställa uppdraget för varje 
enskilt vägföreningsområde.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-19 § 24 att: 
1. kommunstyrelsen ges i uppdrag att, efter samråd med teknik-och fritidsnämnden och 
LBVA, upprätta en prioriteringsordning över kommunens vägföreningsområden och att 
göra en teknisk, planteknisk samt fastighetsjuridisk utredning av respektive 
vägföreningsområde efter denna prioriteringsordning. Varje enskild utredning utgör 
beslutsunderlag för beslut om eventuellt övertagande av huvudmannaskapet för allmän 
plats inom ifrågavarande vägföreningsområde. 
  
2. teknik-och fritidsnämnden ges i uppdrag att definiera normalstandarden för 
kommunala anläggningar inom allmän platsmark som ligger till grund för kommunens 
krav avseende anläggningsstandarden vid kommunalt övertagande av 
huvudmannaskapet eller vid tecknande av driftsavtal. Kostnader för upprustning till  
normalstandard skall bekostas av de fastighetsägare som drar nytta av upprustningen 
och vid ett övertagande av huvudmannaskapet ska kommunen tillämpa uttag av  
gatukostnadsersättning enligt PBL. 
  
3. Kommunfullmäktige beslutar att utredningskostnader i punkt 1 och kostnader för  
detaljplaneändring till kommunalt huvudmannaskap skall bekostas av kommunen.  
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att i vägföreningsområden som, efter utredning i punkt 
1,  kvarstår med enskilt huvudmannaskap kommer driften skötas av kommunen under 
följande förutsättningar:  
- att de uppfyller kommunens standardkrav för kommunala anläggningar (se punkt 2) 
och 
 - att de tecknar ett driftsavtal med kommunen genom teknik- och fritidsnämnden. 
Avtalet skall reglera ansvarsförhållandet mellan parterna och kommunens driftåtagande.  
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5. Kommunfullmäktige beslutar att planområden med enskilt huvudmannaskap som 
inte uppfyller förutsättningarna i punkt 4 skall inte längre omfattas av kommunens drift-
åtagande i Regler för kommunens åtagande avseende vägföreningar punkt b, samt  
Underhåll med mera av grönytor punkt a. 
 
Sedan kommunfullmäktiges beslut har teknik-och fritidsnämnden 2015 utarbetat och 
beslutat om normalstandard enligt kommunfullmäktiges uppdrag.  Kommunstyrelsen 
har 2016 utarbetat prioriteringsordning för kommunens vägföreningsområden.   
För att strategiskt möjliggöra genomförandet av översiktsplanens utpekade 
servicesamhällen/serviceorter, bedömer kommunledningsförvaltningen att arbetet med 
övertagande av huvudmannaskap behöver prioriteras och verkställas. 
 
De principer som tidigare beslutats av kommunfullmäktige är lämpliga att fortsätta gälla, 
samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna arbetet med utredningar 
och övertaganden. Kommunstyrelsen svarar i och med detta för att fortsätta arbeta med 
prioriteringsordning enligt tidigare, samt att initiera och besluta om uppdrag om 
detaljplaner och gatukostnadsutredningar för de enskilda områdena i enlighet med 
framtagen prioriteringsordning. 
 
Kommunfullmäktige skall tillställas ärenden av principiell art eller vad som i övrigt är 
lagstiftat. De av kommunfullmäktige beslutade principerna innebär att de 
standardhöjande åtgärder som krävs, ska bekostas av fastighetsägarna medan kostnader 
för utredningar och detaljplaner bekostas av kommunen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 85 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de från 2013 beslutade principerna för 
kommunalt övertagande av allmän plats i vägföreningsområde samt att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att initiera och verkställa uppdraget för varje enskilt 
vägföreningsområde. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 170 Dnr KS 2022/00247  

Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av 
detaljplaner 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av 
detaljplaner med följande revideringar: 
- På sida 4, ”Kriterier för urval av detaljplaner”, lägga till ett avsnitt med rubriken 
”Politiska prioriteringar” med tillhörande text: Planbesked beslutas alltid politiskt. I enskilda 
fall kan andra politiska prioriteringar ske.  
- På sida 5, ”Högprioriterade planer”, andra stycket: ersätt bidrar till många arbetstillfällen 
med bidrar till många nya eller bibehållna arbetstillfällen 
- På sida 5, ”Normalprioriterade planer”, fjärde stycket: ersätt bidrar till flera arbetstillfällen 
med bidrar till flera nya eller bibehållna arbetstillfällen  

Ärendet 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2021-05-18 § 103 att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en analys samt strategi som syftar till att 
på sikt öka produktionen av detaljplaner och planlagda bostäder per år. Analysen och 
strategin redovisades för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-11-30. Den 
strategiska planeringen med översiktsplaner och handlingsprogram är en viktig 
förutsättning för att tillse nya bostäder och andra behov i en växande kommun. 
Kommunen har de senaste åren arbetat intensivt med den strategiska planeringen. 
Flertalet av de strategiska planerna är nu antagna, bland annat en ny översiktsplan 
Framtidsplan 2050.  
 
Förutsättningarna för att öka bostadsproduktionen och detaljplaneläggning av annan 
markanvändning såsom skolor och verksamhetsmark som behövs i en växande 
kommun finns således nu på plats. Som strategi för att öka produktionen av detaljplaner 
och planlagda bostäder per år föreslogs tio åtgärder, utöver den strategiska planeringen. 
Det finns dock inget självändamål med att ha ett visst antal detaljplaner antagna per år. 
Det är nyttan av detaljplanerna som är central.  
 
Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av detaljplaner avser att verkställa tre av 
strategierna: 
- Tydlig prioritering av detaljplaner som ger stor nytta. Förtydliga de politiska direktiven 
för prioritering av detaljplaner utifrån kommunens målsättningar.  
- Prioritera bostadsplaner med stora volymer av bostäder. 
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- Hög följsamhet till översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och andra 
strategiska dokument för att uppnå kommunens beslutade målsättningar. 
 
För ökad effektivitet och måluppfyllelse föreslås prioriteringsordningen vara 
kommungemensam och politiskt beslutad. Prioriteringen avser vara strukturerad och 
vila på bärande principer. Fyra prioriteringsgrader föreslås för kommunens pågående 
detaljplaneprojekt. Den bärande principen för planprioritering är det allmänna intresset. 
Detaljplaner med stor samhällsnytta prioriteras högst. Medan detaljplaner med ingen 
eller liten samhällsnytta prioriteras sist.  
 
Prioriteringen är en del i måluppfyllelsen av Framtidsbild 2050, som är målbild för den 
fysiska planeringen. Framtidsbild 2050 består av fyra visionsberättelser som vägleder 
och ger en riktning mot vart kommunen strävar när vi sedan verkar för att göra vision 
till verklighet genom samhällsbyggnadsprocessens alla steg.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 77 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Ärendet har behandlats av projektsamordningsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där 
teknik- och fastighetsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, räddningstjänsten, 
kulturförvaltningen, Laholmsbuktens VA AB, Halmstads Energi och Miljö AB, 
lantmäterimyndigheten och kommunledningsförvaltningen är representerade 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av 
detaljplaner. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg och ändringar i 
planen: 
- På sida 4, ”Kriterier för urval av detaljplaner”, lägga till ett avsnitt med rubriken 
”Politiska prioriteringar” med tillhörande text: Planbesked beslutas alltid politiskt. I enskilda 
fall kan andra politiska prioriteringar ske.  
- På sida 5, ”Högprioriterade planer”, andra stycket: ersätt bidrar till många arbetstillfällen 
med bidrar till många nya eller bibehållna arbetstillfällen 
- På sida 5, ”Normalprioriterade planer”, fjärde stycket: ersätt bidrar till flera arbetstillfällen 
med bidrar till flera nya eller bibehållna arbetstillfällen 
 
Yngve Kihlberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i planen: 
- På sida 4, under rubriken ”Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta” lägga till en 
avslutande mening/punkt enligt följande: Hänsyn till beredskap för rikets säkerhet och 
långsiktiga livsmedelsförsörjning 
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Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till ordförandens (M) samtliga yrkanden och avslag på 
Yngve Kihlbergs (C) yrkande.  
 
Tor Ingels (SD) yrkar bifall till ordförandens (M) samtliga yrkanden och Yngve 
Kihlbergs (C) yrkande. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på ordförandens (M) yrkande avseende sida 4 och 
bifall till Yngve Kihlbergs (C) yrkande. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar bifall till ordförandens (M) samtliga yrkanden och avslag på 
Yngve Kihlbergs (C) yrkande. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Yngve Kihlbergs (C) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt tilläggsyrkande avseende sida 4 mot Tania Bengtssons (V) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) 
tilläggsyrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar sina två ändringsyrkanden avseende sida 5 och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
Ordföranden (M) prövar Yngve Kihlbergs (C) tilläggsyrkande mot sitt med fleras 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Yngve Kihlbergs 
(C) tilläggsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för avslag på Yngve Kihlbergs (C) tilläggsyrkande 
Nej-röst för bifall till Yngve Kihlbergs (C) tilläggsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise Uvenfeldt (M), Fatma 
Hergül (S), Ella Kardemark (KD), Tony Stané (S), Andréa Skoglund (-) och 
ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C), Tania 
Bengtsson (V) och Tor Ingels (SD).  
 
Med 11 röster för ja och 4 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Yngve 
Kihlbergs (C) tilläggsyrkande.  
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Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutade 
ändringar enligt ovan.  

Reservation 

Yngve Kihlberg (C) och Jenny Axelsson (C) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering:  
”Med anledning av vikten av restriktiv användning av åkermark yrkade Centerpartiet att 
följande punkt skulle läggas till under Kriterier för urval av detaljplaner, delen 
Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta: Hänsyn till beredskap för rikets säkerhet och 
långsiktiga livsmedelsförsörjning” 
 
_______ 
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KS § 171 Dnr KS 2022/00303  

Projektkatalogen juni 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2022-05-03, enligt 
kommunstyrelsens urval och prioriteringsgrunder.  

Ärendet 

Projektkatalogen är en sammanställning över de strategiska planer för 
samhällsbyggnadsprojekt och detaljplaner som är under framtagande.  Planuppdrag och 
antagande av detaljplaner sker löpande i enlighet med beslut av kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott respektive kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Katalogen 
redovisas och beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni respektive december. 
 
Aktuella projekt och kommunledningsförvaltningens förslag till förändringar framgår av 
projektkatalogen daterad 2022-05-03, enligt kommunstyrelsens urval och 
prioriteringsgrunder. Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt lagts till, såväl som 
att några färdigställda avförs från listan, utifrån de beslut om planuppdrag och 
antagande som skett sedan förra uppdateringen av projektkatalogen i juni. Beslutet som 
kommunstyrelsen tar vid godkännandet av projektkatalogen avser att kunna förändra 
antagandedatum för planerna, eftersom projekt av olika skäl ibland blir försenade. Dessa 
förändrade datum är markerade och motiverade i bifogad projektkatalog. 
 
I årets förslag till fastställande av projektkatalogen har nya prioriteringsgrunder 
inarbetats enligt kommunledningsförvaltningens förslag ”Kommunstyrelsens plan för 
urval och prioritering av detaljplaner”. Den stora skillnaden mellan den tidigare 
projektkatalogen och föreslagen katalog är att detaljplanerna nu har fyra 
prioriteringsnivåer, istället för två. Syftet är att prioritera detaljplaner som ger stor nytta 
för allmänheten, högst prioriterade planer markeras med siffran 1, lägst prioriterade 
planer har siffran 4. Syftet med planprioriteringen är också att förtydliga de politiska 
direktiven för prioritering av detaljplaner utifrån kommunens målsättningar. 
 
Det föreslås 14 ändringar av slutdatum i projektkatalogen. Skälet till förseningarna 
varierar, den mest frekventa anledningen till fördröjning är krav på ytterligare 
utredningar men även långvariga diskussioner med fastighetsägare och omfattande 
samråd skapar längre handläggningstider. Planenheten hade stor omsättning av personal 
under år 2021 och tre detaljplaner föreslås nytt datum för antagande på grund av 
personalbrist. Enheten arbetar aktivt med att rekrytera personal för att öka 
detaljplaneproduktionen.  
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Projektkatalogens kartbilaga daterad 2022-05-03 ger en geografisk redovisning av 
samtliga pågående detaljplaner i kommunen. 
 
Projektkatalogen daterad 2022-05-03, alternativt förslag med prioriteringsmodell 
redovisar ett alternativt förslag till projektkatalog om kommunstyrelsen/utskottet vill 
nyttja prioriteringsmodellen tagen i KS 2021-12-13 §328 och inte förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av detaljplaner tas upp för antagande 
2022-05-31 i kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-05-17, KSU § 78 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Ärendet har behandlats av strategisk samordningsgrupp för stadsbyggnadsfrågor där 
kommunledningsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen är 
representerade samt i projektsamordningsgruppen för stadsbyggnadsfrågor där 
kommunledningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten, kulturförvaltningen samt Halmstads Energi 
och Miljö AB och Laholmsbuktens VA AB är representerade. Tidplaner har samordnats 
med lokalförsörjningsstrategin 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad 2022-05-03, enligt 
kommunstyrelsens urval och prioriteringsgrunder. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 172 Dnr KS 2020/00145  

Beslut om områdesbegränsningar enligt lagen för 
mottagande av asylsökande m.fl. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla områdesbegränsningar för asylsökande med 
fleras eget boende med bibehållen dagersättning enligt lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl i Andersberg Norra, Andersberg Södra samt Vallås Västra. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att göra en förnyad bedömning av 
områdesbegränsningarna som senast 2024-10-01.   

Ärendet 

Efter en ändring av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera fick 
Halmstads kommun, som en av 32 kommuner, möjlighet att från 2020-04-30 införa 
områdesbegränsningar för asylsökandes eget boende med bibehållen dagersättning. 
Inför kommunstyrelsens beslut om tillämpning av den förändrade lagstiftningen gavs ett 
utredningsdirektiv till kommunledningsförvaltningen att identifiera vilka områden som 
borde ingå i ett undantag samt analysera effekterna för skolan, bostadsmarknaden och 
segregationen i stort i kommunen.   
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2020-03-31 § 91, om områdesbegränsningar för 
asylsökandes boende med bibehållen dagersättning i Andersberg Norra, Andersberg 
Södra samt Vallås Västra. Kommunstyrelsen beslutade även att effekterna ska följas upp 
senast 2022-07-01 för en förnyad bedömning. 
 
Utöver detta beslutade kommunstyrelsen att kommunledningsförvaltningen skulle 
sammanställa och ta fram förslag på åtgärder för hur kommunen kan minska skol- och 
bostadssegregationen. Detta har skett och redovisats vid flera tillfällen till 
kommunstyrelsen 2021 och 2022.  
  
Detta ärende avser uppföljningen av effekterna av områdesbegränsningarna och en 
förnyad bedömning inför anmälan av fortsatta begränsningar till Migrationsverket 2022-
10-31. Om nya områden ska ingå i begränsningen ska länsstyrelsen yttra sig om dessa.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-05-17, KTHU § 48 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen  
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I samband med uppföljningen har kommunledningsförvaltningen haft interna dialoger i 
kommunkoncernen samt med Länsstyrelsen och Migrationsverket 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla områdesbegränsningar för asylsökande med 
fleras eget boende med bibehållen dagersättning enligt lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl i Andersberg Norra, Andersberg Södra samt Vallås Västra. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att göra en förnyad bedömning av 
områdesbegränsningarna som senast 2024-10-01.   

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag 
då områdesbegränsningarna föreslås avskaffas. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag mot Tania 
Bengtssons (V) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
_______ 
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KS § 173 Dnr KS 2013/00117  

Prioriteringar från utvecklingsprogrammen inför beredning 
av planeringsdirektiv med budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att prioriteringar från utvecklingsprogrammen tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 

I Halmstads kommun bedrivs utvecklingsprogram för stadsdelarna centrum (Stadens 
hjärta) och Vallås samt orterna Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Trönninge, 
Harplinge och Kvibille. Arbetet i stadsdelarna bedrivs i samarbete med av 
kommunstyrelsen utsedda representanter och i orterna av samhällsföreningarna. 
 
Utvecklingsprogrammen följer en årscykel, innehållande tre styrgruppsmöten och 
dialoger. Via dialogmöten, workshops, enkäter och liknande som hålls med 
stadsdelarnas/orternas företrädare och invånare inhämtas idéer och synpunkter inom de 
olika utvecklingsprogrammen. Därefter sker en prioritering av styrgruppen från de så 
kallade idélistorna kring de frågor man önskar arbeta med och skicka vidare till 
verksamhetsberedningen för fortsatt hantering. 
 
Prioriteringarna från utvecklingsprogrammens idélistor presenteras med en beskrivning, 
åtgärd och kostnadsberäkning. Vissa åtgärder har inte kostnadsberäknats då tillräcklig 
information/underlag saknas men kan tas fram utifrån intresse och behov. 
Beräkningarna ska betraktas som en uppskattad kostnad dels eftersom många yttre 
faktorer påverkar men också eftersom förslagen här inte är vidare beredda hos berörda 
förvaltningar. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Styrgruppsmöten i utvecklingsprogrammen samt dialoger för att fånga in idéer och 
behov 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att prioriteringar från utvecklingsprogrammen tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 174 Dnr KS 2022/00061  

Information om det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får en övergripande bild av kommunens brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Informationen berör bland annat den föreslagna 
lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar men även en fördjupning av 
läget i stadsdelarna Andersberg och Vallås. 
 
_______ 
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KS § 175 Dnr KS 2022/00119  

Yttrande över betänkande En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande över betänkande En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker, reviderad efter KTHU 2022-05-17.  

Ärendet 

Halmstads kommun har fått möjlighet att svara på utredningen ”En möjlighet till 
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”. 
 
Utredningen är positiv till att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning. Ett restriktivt 
förslag bedöms förenligt med EU:s regelverk. Förslaget bedöms ha inte märkbar 
påverkan på folkhälsan eller medföra någon betydande ökning av barns exponering. 
 
Förslaget föreslås vara tidsbegränsat till sex år med gott om tid för utvärdering innan 
man tar ställning till om regleringen ska förlängas, göras permanent, ändras eller slopas. 
 
Destination Halmstad och miljönämnden har yttrat sig avseende utredningen. 
Destination Halmstad är positivt inställda till småskalig gårdsförsäljning och bedömer 
att det skulle ha en positiv effekt på besöksnäringen. Miljönämnden lyfter farhågor om 
ökade kostnader för kommunen samt risk för ökade medicinska och sociala 
konsekvenser som ett resultat av ökad totalkonsumtion av alkohol. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-05-17, KTHU § 44 
Kommunledningsförvaltningen 
Destination Halmstad AB, 2022-04-20, beslut av VD 
Miljönämnden, 2022-04-25, MN § 30 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till Yttrande över betänkande En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker. 
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Yrkanden 

Kristina Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att stryka första meningen i 
yttrandet Halmstads kommun ställer sig positiv till förslaget, förutsatt att det inte står i konflikt med 
EU-rätten och ersätta det med följande mening: Halmstads kommun avstyrker utredningens 
förslag bland annat med hänvisning till miljönämndens yttrande. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Kristina Johanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden (M) och Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till utskottet för tillväxt och 
hållbar utvecklings förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag mot 
Kristina Johanssons (S) ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 

Reservation 

Kristina Johansson (S) och Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Kristina Johanssons (S) yrkande.  
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-31   73(107) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 176 Dnr KS 2022/00295  

Information om Framtidsakademin - lovskola och feriearbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för hantering av gemensam utvecklingsresurs 
för integration. Resursen ska användas till satsningar som främjar och utvecklar 
utrikesfödda nya halmstadbors inkludering, mottagande, etablering och delaktighet. I 
juni 2021 sökte och beviljades Halmstads Fastighets AB ekonomiska medel från 
kommunstyrelsens gemensamma utvecklingsresurs för integration för att starta upp, 
genomföra och utveckla en integrationssatsning med lovskola i kombination med 
feriearbete för barn i åldrarna 13- 15 år boende på Andersberg, Östergård och Vallås. 
 
Syftet med lovskolan är att skapa likvärdiga förutsättningar för barn i åldern 13-15 år att 
uppnå godkända betyg i grundskolans kärnämne (svenska, engelska, matematik) samt ge 
dessa barn möjlighet att även arbeta i sitt bostadsområde upptill lovskolan. Samverkande 
parter i satsningen är Halmstads Fastighets AB, Barn-och ungdomsförvaltningen, 
Willhelm och näringslivet i Halmstad.  
 
Representanter från Halmstads Fastighets AB informerar kommunstyrelsen om hur 
detta pilotprojekt har gått, vilket resultat som har uppnåtts och vad barnen har tyckt om 
detta.  
 
_______ 
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KS § 177 Dnr KS 2020/00420  

Beslut om tillämpningsanvisning OPF-KL 18 - 
omställningsstöd och pension för förtroendevald 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tillämpningsanvisning för OPF-KL 18, reviderad 
efter KPLU 2022-05-17.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2014-06-17 förslaget till bestämmelser och pension för 
förtroendevalda som SKR har utarbetat. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att 
de inte innehåller samma förmåner som i tidigare äldre bestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i 
pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller 
för anställda i kommunen. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. 
 
2019 antog kommunfullmäktige OPF-KL 18 med anledning av en mindre revidering av 
SKR enligt nedan. 
 
Skillnaden mellan OPF-KL14 och OP-KL18, kan i korta ordalag beskrivas som följer:  
- Det är LAS (lagen om anställningsskydd) 32 a som gäller för förmånerna i OPF-KL18, 
dvs 67 år. I OPF-KL 14 var det 65 år.  
- Man har höjt miniminivån till pensionsbehållning från 1.5% till att vara 3% i OPF-
KL18.  
- I och med OPF-KL 18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska ha samma skydd för efterlevande som anställda.  
- Omställningsfonden kan numera användas av förtroendevalda vid aktivt 
omställningsstöd i OPF-KL18. Tidigare var omställningsfonden riktat enbart mot 
anställda.    
 
Med anledning av OPF- KL 18 har kommunledningsförvaltningen reviderat 
tillämpningsanvisningen för OPF-KL. med stöd av KPA. Syftet med anvisningen är att 
underlätta tillämpningen av de pensions- och omställningsbestämmelser (OPF-KL och 
PBF) som Halmstads kommun antagit för förtroendevalda.  
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Tillämpningsanvisningen innehåller rutin för den praktiska hanteringen av de olika 
förmånerna, samt förtydliganden till OPF-KL/PBF på en del punkter. Anvisningen 
innehåller också enklare beskrivningar av villkoren och de olika förmånerna i OPF-
KL/PBF. 
 
OPF-KL18 omfattar endast politiska förtroendeuppdrag i nämnder/styrelse och har sin 
grund i kommunallagen. Konsekvenser gällande att tillämpa OPF-KL för bolagsstyrelser 
i aktiebolag är inte utredda och SKR rekommendera att man inte tillämpar en liknande 
konstruktion för denna grupp. 
 
Om det uppstår situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-
KL/PBF, gäller bestämmelserna enligt respektive reglemente för dessa anvisningar. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 79 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 
Tillämpningsanvisning för OPF-KL har tagits fram med stöd av KPA 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tillämpningsanvisning för OPF-KL 18.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 178 Dnr KS 2021/00461  

Beslut om riktlinje för rekrytering av förvaltningschef och 
direktör i Halmstads kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjen för rekrytering av förvaltningschef 
samt riktlinjen för direktör i Halmstads kommun med följande revidering: 
- På sida 6, under rubriken "Rekryteringsprocess" ändra punkt 6 till följande: Urval görs 
av kommundirektör i dialog med arbetsgivargruppen 

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat riktlinjer för rekrytering av 
förvaltningschefer och riktlinjer för rekrytering av direktörer i Halmstads kommun. 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa bästa möjliga kvalitet och hantering i samband 
med rekrytering av målgruppen. Utgångspunkten i riktlinjerna är att fungera som ett 
tydligt stöd i rekryteringsprocessen för ett professionellt rekryteringsförfarande.  
 
Riktlinjerna har sin grund i kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att identifiera 
vilka kompetenser som är viktiga för tjänsten och sedan hålla sig till dessa kompetenser 
under hela processen. Riktlinjerna beskriver även tydligt rekryteringsprocessens olika 
delar, roller samt ansvarsfördelningen och delaktighet inklusive samverkan med våra 
fackliga organisationer. Riktlinjerna tydliggör även vidare vems som fattar beslut samt 
hur kommunikationen skall ske i samband med rekrytering av förvaltningschefer och 
direktörer. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 83 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen i samverkan med samtliga fackliga 
organisationer 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna riktlinjen för rekrytering av förvaltningschef 
samt riktlinjen för direktör i Halmstads kommun.  

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag.  
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Ella Kardemark (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i 
riktlinjen för rekrytering av förvaltningschef samt riktlinjen för direktör i Halmstads 
kommun: 
- På sida 6, under rubriken "Rekryteringsprocess" ändra punkt 6 till följande: Urval görs 
av kommundirektör i dialog med arbetsgivargruppen 
 
Kristina Johansson (S), Jenny Axelsson (C), Louise Uvenfeldt (M), Carl-Johan 
Berthilsson (M) och ordföranden yrkar bifall till Ella Kardemarks (KD) 
ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks 
(KD) ändringsyrkande mot Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag med Ella 
Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks (KD) 
ändringsyrkande 
Nej-röst för bifall till Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson 
(S), Carl-Johan Berthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise Uvenfeldt (M), Fatma 
Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Micael Nilsson 
(S) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Tania Bengtsson (V).  
 
Med 12 röster för ja, 1 röst för nej samt 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 
personal- och ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag med Ella 
Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  

Reservation 

Fabio Ishaq (-) reserverar sig med följande motivering:  
”Riktlinjer bör skickas till nämnderna för synpunkter för samsyn. Förslaget speglar inte 
att presidiet är med från början, i alla steg i urvalet av kandidater som går vidare från 
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början - ”Representanter i förhandlingsdelegationen och berörd nämnds presidium är 
med i den andra och sista intervjuomgången.”   
 
I förslaget om ny politisk organisation som KF ska ta ställning i juni framgår det att en 
förändring gällande ”förhandlingsdelegation” kan ske. För oss i Halmstads Lokala Parti 
är transparens och öppenhet ett måste för denna typ av beslut. En process som vi anser 
skall kunna följas av hela kommunstyrelsen.” 
 
_______ 
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KS § 179 Dnr KS 2022/00006  

Delårsrapport 1 januari-april 2022 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga Finansrapport januari-april 2022 samt 
Personalredovisning januari-april 2022 till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga Delårsrapport 
januari-april 2022 till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att rapportering och uppföljning ska ske av 
kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Särskild 
rapportering av budgetuppföljningen skall ske till kommunfullmäktige varje tertial. 
 
I kommunens finansriktlinje framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av 
kommunens finansiella utveckling. Kommunstyrelsen erhåller tre gånger per år en 
särskild portföljrapport från kommunledningsförvaltningen. 
 
I kommunens riktlinje för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik framgår 
det att kommunens jämställdhetsmål, hälso- och arbetsmiljömål och mål som rör 
personalpolitiken i stort ska följas upp i bland annat delårsrapporter. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 77 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga Finansrapport januari-april 2022 samt 
Personalredovisning januari-april 2022 till handlingarna. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga Delårsrapport januari-april 2022 till handlingarna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______           
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KS § 180 Dnr KS 2022/00020  

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport 2022 (T1) (kommunstyrelsen).  

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningens arbete under 2021 styrs av kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2022, antagen 2021-11-23.  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 innehåller fyra verksamhetsmål:  
1. Vi ska bedriva en professionell tillitsbaserad styrning 
2. Vi ska stärka tilliten till och förtroendet för demokratin och oss som kommun 
3. Vi ska stärka vår förmåga att leda, samordna och följa upp den koncerngemensamma 
utvecklingen 
4. Vi ska utveckla kommunledningsförvaltningen till en mer attraktiv arbetsgivare 
 
Verksamhetsplanen innehåller även kvalitetsfaktorer, ekonomisk fördelning, 
personalnyckeltal samt internkontrollplan.  
 
Efter kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan har kommunledningsförvaltningen 
tagit fram en förvaltningsplan som innehåller insatser och mätetal. Syftet med 
förvaltningsplanen är att definiera och precisera vilka insatser som behöver göras för att 
kommunstyrelsens verksamhetsmål ska realiseras, samt hur förflyttningen ska mätas.  
 
Delårsrapporten är den första uppföljningen för året av kommunledningsförvaltningens 
arbete med kommunstyrelsens verksamhetsplan, inkluderat måluppfyllelse, ekonomi och 
personal. Rapporten syftar till att ge kommunstyrelsen en tidig bild av uppstarten på 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsarbete, samt en lägesbild gällande personal 
och ekonomi för januari-april 2022. Delårsrapporten är också en möjlighet för 
kommunstyrelsen att agera för att försöka förbättra måluppfyllelse, personal eller 
ekonomi innan bokslut.  
 
Internkontrollplanen följs upp årligen (vid bokslut) och redovisas separat. Uppföljning 
av kvalitetsfaktorer görs i samband med bokslut.  
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att rapporten föranleder kommunstyrelsen 
att ta några särskilda beslut kopplat till verksamhet, ekonomi och/eller personal. 
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Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 
Berörda handläggare på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för 
verksamhetsmål har rapporterat in status, prognos och analys för sitt ansvarsområde.  
Delårsrapporten redovisas i kommunledningsförvaltningens samverkansgrupp.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport 2022 (T1) (kommunstyrelsen). 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 181 Dnr KS 2022/00198  

Omfördelning av medel för att förstärka kommunens 
drivmedelskapacitet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teknik- och fritidsnämnden, anslagsområde 320 
Gator, parker och idrott, 3,5 mnkr i driftmedel 2022 för insatser för att förstärka 
drivmedelskapaciteten, och att finansiering sker via omfördelning av medel från 
kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med anledning av 
kriget i Ukraina.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i mars 2022 beslutat att bevilja ett tilläggsanslag på 20 mnkr för 
att höja krisberedskap och hantera konsekvenser i kommunens verksamheter med 
anledning av kriget i Ukraina. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att medge 
kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget till kommunens olika anslagsområden 
och verksamheter utifrån framförda behov. 
 
Inom ramen för det nya anslaget ligger energi/drivmedel där kommunen behöver vidta 
åtgärder för att säkra verksamheterna. Insatser planeras nu inom ramen för teknik- och 
fritidsnämndens verksamhet för att förstärka kapaciteten kopplat till drivmedel för att 
bygga robusthet och tillgodose behovet vid en eventuell kris. Kostnaderna är beräknade 
till 3,5 mnkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår härför att 3,5 mnkr omfördelas 
från kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med anledning 
av kriget i Ukraina till teknik- och fritidsnämnden. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, kommundirektör och kommunledningsstab i dialog 
med teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kommunfullmäktige, 2022-03-30, KF § 16 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teknik- och fritidsnämnden, anslagsområde 320 
Gator, parker och idrott, 3,5 mnkr i driftmedel 2022 för insatser för att förstärka 
drivmedelskapaciteten, och att finansiering sker via omfördelning av medel från 
kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med anledning av 
kriget i Ukraina. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 182 Dnr KS 2022/00275  

Begäran om tilläggsanslag för kommunens 
investeringsbudget med anledning av pandemi- och 
krigseffekter 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag om 295 
mnkr i investeringsmedel år 2022 för att möta kostnadsökningar för investeringsprojekt 
inom vård-, skol- och omsorgsområdena med anledning av ökande priser på grund av 
Corona-pandemin och Rysslands krig i Ukraina, och att finansiering sker via 
kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastighetsnämnden ska 
samråda med kommunstyrelsen när anslaget behöver tas i anspråk samt att 
fastighetsnämnden i samband med den sedvanliga ekonomiredovisningen rapporterar 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige hur investeringsanslaget enligt 
beslutspunkt 1 används. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt punkterna 1 och 2 ovan, att samrådet sker med kommunledningsförvaltningen.  

Ärendet 

Corona-pandemin och Rysslands krig i Ukraina samt de många sanktioner som införts 
till följd av detta har inneburit att en mängd varor och tjänster ökat kraftfullt i pris och 
att leveransproblem föreligger. För att inte prisökningarna ska innebära att tidskritiska 
och vitala verksamhetslokaler inte kan uppföras på grund av att de i planeringsdirektiv 
med budget 2022-2026 budgeterade medlen inte är tillräckliga behöver åtgärder vidtas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med teknik- och fritidsförvaltningen 
skyndsamt genomlyst vilka relevanta insatser som kan genomföras för att försöka 
minimera problemet som de kraftigt ökade priserna innebär. En insats som föreslås 
fordrar beslut av kommunfullmäktige och innebär att ett nytt generellt 
investeringsanslag tillförs som kan användas av fastighetsnämnden för att omhänderta 
onormala prisökningar i investeringsprojekt inom vård-, skola- och omsorgsområdena 
så att dessa inte ska bli försenade med anledning av otillräckliga budgetmedel.  
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Under 2022 bedöms projekt inom vård-, skola- och omsorgsområdet uppgående till en 
total utgift om 1 478 mnkr vara pågående eller behöva igångsättas för att inte tidsplaner 
ska äventyras. Med en schablonmässig beräkning om en genomsnittlig fördyring av 
dessa projekt på 20 procent (beräknat på totalt budgeterat belopp) så skulle det 
motsvara ett belopp om cirka 295 mnkr. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
avsätta 295 mnkr i ett generellt tilläggsanslag i investeringsbudgeten för att kunna gå 
vidare med de projekt inom vård-, skol- och omsorgsområdet som nu är budgeterade. 
Orsaken härtill är att kommunledningsförvaltningen bedömer att förseningar av projekt 
inom detta område skulle kunna innebära stora negativa effekter för såväl berörda 
verksamheter som kommunens ekonomi. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att fastighetsnämnden ges rätten att 
fördela anslaget till olika investeringsprojekt och att detta sker i samråd med 
kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därtill att såväl 
kommunstyrelsen som fastighetsnämnden till respektive förvaltning vidaredelegerar 
rätten att fördela medel från det nya anslaget för att få till en skyndsam och 
administrativt smidig hantering för att minska risken för förseningar i aktuella 
investeringsprojekt. 
 
Om hela det generella investeringsanslaget på föreslagna 295 mnkr skulle tas i anspråk 
under 2022 så innebär det framöver en årlig kostnadsfördyring på cirka tio mnkr för 
avskrivningar och räntor. Förhoppningen är emellertid att inte hela anslaget ska behöva 
utnyttjas, men osäkerheten om hur prisutvecklingen inom byggbranschen kommer att 
bli är för närvarande stor.  
 
För projekt som inte bedöms som tidskritiska och ingå i vård-, skola- och 
omsorgsområdet så föreslås att högre konstaterade eller beräknade kostnader bereds 
inom ramen för den ordinarie budgetprocessen för att omhändertas i 
kommunfullmäktiges årliga beslut om planeringsdirektiv med budget. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 76 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling i samverkan 
med teknik- och fastighetsförvaltningen samt jurist vid kommunledningsförvaltningen 
Kommunfullmäktige, 2021-06-15, KF § 50 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 209 
Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag om 295 mnkr i investeringsmedel år 2022 för 
att möta kostnadsökningar för investeringsprojekt inom vård-, skol- och 
omsorgsområdena med anledning av ökande priser på grund av Corona-pandemin och 
Rysslands krig i Ukraina, och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastighetsnämnden ska samråda med 
kommunstyrelsen när anslaget behöver tas i anspråk samt att fastighetsnämnden i 
samband med den sedvanliga ekonomiredovisningen rapporterar till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige hur investeringsanslaget enligt beslutspunkt 1 används. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt punkterna 1 och 2 ovan, att samrådet sker med kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 183 Dnr KS 2022/00338  

Begäran om tilläggsanslag för tillfälliga skollokaler inom 
Kattegattområdet 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag om 25 
mnkr 2022 för investering i tillfälliga skollokaler vid Kattegattområdet åt barn- och 
ungdomsnämnden, och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa behovet av driftmedel för tillfälliga skollokaler 
för perioden mellan 2023 och 2027 till verksamhetsberedningen i dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 

Fastighetsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran om 
tilläggsanslag om 25 mnkr 2022 för investering i tillfälliga skollokaler vid 
Kattegattområdet åt barn- och ungdomsnämnden.  
 
Halmstads kommun har ett ambitiöst utbyggnadsprogram för sitt skolbestånd. Av olika 
skäl uppstår emellertid fördröjningar i genomförande av de permanenta elevplatserna i 
närtid, vilket innebär att det uppstår ett behov av att överbrygga tiden fram till dess att 
permanent kapacitet förverkligats med tillfälliga elevplatser. En del i överbryggnings-
strategin är att låta uppföra tillfälliga skollokaler för 400 elever i årskurs F-3 på före detta 
Kattegattgymnasiets körgård på Söder. 
 
Beslut om planeringsdirektiv med budget 2023-2027 tas i år först i december. Medel för 
de tillfälliga skollokalerna inom Kattegattområdet behöver dock beslutas redan nu för 
att det ska vara möjligt att genomföra upphandling av markarbeten och förhyrning av 
paviljonger så att elevplatserna kan vara tillgängliga till höstterminen 2023. Detta medför 
behov av tilläggsanslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget om 25 mnkr för att skapa 
tillfälliga skollokaler inom Kattegattområdet beviljas. Fastighetsnämndens begäran är 
enligt den planering som gjorts under vinter och vår 2021-2022 och har beretts och 
kommunicerats i olika forum, däribland verksamhetsberedningen. 
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Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar att den totala driftkostnaden för de 
tillfälliga skollokalerna beräknas till cirka 11 mnkr år 2023 och cirka 20 mnkr per år från 
och med 2024, vilket kommer att belasta barn- och ungdomsnämnden. Vid ett 
beviljande av tilläggsanslaget för investering i de tillfälliga skollokalerna är det därför av 
vikt att de kommande årliga driftkostnaderna för barn- och ungdomsnämnden också 
beaktas vid beredningen av planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Fastighetsnämnden, 2022-05-24, FN § 54 
Teknik- och fastighetsförvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen 
och barn- och ungdomsförvaltningen 
Planen ”Grundskolor – plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet 2022-30”, 
som ligger till grund för behovet av tilläggsanslag, har lämnats för beslut till 
kommunstyrelsen av fastighetsnämnden efter att inhämtat synpunkter från barn- och 
ungdomsnämnden samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.   

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 209 
Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag om 25 mnkr 2022 för investering i tillfälliga 
skollokaler vid Kattegattområdet åt barn- och ungdomsnämnden, och att finansiering 
sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa behovet av driftmedel för tillfälliga skollokaler 
för perioden mellan 2023 och 2027 till verksamhetsberedningen i dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 184 Dnr KS 2020/00378  

Beslut om riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinje för 
Halmstads kommuns politiska organisering och den träder i kraft och börjar tillämpas i 
samband med första sammanträdet för kommunfullmäktige efter valet 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
arvodesbestämmelser och dessa träder i kraft och börjar tillämpas i tillbörliga delar i 
samband med första sammanträdet för kommunfullmäktige efter valet 2022. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för 
teknik- och fastighetsnämnden och detta träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för 
kommunstyrelsen och detta träder i kraft den 1 juli 2022. 
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter i 
styrelsen för Laholmsbuktens VA AB ändras från 10 till 7, varav Halmstads kommun 
utser 4 och Laholms kommun 3 ledamöter samt att detta också justeras i 
aktieägaravtalet. Detta gäller från årsstämman 2023.  
 
6. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under förutsättning att 
riktlinjen för Halmstads kommuns politiska organisering antas enligt beslutspunkt 1, 
stryka texter om utskott i samtliga nämnders reglementen och arbetsformer.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen tog den 15 mars 2022 beslut om att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att ta fram styrdokumentet ”Kommunfullmäktiges riktlinje för 
Halmstads kommuns politiska organisering”.  
 
Alla nämnder, styrelser och andra politiska forum har fått riktlinjen på remiss. I 
inkomna svar på remissen ställde sig de flesta bakom riktlinjen eller såg inte att den får 
några konsekvenser för deras verksamhet. Av dem som lämnat konkreta förslag är de 
flesta av redaktionell karaktär. Valnämnden och servicenämnden föreslår att 
valnämndens verksamhet flyttar till kommunstyrelsens förvaltning.  
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Behovet av riktlinjen blev uppenbar i utredningen ”Framtida Politisk Organisering” 
(FPO), en utredning som kommunstyrelsen beslutade om att starta den 22 september 
2020. Utredningen genomfördes under 2020-2021 och kommunstyrelsen tog emot 
resultatet av utredningen den 15 mars 2022.  
 
Kommunstyrelsen tog den 15 mars beslut om ett nämndinitiativ. Genom 
nämndinitiativet framförde Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna gemensamt och med utgångspunkt i utredningen 
”Framtidens Politiska Organisering” ett antal förändringar i nuvarande politiska 
organisering. Dessa förändringar har införlivats i riktlinjen. En av dessa förändringar rör 
föreslagna sammanslagningen mellan fastighetsnämnden och teknik- och 
fritidsnämnden, som är ett eget beslutsförslag i detta ärende. 
 
I samband med arbetet att ta fram ett nytt reglemente för denna nya sammanslagna 
nämnd, så har även fastighetsnämndens föreslagit kommunfullmäktige justeringar i 
fastighetsnämndens reglemente antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2021. Dessa 
önskemål om justeringar finns medtagna i förslaget på nytt reglemente för den nya 
sammanslagna teknik- och fastighetsnämnden. 
  
I kommunallagen återfinns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 
Bakgrunden till bestämmelserna är att underlätta rekrytering av förtroendevalda och att 
inga medborgare av ekonomiska skäl ska behöva avstå från ett förtroendeuppdrag. Det 
är kommunfullmäktige som beslutar om ersättningar till förtroendevalda genom att 
besluta om arvodesbestämmelser.  Arvodesbestämmelserna ska inför varje ny 
mandatperiod bli föremål för översyn. 
 
Dessutom justeras kommunstyrelsens reglemente med främst två nya ansvarsområden 
som inkluderas; samordnad bemanning och en gemensam visselblåsarfunktion. 
Därutöver har en del andra justeringar gjorts för att skapa större tydlighet.  
 
I samband med bildandet av Laholmsbuktens VA AB den 21 november 2019 beslutades 
att dåvarande antal ledamöter i den gemensamma nämnden skulle kvarstå. I själva texten 
i tjänsteskrivelsen föreslogs att antalet ledamöter skulle vara sju stycken efter valet. Detta 
föreslås därför i detta ärende.  
 
I den föreslagna riktlinjen står att det varje nämnd äger sin egen utskottsorganisering. 
Därför föreslåsatt alla reglementen ändras så detta framgår.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-05-17, KPLU § 81 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen, 2022-03-15, KS §§ 71-72 
Gruppledarna har verkat som styrgrupp för utredningen  
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Kommunstyrelsen, 2020-09-22, KS § 226 
Förslaget på riktlinjen skickades ut till samtliga nämnder och styrelser samt till andra 
relevanta politiska forum 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering och den träder i kraft och börjar tillämpas i samband med första 
sammanträdet för kommunfullmäktige efter valet 2022. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta arvodesbestämmelser och dessa träder i kraft 
och börjar tillämpas i tillbörliga delar i samband med första sammanträdet för 
kommunfullmäktige efter valet 2022. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för teknik- och fastighetsnämnden 
och detta träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunstyrelsen och detta 
träder i kraft den 1 juli 2022. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i styrelsen för Laholmsbuktens VA 
AB ändras från 10 till 7, varav Halmstads kommun utser 4 och Laholms kommun 3 
ledamöter samt att detta också justeras i aktieägaravtalet. Detta gäller från årsstämman 
2023.  
 
6. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar riktlinjen för Halmstads kommuns 
politiska organisering beslutas även att stryka texter om utskott i samtliga nämnders 
reglementen och arbetsformer. 

Yrkanden 

Kristina Johansson (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar att beslutspunkt 5 stryks.  
 
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande gällande riktlinje för 
Halmstads politiska organisering: 
- Att alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i krisledningsnämnden. 
Att ersättare vid behov ska kunna kallas in. 
- Att införa insynsplats i kommunstyrelsen för partier som ej representeras där. 
- Att inrätta ”Kommunfullmäktiges beredning för demokratifrågor”. 
- Att tydliggöra möjlighet för kommunfullmäktige att organisera tillfälliga beredningar i 
frågor som rör kommunens långsiktiga, övergripande och strategiska utveckling. 
- Att gruppledare i partier utan kommunråd arvoderas på 35%. 
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- Att möjlighet till öppna nämndsmöten införs. 
- Att Halmstads Rådhus AB har fullständig personunion med kommunstyrelsen. 
- Att Kommunfullmäktiges säkerhets- och trygghetsforum byter namn till 
”Kommunfullmäktiges beredning för säkerhets- och trygghetsfrågor” och att inga andra 
förändringar görs. 
 
Tor Ingels (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande gällande riktlinje för 
Halmstads politiska organisering: 
- Att kommunstyrelsen ställer sig bakom införandet av politiska sekreterare i kommunen 
och att dess omfattning utreds så att kommunfullmäktige kan besluta om att tillsätta 
dessa tills årsskiftet 2022/2023. 
- Att kommunstyrelsen ställer sig bakom en modell där varje parti får 10% av ett 
kommunråd per mandat i kommunfullmäktige. 
- Att kommunstyrelsen ställer sig bakom införandet av andre vice ordföranden i våra 
största nämnder så som barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Kristina Johansson (S), Tania Bengtsson (V) och Tor 
Ingels (SD) yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tor Ingels (SD) yrkanden mot sitt avslagsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tor Ingels (SD) yrkanden. 
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkanden avseende riktlinjen mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons 
(V) yrkanden. 
 
Ordföranden (M) prövar Kristina Johansson (S) och Tania Bengtssons (V) yrkande 
avseende beslutspunkt 5 mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Kristina Johansson (S) och Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Fabio Ishaqs (-) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
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Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
Fabio Ishaq (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_______ 
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KS § 185 Dnr KS 2022/00080  

Årets entreprenör i Halmstads kommun 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till årets entreprenör i Halmstads 
kommun 2021.  

Ärendet 

Halmstads kommun delar årligen ut priset Årets entreprenör i Halmstads kommun. 
Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag från juryn. Juryn består av företrädare ur 
kommunstyrelsen och valda personer från näringslivet i Halmstad.  
 
Kommunstyrelsen har att utse pristagaren för 2021. Priset delas ut den 10 juni 2022 i 
samband med Guldmorgon, kommunens frukostmöte för näringslivet.  

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen 
Juryn för priset Årets entreprenör 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till årets entreprenör i Halmstads 
kommun 2021. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 186 Dnr KS 2022/00081  

Tillgänglighets- och bemötandepris i Halmstads kommun 
2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till mottagare av Tillgänglighet 
och bemötandepriset 2021.  

Ärendet 

Halmstads kommun delar årligen ut Tillgänglighets- och bemötandepris till ett företag 
som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder. Pristagare utses av 
kommunstyrelsen på förslag av juryn för Tillgänglighet och bemötandepriset i 
Halmstads kommun. Jury består av kommunala funktionsrättsrådets ordförande, två 
ledamöter ur kommunala funktionsrättsrådet, en representant från näringslivet, 
Halmstads city utvecklings AB samt en representant från en samhällsförening. 
 
Kommunstyrelsen har att utse pristagaren för 2021. Priset delas ut den 10 juni 2022 i 
samband med Guldmorgon, kommunens frukostmöte för näringslivet.  

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen 
Juryn för Tillgänglighet och bemötandepriset 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till mottagare av Tillgänglighet 
och bemötandepriset 2021. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 187 Dnr KS 2019/00498  

Information om rapport av Sveriges kommuner och regioners 
insiktsmätning (NKI) 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får en presentation av resultatet av 2021 års insiktsmätning, som 
utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Insikt, är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service 
gentemot företag (NKI). I första hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät 
skickas till företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 
året som avses.  
 
Sex olika myndighetsområden mäts:  
- Brandskydd 
- Bygglov 
- Markupplåtelse 
- Miljö- och hälsoskydd 
- Livsmedelskontroll 
- Serveringstillstånd 
 
SKR offentliggör i april månad, året efter mätningen de nationella resultaten samt 
kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad ”Öppna jämförelser 
Företagsklimat”.  
 
_______ 
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KS § 188 Dnr KS 2022/00301  

Information om rapport av Sveriges kommuner och regioners 
insiktsmätning över nöjd upphandlings index (NUI)  

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får en presentation av resultatet av 2021 års nöjd upphandlings-
index. Undersökningen utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 
Sedan 2020 mäter SKR vid sidan om nöjd kund-index även nöjd upphandlings-index. 
Värdet presenteras separat och påverkar inte kommunernas genomsnittliga NKI-
resultat. En enkät skickas till företagare som har haft ett avslutat ärende med 
kommunens upphandlingsenhet under året som avses.  
 
SKR offentliggör i april månad, året efter mätningen de nationella resultaten samt 
kommunranking inom området NUI.  
 
_______ 
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KS § 189 Dnr KS 2022/00069  

Entledigande och val i styrelsen för Halmstads Rådhus AB, 
Halmstads stadsnät AB, Halmstads Energi och Miljö AB samt 
Laholmsbuktens VA AB 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Fabio Ishaq  
(-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Halmstads Rådhus AB samt att Krister 
Karlsson (SD) utses till ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Robert 
Lindahl (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Halmstads stadsnät AB samt att 
Robert Grönberg (SD) utses till ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga John 
Andersen (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Halmstads Energi och Miljö 
AB samt att Åsa Nilsson (SD) utses till ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Johan 
Josefsson (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Laholmsbuktens VA AB samt 
att Camilla Backlund (SD) utses till ny ledamot till och med årsstämman 2023. 

Ärendet 

Sverigedemokraterna i Halmstad framställer till kommunfullmäktige att: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fabio Ishaq (-) från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Halmstads Rådhus AB samt att Krister Karlsson (SD) utses till 
ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Robert Lindahl (-) från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Halmstads stadsnät AB samt att Robert Grönberg (SD) utses till 
ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga John Andersen (-) från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Halmstads Energi och Miljö AB samt att Åsa Nilsson (SD) utses 
till ny ledamot till och med årsstämman 2023. 
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4. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Josefsson (-) från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Laholmsbuktens VA AB samt att Camilla Backlund (SD) utses 
till ny ledamot till och med årsstämman 2023.  

Yrkanden 

Tor Ingels (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förslaget mot Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
_______ 
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KS § 190 Dnr KS 2022/00066  

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Utskottsordföranden i samhällsbyggnadsutskottet och utskottet för tillväxt och hållbar 
utveckling samt 1:e vice ordförande i personal- och ledningsutskottet lämnar 
information om vilka frågor som är aktuella i utskotten just nu. 
 
_______ 
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KS § 191 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden för Halmstads Rådhus AB informerar om ägardialog med Halmstads 
Flygplats AB. 
 
_______ 
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KS § 192 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden (M) informerar om: 
- Avsiktsförklaring avseende evenemang 
 
T f kommundirektören informerar om: 
- Pågående arbete kring uppdatering av finansiella riktlinjer 
- IVO-inspektion hos hemvårdsförvaltningen avseende lagkravet om 
informationssäkerhetsarbete 
 
_______ 
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KS § 193 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Ärendet 

Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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KS § 194 Dnr KS 2022/00351  

Initiativärende - Ekonomiskt stöd vid särskilda skäl till 
privatpersoner och näringsverksamheter 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om ekonomiskt stöd 
vid särskilda skäl till privatpersoner och näringsverksamheter.  

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende om ekonomiskt stöd vid särskilda skäl till 
privatpersoner och näringsverksamheter.  
 
I ärendet föreslås att kommunen omgående i samråd med ekonomi avdelningen skapar 
möjligheten att avsätta 3 miljoner kronor från nuvarande budget för att vid särskilda skäl 
möjliggöra ett skyndsamt stöd till privatpersoner och näringsverksamheter utifrån 
behov.  

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till initiativärendet mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande 
Nej-röst för bifall till Fabio Ishaqs (-) yrkande  
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson 
(S), Carl-Johan Berthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise Uvenfeldt (M), Fatma 
Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Tor Ingels (SD), Micael Nilsson (S) och ordföranden 
(M).  
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Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-). 
 
Med 11 röster för ja och 1 röst för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Fabio Ishaqs 
(-) yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om ekonomiskt stöd 
vid särskilda skäl till privatpersoner och näringsverksamheter.  
 
_______ 
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KS § 195 Dnr KS 2022/00352  

Initiativärende - Stödbidrag till Nattcaféet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om stödbidrag till 
Nattcaféet.  

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende om stödbidrag till Nattcaféet.  
 
I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunstyrelsens 
ordförande att omgående via delegation bevilja ett stödbidrag om 1000 000 kronor till 
Nattcaféet med syftet att förstärka verksamheten och stödja arbetet för hemlösa.  

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till initiativärendet mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande 
Nej-röst för bifall till Fabio Ishaqs (-) yrkande  
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson 
(S), Carl-Johan Berthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Louise Uvenfeldt (M), Fatma 
Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Micael Nilsson (S) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Tor Ingels (SD).  
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Med 10 röster för ja, 1 röst för nej samt 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå 
Fabio Ishaqs (-) yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om stödbidrag till 
Nattcaféet.  
 
_______ 
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