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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (förmiddag), Lokal Halmstad (eftermiddag) 
15 mars 2022 kl 09:00-16:40 

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

Christofer Lundholm (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
Michael Svensson (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Fatma Hergül (S) 
Micael Nilsson (S) 
Lovisa Aldrin (L) 
Tony Stané (S) 

 Ersättare 
Sebastian Stenbeck (M) 

Övriga deltagare Sandra Löberg Erlandsson (§ 64),  (§ 64), Ewy Henriksson (§ 64),  
 (§ 64), Rose-Marie Henriksson (§ 64), Ewa Sjögren (§ 64), Pernilla 

Tornberg Berner (§ 65),  (§ 65), Lisa Rönnberg (§§ 65, 70, 77-79), Henrik 
Persson (§§ 66-68), Jan Fritz (§§ 66-68),  (§ 66),  (§ 67), 
Joakim Norström (§ 69), Anna Winnberg (§ 70), Annika Hansson (§ 70), Olof Selldén (§ 
70), Mattias Hansson (§§ 71-72), Ann-Mari Mäkikangas (§§ 71-72), Hanna Billmayer (§ 
77), Torbjörn Andrén (§ 77), Sabina Hermansson (§§ 77-78),  (§ 78), 
Karin Back (§ 79), Charlotta Edin (§ 79), kommundirektör Mattias Rossköld (§§ 57-76), 
kommunsekreterare Susanne Johansson  

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 57-80 
Justeringsdag 2022-03-17  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-18 Datum då anslaget tas ned 2022-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 63 Dnr KS 2021/00332 
Svar på motion angående hyrcyklar i centrala Halmstad ..................... 12 

KS § 64 Dnr KS 2022/00061 

Information från Halmstads kommuns två samverkansnämnder .......... 15 

KS § 65 Dnr KS 2020/00348 
Information om pågående arbete runt hemlöshet ................................. 16 

KS § 66 Dnr KS 2022/00108 
Begäran om tilläggsanslag till socialnämnden med anledning av 
verksamhetsövergång av bostad med särskild service ........................ 17 

KS § 67 Dnr KS 2022/00129 
Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för anpassning av 
Prästgården i Harplinge ........................................................................ 19 

KS § 68 Dnr KS 2022/00198 

Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och 
omdisponering av medel ...................................................................... 21 

KS § 69 Dnr KS 2022/00167 
Information om utvärdering av sammanträden, beslutsunderlag och 
presentationer i kommunstyrelsen och dess utskott ............................. 23 

KS § 70 Dnr KS 2018/00745 
Antagande av kommunomfattande översiktsplan Framtidsplan 2050 .. 24 

KS § 71 Dnr KS 2020/00378 
Återrapportering av uppdrag samt framtagande av riktlinje kring politisk 
organisering ......................................................................................... 32 

KS § 72 Dnr KS 2022/00178 
Initiativärende - Framtidens politiska organisering ............................... 35 
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KS § 73 Dnr KS 2022/00066 
Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott .......................................... 38 

KS § 74 Dnr KS 2022/00035 
Information från ordförande och kommundirektör ................................ 39 

KS § 75 Dnr KS 2022/00012 
Information från VD i Halmstads Rådhus AB ....................................... 40 

KS § 76 Dnr KS 2022/00016 
Övriga frågor ........................................................................................ 41 

KS § 77 Dnr KS 2022/00092 
Uppdrag att påbörja planering för projekt Klimatsäkring av Halmstads 
centrum ................................................................................................ 42 

KS § 78 Dnr KS 2022/00168 
Information om lokalförsörjningsprocessen .......................................... 44 

KS § 79 Dnr KS 2019/00416 

Diskussion utifrån målet: Vi ska stärka tilliten till och förtroendet för 
demokratin och oss som kommun ........................................................ 45 

KS § 80 Dnr KS 2022/00204 
Initiativärende - angående företagare drabbade av PFAS-utsläppen vid 
Kistinge ................................................................................................ 46 
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KS § 57 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
_______ 
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KS § 58 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revideringar.  

Ärendet 

Yngve Kihlberg (C) initierar ett ärende angående företagare drabbade av PFAS-
utsläppen vid Kistinge. 
 
Ordföranden (M) föreslår att Yngve Kihlbergs (C) initiativärende behandlas som sista 
ärende på dagordningen.  
 
Ordföranden (M) föreslår även att dagordningen för sammanträdet ändras enligt 
följande:  
 
- Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och omdisponering av medel läggs till som 
ärende 11 på dagordningen. 
 
- Ärende 18 Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott, ärende 19 Information från ordförande 
och kommundirektör, ärende 20 Information från VD i Halmstads Rådhus AB och ärende 21 
Övriga frågor behandlas som ärende 16-19 på dagordningen. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   6(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 59 Dnr KS 2022/00024  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation; Protokoll 2022-02-08 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-02-08 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-02-08 
4. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-02-08 
5. Halmstads Rådhus AB; Protokoll 2022-02-10 
6. Barn- och ungdomsnämnden; Yttrande - Granskning av styrning och utveckling av 
förskolan (KS 2021/00526) 
7. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokoll 2022-02-11 - §§ 1-10 
8. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Bilaga - anslagsbevis från Region 
Halland - Protokoll 2022-02-11 
9. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokollsutdrag § 4 
GNHH från 2022-02-11 – Årsredovisning 
10. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel; Bilaga - Beslutsförslag 
årsredovisning 2022-02-11 
11. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel; Bilaga - Uppföljning 
Internkontrollplan 2022-02-11 
12. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel; Bilaga - Årsredovisning  
2022-02-11 
13. Halmstad Business Incubator AB; Yttrande över granskningsrapport allmänna 
handlingar (KS 2021/00465) 
14. Halmstad Business Incubator AB; Protokollsutdrag HBI § 11 - granskningsrapport 
allmänna handlingar (KS 2021/00465) 
15. Halmstad Business Incubator AB; Tjänsteskrivelse granskningsrapport allmänna 
handlingar (KS 2021/00465) 
16. Kommunrevisionen; Missivskrivelse - Granskning av skogsförvaltning Halmstads 
kommun (KS 2022/00147) 
17. Kommunrevisionen; Revisionsrapport - Granskning av skogsförvaltning Halmstads 
kommun (KS 2022/00147) 
18. Kommunrevisionen; Missivskrivelse - Granskning upphandling LBVA AB (KS 
2022/00166) 
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19. Kommunrevisionen; Revisionsrapport - Upphandling LBVA AB Halmstads 
kommun (KS 2022/00166) 
 
_______ 
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KS § 60 Dnr KS 2022/00165  

Nominering av ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling 
i Halland 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Anders Blomqvist (L) som ledamot i styrelsen 
för Lokalt Ledd Utveckling i Halland för tiden från och med föreningsstämman  
2022-03-24 till och med föreningsstämman 2023.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska nominera ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling i 
Halland (LLUH) för tiden med början från föreningsstämman 2022-03-24 till och med 
föreningsstämman 2023. Enligt LLUH:s stadgar utses styrelsen vid föreningsstämman. 
Styrelsen består av 24 ledamöter i ett lokalt trepartnerskap. Halmstads kommun har en 
styrelseplats.  
 
Med tanke på kommunvalet 2022 föreslås ledamoten denna gång väljs på endast ett år. 
Den 6 december 2022 sammanträder den nytillträdda kommunstyrelsen i Halmstads 
kommun och då genomförs val till stiftelser och råd. Vid detta sammanträde föreslås 
kommunstyrelsen även nominera in en ledamot som sitter i styrelsen för Lokalt Ledd 
Utveckling i Halland över hela mandatperioden, från och med föreningsstämman 2023 
till och med föreningsstämman 2027.   
 
Enligt den proportionella fördelningen har Alliansen rätt till det första mandatet. Därför 
föreslår kommunledningsförvaltningen att Alliansen nominerar ledamot till 
styrelseplatsen i Lokalt Ledd Utveckling i Halland för tiden med början från 
föreningsstämman 2022-03-24 till och med föreningsstämman 2023.   

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att Anders Blomqvist (L) nomineras som ledamot i styrelsen för  
Lokalt Ledd Utveckling i Halland för tiden från och med föreningsstämman 2022-03-24  
till och med föreningsstämman 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 
 
_______                       
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KS § 61 Dnr KS 2021/00028  

Beslut om att ställa in sammanträdesdag för 
kommunstyrelsen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa in kommunstyrelsens sammanträdesdag den 12 
september 2022.    

Ärendet 

På kommunstyrelsen 2021-08-31 § 212 beslutades om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2022. Bland annat beslutades att genomföra planeringsdagar för 
kommunstyrelsen den 12-13 september 2022. Under dessa planeringsdagar brukar 
verksamhetsplanering vara i fokus.  
 
Med anledning av att de allmänna valen genomförs den 11 september och då nuvarande 
kommunstyrelse inte kommer att besluta om verksamhetsplan för 2023 föreslås 
planeringsdagen den 12 september ställas in. Planeringsdagen den 13 september 
kvarstår. Kommunstyrelsens presidium planerar att fokus för sammanträdet den 13 
september blir att diskutera verksamhetsplan för 2023 som sedan kan vara till hjälp för 
den kommunstyrelse som väljs den 17 oktober.  

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd samt kommunstyrelsens 
presidium 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa in kommunstyrelsens sammanträdesdag den 12 
september 2022.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 62 Dnr KS 2022/00136  

Beslut om hälsofrämjande medel och aktiviteter i Halmstads 
kommun 2022 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av hälsofrämjande 
medel till förvaltningarna under 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2023 ska förvaltningarnas planer för 
hälsofrämjande aktiviteter lämnas in, senast den 31 december året före, till central HR 
för godkännande innan extra medel kan fördelas ut.  

Ärendet 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamheternas vardag och 
utveckling. Arbetet ska bedrivas på både kort och lång sikt. Målet är att förena en väl 
fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv, för att möjliggöra för 
medarbetare att orka arbeta längre och för att vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv 
arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad kompetensförsörjningsprocess. För att 
uppnå detta är det viktigt att planera hälsofrämjande aktiviteter inom hälso- och 
arbetsmiljöområdet. Behovet är dessutom extra stort efter två års pandemi med de 
påfrestningar som har varit i verksamheterna. 
 
Under 2022 planerar samtliga förvaltningar att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter 
som bidrar till en god och sund arbetsmiljö. För att erhålla centrala medel ska de lämna 
in vilka aktiviteter som planeras för 2022 till central HR senast 30 april innevarande år. 
Förvaltningarna tilldelas extra medel för hälsofrämjande aktiviteter under 2022 efter att 
plan för aktiviteter lämnats in och godkänts av central HR. Medel motsvarar cirka 200 
kronor per tillsvidare- och visstidsanställd. Med visstidsanställd menas en anställning på 
tre månader eller längre. Totalt beräknas insatsen att kosta 1,5 miljoner kronor under 
året. 
 
Sedan den nya styrmodellen infördes i Halmstads kommun redogörs inte längre för 
planerade mål och aktiviteter på samma sätt som tidigare i verksamhetsplanen. Därför är 
det inte möjligt att på detaljnivå ta ut kommande aktiviteter utifrån verksamhetsplan. 
Förslag på ny hantering från och med 2023 är att redogörelse för vilka hälsofrämjande 
aktiviteter som planeras varje år skickas in till och godkänns av central HR innan medel 
kan rekvireras av förvaltningarna. Senast den 31 december året före ska redogörelserna 
för aktiviteterna kommit in till central HR. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott, 2022-03-01, KPLU § 26 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av hälsofrämjande 
medel till förvaltningarna under 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2023 ska förvaltningarnas planer för 
hälsofrämjande aktiviteter lämnas in, senast den 31 december året före, till central HR 
för godkännande innan extra medel kan fördelas ut. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 63 Dnr KS 2021/00332  

Svar på motion angående hyrcyklar i centrala Halmstad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att den fria marknaden redan har löst detta.  

Ärendet 

Svein Henriksen (MP), Ola Nilsson (MP) och Ida Westin (MP) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 15 juni 2021. I motionen föreslås att ett 
hyrcykelsystem för allmänheten införs i centrala Halmstad. Detta för att göra det enklare 
för fler att använda cykeln som transportmedel och på så vis uppnå bättre folkhälsa, 
minska trafikens klimat- och miljöpåverkan, samt trängseln på vägarna.  
 
I motionen föreslås det att cykeluthyrningen initieras som ett projekt och att man under 
projektets gång provar olika alternativa lösningar för finansiering. Projektet ska sedan 
utvärderas efter två år och därefter införs ett permanent hyrcykelsystem efter den 
modell som gav bäst resultat.  
 
Gällande hyrcykelsystem så finns eller har det funnits på olika platser i Sverige. De kan, 
som motionen även menar, ha olika upplägg. 
 
Exempelvis så finns så kallade hyrcykelsystem i stor skala i Sveriges tre största städer, 
Stockholm, Göteborg och Malmö och där vanliga cyklar är utplacerade vid fasta 
stationer. Dessa kommuner har i princip samma upplägg och som bygger på att 
kommunen upphandlar tjänsten och att den upphandlade aktören driver 
hyrcykelssystemet i utbyte mot plats och reklamytor i staden.  
 
Sedan en tid tillbaka finns elcyklar att hyra i Halmstad. Det är företaget Tier som hyr ut 
dessa och systemet är ett så kallat friflytande system där cykelresan kan påbörjas och 
avslutas där man själv vill (med vissa begränsningar). Cyklarna, som i skrivande stund ca 
75 stycken (men där deras avsikt är att ha flera på sikt), är således utplacerade lite 
överallt i staden, men det går att se var i en app. Något formellt avtal har inte skrivits 
mellan Tier och Halmstads kommun. Det som finns är en avsiktsförklaring som 
beskriver kommunens och Tiers intentioner och viljor med uthyrningen. Detta betyder 
även att Tier kan välja att lämna Halmstad när de vill. Det finns med andra ord ingen 
långsiktigt garanti om att denna typ av verksamhet ska bedrivas.    
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I förslaget till ny plan för transportsystemet (som för tillfället är i granskningsskedet) 
påpekas att kommunen ska ”…arbeta för att göra det lätt att kombinera färdsätten. Att 
ha tillgång till en bil ska inte innebära att du behöver äga en. Så kallad kombinerad 
mobilitet och tjänstefiering av mobilitet ska uppmuntras. Det är möjligt för kommunen 
att i samarbete med exploatörer eller annan aktör hitta lösningar för att stimulera det 
hållbara och yteffektiva resandet.”  
 
Motionen har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som inkommit med yttrande. I 
yttrandet avstyrker de motionens samtliga att-satser. Däremot är man positiva till själva 
grundtanken, att det införs ett hyrcykelsystem för allmänheten i centrala Halmstad. 
Kommunledningsförvaltningen är också positiva till införandet av ett hyrcykelsystem, 
men instämmer helt i teknik- och fastighetsnämndens yttrande och anser att ett första 
steg är att noga utreda frågan om olika typer av hyrcykelsystem. Först därefter skulle ett 
förslag på lämpligt system för Halmstad kunna läggas fram och beslutas om. 
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att motionen ska avslås. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-01, KSU § 44 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-11-15, TFN § 155 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att ett första steg 
bör vara att noga utreda frågan om olika typer av hyrcykelsystem. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att beslutssatsen får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att den fria marknaden redan har löst detta. 
 
Jenny Axelsson (C) och Christofer Lundholm (M) yrkar bifall till ordförandens (M) 
ändringsyrkande. 
 
Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot sitt ändringsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) ändringsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) ändringsyrkande 
Nej-röst för bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Louise Uvenfeldt (M), Fabio Ishaq (-), 
Christofer Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Lovisa Aldrin (L) 
och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt 
Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Fatma Hergül (S), Micael Nilsson (S) och Tony Stané 
(S).  
 
Med 8 röster för ja och 7 röster för nej beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 
(M) ändringsyrkande.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att den fria marknaden redan har löst detta. 
 
_______ 
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KS § 64 Dnr KS 2022/00061  

Information från Halmstads kommuns två 
samverkansnämnder 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information från samverkansnämnderna Patientnämnden samt 
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel (GNHH).  
 
Tillsammans med Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två 
samverkansnämnder inom vård- och omsorgsområdet, Patientnämnden samt 
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel.  
 
Kommunstyrelsen får i dagsläget löpande information från samverkansnämnderna via 
de protokoll och annan dokumentation som inkommer och läggs till under ärendet 
Anmälningsärende på kommunstyrelsens dagordning. Detta är en del av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över gemensamma nämnders verksamhet enligt 
kommunallagen.   
 
Kommunstyrelsens presidium har tagit initiativ, som en del i uppsikten, att bjuda in 
politiska företrädare för de båda samverkansnämnderna till ett av kommunstyrelsens 
sammanträde för en information om nämndens verksamhet och aktuellt läge samt en 
uppföljande dialog kring detta.     
 
_______ 
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KS § 65 Dnr KS 2020/00348  

Information om pågående arbete runt hemlöshet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information och återkoppling kring hur arbetet med hemlöshet 
fortgår på tjänstepersonnivå. Vid informationstillfället deltar tjänstepersoner från 
kommunledningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Innehållet kretsar kring en 
nulägesbeskrivning utifrån de två prioriteringarna; vräkningsförebyggande arbete och 
socialt hållbar bostadsförsörjning.  
 
Sedan många år har frågan gällande hemlöshet diskuterats inom Halmstads kommun. . 
Kommunfullmäktige visar på olika sätt riktning i frågan. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-02-13, § 11 att anse motionen från Vänsterpartiet om central samordning av 
arbetet mot hemlöshet besvarad. Efter utredningsarbete och dialog med 
kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling tillsammans med 
kommundirektören gavs ett uppdrag att bilda en tillfällig arbetsgrupp. I arbetsgruppen 
skulle socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
hemvårdsförvaltningen och HFAB ingå. Denna grupp skulle verka under 2021, 
samordnas genom kommunledningsförvaltningen och utgå från den underlagsrapport 
som det inledande utredningsarbetet resulterade i: ”Hemlöshet i Halmstads kommun – 
en sammanställning av arbetet under 2020”.  
 
Uppdraget som arbetsgruppen fick innebar att komplettera den gemensamma 
nulägesbeskrivningen och de beskrivna bakomliggande orsakerna till hemlöshet med 
vad vi handfast behöver jobba med för att finna lösningar på både lång och kort sikt. 
Det skulle processas fram förslag på några särskilt angelägna konkreta insatser utifrån ett 
koncernövergripande perspektiv som kräver gemensamma insatser mellan flera olika 
aktörer.  
 
Samtidigt som ovanstående uppdrag tog form initierades ett arbete runt 
segregationsutmaningen. Under hösten utarbetas former för hur denna stora 
samhällsutmaning ska kunna hanteras klokt i bred samverkan mellan berörda parter. 
Strukturerna och förutsättningarna för detta har ännu inte landat helt men arbetet mot 
hemlöshet på kommunövergripande nivå ses som en möjlig del att hantera inom denna 
ram framöver.  
 
_______      
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KS § 66 Dnr KS 2022/00108  

Begäran om tilläggsanslag till socialnämnden med anledning 
av verksamhetsövergång av bostad med särskild service 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden, 
anslagsområde 750 Social omsorg, ett tilläggsanslag på 27,0 miljoner kronor i driftmedel 
2022 för merkostnader uppkomna med anledning av verksamhetsövergång gällande 
bostad med särskild service som tidigare har bedrivits genom entreprenad och som nu 
bedrivs inom kommunen, och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande beslut samt dess underlag tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 

Socialnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran om tilläggsanslag 
på 27,0 miljoner kronor för merkostnader uppkomna med anledning av 
verksamhetsövergång gällande bostad med särskild service som tidigare har bedrivits 
genom entreprenad och som nu bedrivs inom kommunen. 
 
Socialnämnden har sedan år 2009 verkställt insatsen bostad med särskild service enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till viss del genom privata 
entreprenörer. Den senaste entreprenören hävde avtalet 2021-07-01 med resultatet att 
en verksamhetsövergång av 16 gruppbostäder genomfördes 2021-10-01 från 
entreprenören till Halmstads kommun.  
 
Kostnaden för bedriva verksamheten i kommunal regi med gällande kollektivavtal och 
med övriga personal- och verksamhetsassocierade kostnader som tillkommer innebär 
enligt socialnämnden en fördyring med 27,0 miljoner kronor jämfört med vad som 
tidigare har betalats till entreprenören. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att den ökade kostnaden innebär en 
oproportionerligt stor ekonomisk belastning på socialnämnden. Nämnden framför att 
ett åberopande av besparingar i motsvarande omfattning i andra delar av 
socialnämndens verksamhet innebär att måluppfyllelse inte kan uppnås och att det kan 
föreligga stora risker att lagkrav ej kan följas. 
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Kostnadsökningen har skett genom ett plötsligt och oförutsett agerande av extern part 
och utan att socialnämnden direkt har kunnat styra skeendet och faller inom ramen för 
kommunens regelverk för beslut om tilläggsanslag, och därför förordar 
kommunledningsförvaltningen att socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag om 27,0 
miljoner kronor år 2022, och att de framtida ekonomiska konsekvenserna belyses vidare 
och beaktas i samband med att kommunen bereder planeringsdirektiv med budget 2023-
2027. 
 
Samtidigt uppmanar kommunledningsförvaltningen nämnden att arbeta systematiskt, 
effektivt och aktivt för att på sikt reducera de nu uppkomna merkostnaderna med 
anledning av verksamhetsövergången. Kostnadsökningen är inte bara betydande för 
socialnämnden utan påverkar även hela kommunens ekonomiska förutsättningar 
framgent. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-01, KPLU § 24 
Kommunledningsförvaltningen avdelningen för ekonomi och upphandling i samråd 
med socialförvaltningens ekonomichef och förvaltningschef. 
Socialnämnden, 2022-01-21, SN § 3 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden, anslagsområde 750 Social 
omsorg, ett tilläggsanslag på 27,0 miljoner kronor i driftmedel 2022 för merkostnader 
uppkomna med anledning av verksamhetsövergång gällande bostad med särskild service 
som tidigare har bedrivits genom entreprenad och som nu bedrivs inom kommunen, 
och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande beslut samt dess underlag tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 67 Dnr KS 2022/00129  

Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för 
anpassning av Prästgården i Harplinge 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 2,8 
miljoner kronor i investeringsmedel 2022 till Prästgården i Harplinge för anpassning till 
ridskoleverksamhet och att finansiering sker via kommunens eget kapital.   

Ärendet 

Fastighetsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran om ett 
tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor för att anpassa Prästgården i Harplinge för 
ridskoleverksamhet till en total utgift om 14 miljoner kronor. 
 
I två påföljande planeringsdirektiv med budget har 11,2 miljoner kronor anslagits för 
projektet som planeras att färdigställas sommaren 2022. Kalkylen visar nu att projektet 
inte kommer att kunna hålla sin totala budget. Anledningen till detta är bland annat 
ökade materialkostnader för exempelvis stål, armering, plåt och trävirke. Under 
pågående markarbeten har det dessutom påträffats större omfattning av fornlämningar 
vilket inneburit kostnader och en förlängning av tidplanen i samband med arkeologiska 
utgrävningar. 
 
Enligt fastighetsnämnden är alternativet till tilläggsanslag att ta bort vissa delar ur 
entreprenaden. Detta bedöms dock inte som en realistisk åtgärd då samtliga delar i 
projektet anses ingå i helheten och skulle vid ett exkluderande innebära att man inte kan 
bedriva ridskoleverksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen noterar brister i planeringsprocessen, men mot 
bakgrund av den pressade tidplanen och med beaktande av hur långt projektet redan har 
kommit bedöms emellertid möjligheterna till en omprövning av projekts omfattning 
som svårgenomförda. Utifrån denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen 
att tilläggsanslaget beviljas. 
 
Tilläggsanslaget beräknas innebära en årlig kostnadsökning med minst 120 tusen kronor 
i form av avskrivnings- och räntekostnader, i förhållande till vad som är budgeterat. 
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   20(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunledningsförvaltningen framför att det är viktigt att ha god framförhållning i 
kommunens planering av byggprojekt, och att det i projekt av denna karaktär behöver 
vara tydligt vem som är beställare. Det krävs redan i ett tidigt skede god precisionsgrad i 
beställningen för att hela processen ska flyta bra och för att initiala kalkyler ska hålla hög 
kvalitet. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-01, KPLU § 25 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling i dialog med 
teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fastighetsnämnden, 2022-01-26, FN § 8 
Kommunfullmäktig, 2021-06-14, KF § 50  
Kommunfullmäktig, 2020-11-18, KF § 107 
Kommunfullmäktig, 2019-06-18, KF § 35 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 209 
Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor i investeringsmedel 
2022 till Prästgården i Harplinge för anpassning till ridskoleverksamhet och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 68 Dnr KS 2022/00198  

Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och 
omdisponering av medel 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
kommunstyrelsen, anslagsområde 011, ett tilläggsanslag på 20 mnkr i driftmedel 2022 
för att höja krisberedskapen och hantera konsekvenserna i kommunens verksamheter 
med anledning av kriget i Ukraina och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medge 
kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget enligt beslutspunkt 1 till kommunens 
olika anslagsområden utifrån under 2022 framförda behov från kommunens 
verksamheter.  

Ärendet 

Den ryska invasionen av Ukraina har fått ödesdigra konsekvenser inte bara för Ukraina 
och dess folk utan även för omvärlden. De fulla konsekvenserna är ännu inte kända 
men Sverige och dess kommuner och regionen behöver vidta åtgärder på flera områden 
för att höja krisberedskapen och hantera konsekvenserna. Flyktingströmmen från 
Ukraina kommer att få en betydande inverkan även på Halmstads kommun. 
Kommunen behöver med anledning av kriget även stärka sin krisberedskap för att öka 
kommunens uthållighet och säkerhet inom i synnerhet två huvudområden: 
- Materialförsörjning  
- IT- och informationssäkerhet 
 
Utöver ovanstående områden bedöms det även uppstå behov inom utbildningsområdet, 
liksom i hanteringen av administrativa och samordnande uppgifter i själva 
flyktingmottagandet. 
 
Resursbehovet är i nuläget inte fullt ut kostnadsberäknat, vilket beror på att 
omfattningen eller påverkan inom de berörda områdena inte är helt kända. 
Bedömningen är emellertid att behoven kan uppstå med kort varsel och inom olika delar 
av kommunen samt att beloppen sammanlagt kan bli höga. Utifrån den initiala analys 
som har gjorts utifrån nuvarande förutsättningar så bedöms medelsbehovet år 2022 
uppgå till cirka 20 mnkr utöver de medel som redan finns i nämndernas ekonomiska 
ramar. 
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För att kunna omhänderta dessa behov och styra kommunens insatser rationellt, samt 
för att inte avvika från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, föreslås att ett 
tilläggsanslag beviljas av kommunfullmäktige redan nu för att skapa förutsättningar, 
trygghet och framförhållning för kommunen. Det föreslås vidare att kommunstyrelse 
ges rätten att disponera medlen mellan kommunens anslagsområden för att kunna agera 
skyndsamt och för att skapa ökad flexibilitet. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 011, ett 
tilläggsanslag på 20 mnkr i driftmedel 2022 för att höja krisberedskapen och hantera 
konsekvenserna i kommunens verksamheter med anledning av kriget i Ukraina och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget enligt 
beslutspunkt 1 till kommunens olika anslagsområden utifrån under 2022 framförda 
behov från kommunens verksamheter. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 69 Dnr KS 2022/00167  

Information om utvärdering av sammanträden, 
beslutsunderlag och presentationer i kommunstyrelsen och 
dess utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Hösten 2021 skickade kommunledningsförvaltningen ut en enkät till kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens utskott. Enkäten hade som syfte att ta reda på de 
förtroendevalda i kommunstyrelsens uppfattning om kommunledningsförvaltningens 
arbete med det som de förtroendevalda möts av: mötesadministration, beslutsunderlag 
och presentationer i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.  
 
Informationen är en återkoppling på resultatet av undersökningen samt en presentation 
av hur slutsatserna kommer hanteras vidare av kommunledningsförvaltningen.  
 
Enkäten kommer utgöra en del av kommunledningsförvaltningens systematiska 
utvecklingsarbete, och kommer skickas ut till kommunstyrelsen med återkommande 
regelbundenhet.  
 
_______ 
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KS § 70 Dnr KS 2018/00745  

Antagande av kommunomfattande översiktsplan 
Framtidsplan 2050 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den 
kommunomfattande översiktsplan Framtidsplan 2050 enligt: Framtidsplan 2050 – 
Kommunomfattande översiktsplan 2022-02-15, Framtidsplan 2050 – 
Områdesbeskrivningar 2022-02-15, Framtidsplan 2050 - Förklaringar mark och 
vattenanvändning 2022-02-15.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna särskilt 
utlåtande för Framtidsplan 2050 enligt: Särskilt utlåtande för Framtidsplan 2050, 2022-
02-15. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna strategisk 
konsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt: Konsekvensbedömning 
med MKB Framtidsplan 2050, 2021-09-21, Nulägesanalys och hållbarhetsbedömning 
alternativa förslag till ÖP2050, WSP 2020-04-30 och fördjupad konsekvensbedömning 
av ÖP-påverkan på Fylleån Natura 2000, Ramböll 2021-07-02.  

Ärendet 

Halmstad är en kommun som växer och det behöver finnas en beredskap för den 
växande befolkningen. För att i den fysiska planeringen kunna möta framtiden och ta 
höjd för en kraftig befolkningstillväxt beslutade kommunstyrelsen 2019-01-08 § 9 att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande 
översiktsplan. Kommunstyrelsen har varit styrgrupp för översiktsplanen och flera beslut 
har tagits under processen med översiktsplanen.  
 
Samrådet för ”Framtidsplan 2050 - kommunomfattande översiktsplan för Halmstads 
kommun” har varit uppdelat i tre faser. Det innehåll tidiga dialoger med kommunens 
medlemmar, avgränsningssamråd om konsekvensbedömning med MKB och formellt 
samråd med remiss av planförslaget. Processen finns beskriven i samrådsredogörelse för 
Framtidsplan 2050. En stor mängd synpunkter kom in under samrådet. Efter samrådet 
har alla inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse. I 
samrådsredogörelsen har synpunkterna sammanfattats och redovisas tillsammans med 
kommunens svar. Ändringar har gjorts i flera delar i planförslaget mellan samråd och 
granskning både utifrån synpunkter från länsstyrelsen och andra myndigheter och 
utifrån inkomna synpunkter från invånare.  
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Granskning i enlighet med plan- och bygglagen samt miljöbalken har enligt beslut av 
kommunstyrelsen 2021-09-21§ 238 genomförts av översiktsplanen och 
konsekvensbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning under tiden 1 oktober till 5 
december 2021. Statliga myndigheter, berörda regioner, grannkommuner, 
organisationer, kommunens medlemmar och alla andra som har ett intresse har beretts 
tillfälle att yttra sig. 
 
Sammanlagt har cirka 640 yttranden inkommit under granskningsskedet. Svar har 
inkommit från Region Halland och från Ljungby kommun, Laholms kommun och Hylte 
kommun. Länsstyrelsen har kommit med granskningsyttrande som bifogas den antagna 
översiktsplanen. Även tre statliga myndigheter har svarat direkt till kommunen. Övriga 
statliga myndigheter har svarat till länsstyrelsen som gjort avvägningar av de statliga 
intressena i sitt granskningsyttrande. Svar har också inkommit från flertalet samhälls- 
och vägföreningar, byggherrar/exploatörer, politiska partier och intresseorganisationer. 
Från privatpersoner har det kommit in knappt 600 synpunkter. Samtliga yttrande har 
sammanställts och besvarats i ett särskilt utlåtande. Alla yttranden finns i sin helhet 
sammanställda i bilagor till utlåtandet.  
 
Planförslaget har i enlighet med plan- och bygglagen kompletterats med länsstyrelsens 
granskningsyttrande i sin helhet. De geografiska områden och planeringsinriktningar där 
länsstyrelsen har en synpunkt har markerats i översiktsplanen. Även kommunens 
kommentarer till länsstyrelsens yttrande finns inlagda i översiktsplanen för att underlätta 
för efterföljande planeringsskeden. Inga ändringar föreslås i övrigt 
översiktsplaneförslaget.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar ny 
kommunomfattande översiktsplan, Framtidsplan 2050. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att godkänna särskilt utlåtande för 
Framtidsplan 2050 och strategisk konsekvensbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-01, KSU § 37 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
En förvaltningsövergripande projektgrupp med representanter från alla kommunens 
förvaltningar och bolag har medverkat i framtagandet. Dessutom har kommunstyrelsen 
vid ett flertal tillfällen informerats, diskuterat, haft workshop och beslutat om inriktning 
för översiktsplanen.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den kommunomfattande översiktsplan 
Framtidsplan 2050 enligt: Framtidsplan 2050 – Kommunomfattande översiktsplan 
2022-02-15, Framtidsplan 2050 – Områdesbeskrivningar 2022-02-15, Framtidsplan 2050 
- Förklaringar mark och vattenanvändning 2022-02-15.  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna särskilt utlåtande för Framtidsplan 2050 
enligt: Särskilt utlåtande för Framtidsplan 2050, 2022-02-15. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna strategisk konsekvensbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt: Konsekvensbedömning med MKB Framtidsplan 
2050, 2021-09-21, Nulägesanalys och hållbarhetsbedömning alternativa förslag till 
ÖP2050, WSP 2020-04-30 och fördjupad konsekvensbedömning av ÖP-påverkan på 
Fylleån Natura 2000, Ramböll 2021-07-02. 

Yrkanden 

Jenny Axelsson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen med 
följande motiveringar:  
 
För det första det stora engagemang som allmänheten lagt för samrådshandlingen 
respektive granskningshandlingen, genom många inlämnade synpunkter och 
ändringsförslag. Dessa yttranden har tagits i beaktande och hanterats politiskt i mycket 
låg utsträckning vilket är ett stort demokratiskt problem, och därmed motiveras en 
återremiss. 
 
För det andra bygger det liggande förslaget till Framtidsplan 2050 på byggnation på ca 
860 hektar utpekad jordbruksmark, varav en betydande del på mycket produktiv 
åkermark, vilket ur flera perspektiv inte är hållbart. 
 
Jenny Axelsson (C) yrkar i andra hand på följande ändringar i samhällsbyggnads-
utskottets förslag: 
 
Att följande utpekade områden i Framtidsplan 2050 stryks med hänvisning till att bördig 
åkermark inte skall bebyggas och att alternativ mark finns: 
 
H1  
Bör decimeras till att enbart begränsas till det gamla industriområdet vid Fammarp. 
Åkermarken som är utpekad är bördig och delar av det utpekade området förstör den så 
kallade supervyn, en unik vy över landskapet mot havet som tidigare varit fredad. 
 
 
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   27(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

H6  
En mycket bördig åkermark, en av de bästa i Halland, som genom vattensituationen i 
området dessutom kommer att innebära ett mycket dåligt utnyttjande av det 
anspråkstagna området vid en byggnation.  
Stor del av området kommer att behöva utnyttjas för vattenhantering i stället för 
bostäder. Vatten vilket innebär att marken är mycket lämpad för odling innebär stora 
problem vid exploatering. 
 
H10 
Det utpekade området är bördig åkermark som inte bör bebyggas. 
 
H22 
Det utpekade området är bördig åkermark som inte bör bebyggas.  
 
V10, V11 samt V21  
Det utpekade området är bördig åkermark som dessutom genom sitt låga läge intill 
Suseån har mycket hög grundvattennivå. Vattensituationen är gynnsam för odling men 
gör att byggnation är mycket olämplig och kommer att påverka Suseåns nivå vid höga 
flöden med översvämningsproblematik på andra håll som följd. En utökning av det 
utpekade verksamhetsområdet vid Fastarp på jordbruksmark med låg bördighet enligt 
Wapnö ABs förslag kan kompensera ytmässigt.  
 
GE7 
Det utpekade området är bördig åkermark som är utpekat i stor utsträckning för att 
motivera ett stationsläge. Alternativt och för befintlig bebyggelse och 
verksamhetsområden bättre stationsläge kan pekas ut på andra sidan om E6. Område 
GE8 kan behållas eftersom marken har dålig bördighet men bör omvandlas till ett rent 
verksamhetsområde eftersom läget mellan motorväg och järnväg lämpar sig dåligt för 
bostäder.  
 
T3 samt T4 
Det utpekade området är mycket bördig åkermark som hör till den bästa i landet. 
Vattensituationen, vilket är en del av varför marken är så bördig, innebär stora problem 
för byggnation och kommer att resultera i ett dåligt utnyttjande av marken. 
Vattensituationen är redan tidigare ett stort problem i Trönninge som kräver lösningar. 
Att peka ut bostadsmark i Trönninge, på den mest bördiga åkermarken i länet, enbart 
för att motivera Trafikverket att eventuellt i framtiden bygga en järnvägsstation i 
Trönninge är långsökt. Ett stationsläge i Trönninge kommer att påverka underlaget för 
nuvarande kollektivtrafik negativt och försämra möjligheten till kollektivtrafik i området 
runt Trönninge och Eldsberga. 
 
Jenny Axelsson (C) yrkar i tredje hand avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
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Fabio Ishaq (-) yrkar i första hand bifall till Framtidsplan 2050 (Halmstads Lokala Parti).  
 
Fabio Ishaq (-) yrkar i andra hand bifall till Jenny Axelssons (C) yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden (M) yrkar att område H3 (Tylösand) tas bort ur planen på grund av dess 
mycket höga naturvärden. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar att följande ändringar görs i Framtidsplan 2050: 
- Ingen bebyggelse i H1 med undantag för marken som kallas 7:2 (champinjonodlingen), 
och del av 7:1, där vi vill möjliggöra bostadsbebyggelse i enlighet med 
granskningsförslaget. 
- Ingen bebyggelse i H2. 
- Att område H4 stryks, alltså ingen bebyggelse i Eketångaskogen. 
- Att ”Broförbindelse över Nissan” stryks och ersätts med ”tunnelförbindelse under 
Nissan”. 
 
Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag och avslag på Jenny 
Axelsson (C), Ella Kardemark (KD), ordföranden (M) och Fabio Ishaqs (-) samtliga 
yrkanden. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Jenny Axelsson (C), Ella Kardemark (KD) och Fabio 
Ishaqs (-) samtliga yrkanden. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar avslag på ordförandens (M) yrkande och Jenny Axelssons 
(C) yrkande om återremiss.  
 
Jenny Axelsson (C) yrkar avslag på Ella Kardemark (KD) och ordförandens (M) 
yrkanden samt Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till Framtidsplan 2050 (Halmstads Lokala 
Parti).  
 
Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag och avslag på Jenny 
Axelsson (C), Ella Kardemark (KD), ordföranden (M) och Fabio Ishaqs (-) samtliga 
yrkanden. 
 
Christofer Lundholm (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
ordförandens (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Jenny 
Axelssons (C) yrkande och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Jenny Axelssons (C) yrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Louise 
Uvenfeldt (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), Michael Svensson (S), 
Fatma Hergül (S), Ella Kardemark (KD), Micael Nilsson (S), Tony Stané (S), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Fabio Ishaq (-) och Yngve Kihlberg 
(C) 
 
Med 12 röster för ja och 3 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag.    
 
Ordföranden (M) prövar sitt yrkande mot Stefan Pålssons (S) med fleras avslagsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå ordförandens (M) yrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar Ella Kardemarks (KD) yrkanden mot Stefan Pålssons (S) med 
fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ella 
Kardemarks (KD) yrkanden. 
 
Ordföranden (M) prövar Jenny Axelssons (C) yrkanden om ändringar i 
samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Stefan Pålssons (S) med fleras avslagsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jenny Axelssons (C) yrkanden 
om ändringar i samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Fabio Ishaqs (-) 
yrkande om bifall till Framtidsplan 2050 (Halmstads Lokala Parti) och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Jenny Axelssons (C) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag i sin helhet. 

Reservation 

Ella Kardemark (KD), Fabio Ishaq (-) samt samtliga ledamöter för Centerpartiet och 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
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Protokollsanteckning 

Jenny Axelsson (C) och Yngve Kihlberg (C) för följande till protokollet: 
”KFs Strategiska plan, Aktualitetsöversyn ÖP 2030, KFs plan för attraktivitet och 
hållbar tillväxt och Strategi för lokal livsmedelsförsörjning är exempel på ärenden där 
beslut slagit fast att hantering av exploatering på åkermark och förutsättningar för 
hållbar markanvändning ska beaktas i ÖP 2050. Centerpartiet ser allvarliga brister i hur 
åkermarken hanteras i det förslag som föreligger för antagande. Vi har längs hela 
processens gång lämnat ett flertal alternativa förslag på tänkbara områden att peka ut för 
bostäder och verksamhet genom alternativa områden utanför bördig åkermark. Målet att 
peka ut tillräcklig mängd bostäder och verksamhetsmark kan nås med betydligt mindre 
andel åkermark ianspråktagen än antagandeförslaget. 
 
Exploatering på åkermark är irreversibel och innebär att vi minskar möjligheten till lokal 
självförsörjning av livsmedel, samtidigt som vi påverkar en viktig näring inom vår 
kommun negativt.  Ökade förutsättningar för livsmedelsförsörjning är väsentligt även ur 
nationellt och globalt perspektiv. Vi ser att flera utpekade förslag går emot viktiga 
intentioner i av kommunfullmäktige beslutade dokument. Förslaget om en kraftig 
utbyggnad av Trönninge (T3 och T4) och vid Flygstaden (H6) på kommunens kanske 
mest bördiga åkermark är två exempel av flera som vi ser som ytterst problematiska. 
 
Centerpartiet ser det som en stor brist att Halmstads nya översiktsplan, som ska skapa 
och styra kommunens utveckling i många år framåt, inte tar hänsyn till lagrum som 
kommer begränsa den fysiska utvecklingen i praktiken. EU-lagen The green deal och 
följdstrategin EU Soil strategy 2030 (strategi för skydd och bevarande av odlingsmark 
som förutom förebyggande växtnärings- och vattenfrågor även tar upp markförstöring 
som utbredning av öknar och byggande på åkermark) lyfter tydliga  krav på att 
medlemsländerna senast 2023 ska ”sätta upp mål och strategier för att minska 
nettoianspråktagandet av mark fram till 2030” (punkten 3.2.2. ”Begränsning av 
ianspråktagandet och hårdgörningen av mark med hjälp av cirkulär markanvändning”) 
Då Centerpartiet ser stor sannolikhet att EU Soil Strategy 2030 påverkar hur Plan- och 
bygglagen samt dess hänvisning till Miljöbalkens 3 kap §4 (MB 3:4) angående byggnation 
på åkermark ska tolkas ser vi det som viktigt att Halmstads kommande översiktsplan är 
relevant och genomförbar.  
 
Mycket har hänt sedan Halmstad för tre år sedan startade processen med ny 
översiktsplan vad gäller även stärkt behov av krisberedskap, radikalt förändrade 
förutsättningar för import av livsmedel från storproducenterna Ukraina och Ryssland 
samt alarmerande rapporter från IPCC om kraftigt minskade möjligheter att odla 
livsmedel på många platser i världen.  
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Avslutningsvis. Det har varit stort engagemang kring många perspektiv i ÖPförslaget 
bland invånare, organisationer och näringsliv under hela processen. Centerpartiet 
beklagar att de många inspel, synpunkter och yttranden utifrån lokalkännedom och 
sakkunskap som kommit in under samråd och granskning inte tagits i beaktande av den 
beslutande politiken i högre utsträckning.” 
 
_______ 
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KS § 71 Dnr KS 2020/00378  

Återrapportering av uppdrag samt framtagande av riktlinje 
kring politisk organisering 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till ”Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering”. I uppdraget ingår att kommunledningsförvaltningen ska remittera utkast 
på ”Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering” till 
samtliga nämnder och styrelser innan uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen. 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen med tidsaspekten att dokumentet 
därefter kan bli föremål för beslut i kommunfullmäktige senast 2022-06-16. 
 
2. Kommunstyrelsen tar emot utredningen ”Framtidens Politiska Organisering” och 
lägger den till handlingarna.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen tog den 22 september 2020 beslut om att utreda Framtida Politisk 
Organisering (FPO). Utredningen syftar till att ta ett samlat grepp om Halmstads 
kommuns framtida politiska organisering för att kunna främja den demokratiska 
utvecklingen och tydliggöra en politisk organisering som är förutsägbar, hållbar och 
ändamålsenlig, oavsett utfall i kommunalvalet.  
 
Utredningen tog sin utgångspunkt i en behovsinventering som genomfördes med 
samtliga partier under hösten 2020. I samband med utredningsarbetet 2020-2021 har 
flertal möten genomförts med partierna, kommunråden, ordförandegruppen, 
viceordförandegruppen, kommunstyrelsen, samt med tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltningen, förvaltningschefer, koncernledningen m.fl. Förutom 
dialogerna har utredningsarbetet även innefattat omvärldsbevakning där andra 
kommuners politiska organisering har undersökts. Utöver detta har det gjorts 
invärldsanalys om nuvarande politisk organisation, samt analyser av skrifter inom 
aktuella sakområden. Gruppledarna har verkat som styrgrupp för utredningen.  
 
Utredningen presenteras i form av en slutrapport med fem delrapporter, som ger olika 
alternativ på en framtida politiska organisering ur flera perspektiv inklusive 
konsekvenser av dessa. Samtliga politiska partier har, via sina gruppledare och 
kommunråd, tagit del av delrapporterna i november 2021, i syfte att kunna ta ställning 
till eventuellt önskad fortsatt utveckling av kommunens politiska organisering.  
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Utredningsarbetet har visat att det saknas ett samlat styrdokument som beskriver 
kommunens politiska organisation. Utformningen av kommunens nuvarande politiska 
organisation har i huvudsak hanteras via gammal hävd, i mindre delbeslut eller på ett 
informellt sätt. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därför att ett politiskt 
beslut tas om att ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige som döps till 
”Kommunfullmäktiges riktlinjer för Halmstads kommuns politiska organisering”. På så 
sätt kan kommunens politiska organisation fastställas inför den nya mandatperiod, 
oavsett ifall det blir förändringar eller ej med anledning av utredningens alternativ.  
 
Riktlinjen har fyra syften: 
- Riktlinjen syftar till att på ett samlat sätt tydliggöra den politiska organiseringen i 
Halmstads kommun.  
- Riktlinjen blir utgångspunkt för val av ledamöter och ersättare som förrättas i samband 
med allmänna val inför en ny mandatperiod och i samband med fyllnadsval under en 
pågående mandatperiod.  
- Riktlinjen ska användas i utbildningar för nya förtroendevalda i syfte att de ska veta 
hur den politiska organiseringen är formerad, så att de kan verka på ett effektivt sätt i sin 
roll som förtroendevald i de uppdrag de väljs till.  
- Riktlinjen bildar utgångspunkt till tjänstepersonsorganisationens arbete med 
verkställighet för att ge stöd till den politiska organiseringen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsen tog den 22 september 2020 beslut om att utreda Framtida Politisk 
Organisering.  
Bakgrund till utredning finns i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget 
2020-2024 och kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-2024. 
Beslutsunderlagen som utredningen skulle ta fram, skulle tidsmässigt presenteras så att 
de vid behov kan implementeras till utfallet av valet 2022.  
Utredningen tog sin utgångspunkt i en behovsinventering som genomfördes med 
samtliga partier under hösten 2020. Under 2020-2021 genomfördes en mängd möten 
med partierna, kommunråden, gruppledarna, ordförandegruppen, 
viceordförandegruppen, kommunstyrelsen, samt med tjänstepersoner på 
kommunledningsförvaltningen, förvaltningschefer, koncernledningen m.fl. 
Utredningsarbetet innefattade även innefattat dels omvärldsbevakning där andra 
kommuners politiska organisering har undersökts, dels analyser av skrifter inom aktuella 
sakområden.  
Gruppledarna har verkat som styrgrupp för utredningen. Kommunens administrativa 
direktör har ansvarat för att uppdraget som helhet i tjänstepersonsorganisationen 
levereras enligt uppdragsbeskrivningen. Tjänstepersoner från 
kommunledningsförvaltningen har tillfört olika kompetenser och medverkat i 
utformandet av underlag enligt målsättning med uppdraget.  
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   34(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Samtliga politiska partier fick, via sina gruppledare och kommunråd, slutleveransen av 
utredningen i form av delrapporterna den 16 november 2021, i syfte att kunna ta 
ställning till eventuellt önskad fortsatt utveckling av kommunens politiska organisering.  
 
Om kommunstyrelsen önskar gå vidare med arbetet, bör detta hanteras skyndsamt 
under våren 2022 för att nödvändiga beslut ska kunna genomföras inför utfallet av valet 
den 11 september 2022. Förslag på förändringar i den politiska organiseringen behöver 
remitteras till samtliga nämnder, bolag etc. för att uppfylla beredningskravet inför beslut 
i ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till ”Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering”. I uppdraget ingår att kommunledningsförvaltningen ska remittera utkast 
på ”Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering” till 
samtliga nämnder och styrelser innan uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen. 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen med tidsaspekten att dokumentet 
därefter kan bli föremål för beslut i kommunfullmäktige senast 2022-06-16. 
 
2. Kommunstyrelsen tar emot utredningen ”Framtidens Politiska Organisering” och 
lägger den till handlingarna.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 72 Dnr KS 2022/00178  

Initiativärende - Framtidens politiska organisering 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med färdigt beslutsunderlag för att kunna genomföra följande förändringar 
inför nästa mandatperiod: 
- Teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden slås samman till teknik- och 
fastighetsnämnden. Antal ledamöter ska vara 13 stycken. Ordförandes arvode ska vara 
på 30 procent. 
- Kommunfullmäktiges säkerhets- och trygghetsforum avvecklas. Frågor som rör 
säkerhet och trygghet för förtroendevalda placeras hos gruppledarna. 
- Frågor som hanterats inom KFs säkerhet- och trygghetsforumets uppdrag flyttas till 
gruppledarna. 
- Förhandlingsdelegationen avvecklas. Frågor inom förhandlingsdelegationens uppdrag 
flyttas till presidiet för det utskott under kommunstyrelsen som hanterar personalfrågor. 
- Verksamhetsberedningens ledamöter vid behov ska kunna kalla in en ersättare. 
- Tydliggör att krisledningsnämnden ska bestå av kommunråden.  
- Alla partier ska ha representation i revisionen. 
- Kommunråden ska ha närvarorätt vid samtliga nämnders sammanträden. 
- Antalet kommunråd fastställs i förhandlingar mellan partierna efter valet, men ska inte 
understiga 5 eller överstiga 7 heltidsuppdrag till antalet. Heltidsuppdragen kan dock 
precis som tidigare delas mellan fler personer än så. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
följande förändringar i syfte att kunna fatta beslut inför nästa mandatperiod: 
- Huruvida det vore lämpligt med två utskott under kommunstyrelsen i stället för dagens 
tre och vilka uppdrag dessa då skulle ha, samt dess roll i förhållande till 
kommunstyrelsen. Antalet ledamöter i respektive utskott ska också utredas, liksom 
möjligheten till ersättare. 
- Möjlighet att partistödet indexuppräknas årligen. 
- Organiseringen av förtroendevalda som representerar kommunen i 
föreningar/stiftelser och liknande. Inriktningen är att ompröva uppdrag som 
kommunen tidigare utsett, men som inte är ett krav enligt stadgar eller särskilt beslut i 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Omprövningen bör göras med rimlig ansats 
och i dialog med sakkunnig tjänsteperson inom varje område.  
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   36(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendet 

Ordföranden (M), Kristina Johansson (S), Jenny Axelsson (C), Lovisa Aldrin (L) och 
Ella Kardemark (KD) har initierat ett ärende om framtidens politiska organisering.  
 
Inför kommande mandatperiod har framtidens politiska organisering i Halmstad utretts. 
Genom detta nämndsinitiativ föreslår Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna gemensamt och med utgångspunkt i utredningen ett 
antal förändringar i nuvarande politiska organisering. 
 
I ärendet föreslås kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med färdigt beslutsunderlag för att kunna genomföra följande förändringar 
inför nästa mandatperiod: 
- Teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden slås samman till teknik- och 
fastighetsnämnden. Antal ledamöter ska vara 13 stycken. Ordförandes arvode ska vara 
på 30 procent. 
- Kommunfullmäktiges säkerhets- och trygghetsforum avvecklas. Frågor som rör 
säkerhet och trygghet för förtroendevalda placeras hos gruppledarna. 
- Frågor som hanterats inom KFs säkerhet- och trygghetsforumets uppdrag flyttas till 
gruppledarna. 
- Förhandlingsdelegationen avvecklas. Frågor inom förhandlingsdelegationens uppdrag 
flyttas till presidiet för det utskott under kommunstyrelsen som hanterar personalfrågor. 
- Verksamhetsberedningens ledamöter vid behov ska kunna kalla in en ersättare. 
- Tydliggör att krisledningsnämnden ska bestå av kommunråden.  
- Alla partier ska ha representation i revisionen. 
- Kommunråden ska ha närvarorätt vid samtliga nämnders sammanträden. 
- Antalet kommunråd fastställs i förhandlingar mellan partierna efter valet, men ska inte 
understiga 5 eller överstiga 7 heltidsuppdrag till antalet. Heltidsuppdragen kan dock 
precis som tidigare delas mellan fler personer än så. 
 
I ärendet föreslås även kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att utreda följande förändringar i syfte att kunna fatta beslut inför nästa mandatperiod: 
- Huruvida det vore lämpligt med två utskott under kommunstyrelsen i stället för dagens 
tre och vilka uppdrag dessa då skulle ha, samt dess roll i förhållande till 
kommunstyrelsen. Antalet ledamöter i respektive utskott ska också utredas, liksom 
möjligheten till ersättare. 
- Möjlighet att partistödet indexuppräknas årligen. 
- Organiseringen av förtroendevalda som representerar kommunen i 
föreningar/stiftelser och liknande. Inriktningen är att ompröva uppdrag som 
kommunen tidigare utsett, men som inte är ett krav enligt stadgar eller särskilt beslut i 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Omprövningen bör göras med rimlig ansats 
och i dialog med sakkunnig tjänsteperson inom varje område.  
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Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar bifall till initiativärendet. 
 
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på ordförandens (M) yrkande och initiativärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande om bifall till initiativärendet mot Fabio Ishaqs (-) 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativärendet 
om framtidens politiska organisering. 

Reservation 

Fabio Ishaq (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med följande 
motivering: 
”Krisledningsnämnden skall bestå av representanter från alla partier i kommunstyrelsen. 
Detta för att säkerställa att det hanteras på ett korrekt sätt, då nämnden är just en 
krisledningsnämnd.  Insyn är en förutsättning för att undvika missförstånd, 
ryktesspridning och i slutändan riskera en förtroende kris. 
 
En krisledningsnämnd får aldrig riskera att användas för andra syften eller motverka 
transparens och öppenhet. 
 
Gällande kommunrådsfördelning så skall detta återspegla det faktiska valresultatet och 
inte bestå av efterhandskonstruktioner vilket förstärker uppfattningen om 
odemokratiska organisationer. Vilket indirekt också riskerar att skapa svårigheter och 
hinder för att upprätthålla förtroendet.” 
 
_______ 
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KS § 73 Dnr KS 2022/00066  

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Respektive utskottsordförande för kommunstyrelsens tre utskott lämnar information 
om vilka frågor som är aktuella i utskotten just nu. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-15   39(46) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 74 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden (M) informerar om: 
- Gemensam skrivelse från kommunerna och regionen till staten gällande infrastruktur 
- Upplägg inför kommunstyrelsens studiedagar i maj 
 
Kommundirektören informerar om pågående arbete inom kommunkoncernen med 
anledning av invasionen i Ukraina.  
 
_______ 
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KS § 75 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

VD för Halmstads Rådhus AB informerar om: 
- Ägardialog med Halmstads Fastighets AB och Hallands Hamnar Halmstad AB 
- Pågående arbete med praktikplatser i kommunkoncernen 
 
_______ 
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KS § 76 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Ärendet 

Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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KS § 77 Dnr KS 2022/00092  

Uppdrag att påbörja planering för projekt Klimatsäkring av 
Halmstads centrum 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planering av projektet Klimatsäkring av Halmstads centrum, etapp 1 och att finansiering 
med 300 000 kr sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov under 2022. 
  
2. Kommunstyrelsen uppmanar verksamhetsberedningen att beakta behovet av medel 
för åren 2023-2024, uppgående till 1 500 000 kronor, i arbete med planeringsdirektiv 
med budget 2023-2027.  

Ärendet 

November år 2015 drabbades Halmstad av rekordhöga vattennivåer i samband med 
stormen Gorm med översvämning på framförallt Söder och Tullkammarkajen, men det 
har förekommit översvämningar tidigare år också. På grund av Halmstads läge vid 
Laholmsbukten finns en lokal effekt som bidrar till dessa höga nivåer, något som 
förväntas fortsätta och förvärras på grund av havsnivåhöjningen – en effekt av 
klimatförändringarna. Dessa nivåer förväntas även återkomma med mer regelbundenhet 
i framtiden. I en utredning från Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 
Extremvattenstånd i Halmstad, 2018) har det kommit fram att Halmstad skulle kunna få 
extremnivåer på upp emot 3,61 meter år 2100. Sammantaget har detta medfört problem 
med samhällsplaneringen i området då bland annat flera detaljplaner pausats. Därför får 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja planering för etapp 1 i projektet 
klimatsäkring av Halmstads centrum. Etapp 1 omfattar klimatskydd längs med Nissan. 
Flertalet kommuner i Sverige planerar eller har genomfört liknande 
klimatsäkringsåtgärder, exempelvis Kristianstads kommun och Vellinge kommun. 
 
I klimatanpassningsplanen (beslut kommunstyrelsen 2021-11-23) har åtgärden 
klimatsäkring av Halmstads centrum med tidsplan och kostnad godkänts. Det är även 
del av centrumutvecklingsplanen som precis varit på samråd (beslut kommunstyrelsen 
2021-10-12). Projektet kommer nu att gå in i en förberedande fas med geologiska och 
hydrologiska utredningar, vattendom samt översyn av detaljplaner. Det kommer även att 
tas fram förslag på utformning av klimatskydden. Detta kommer påverka Halmstad stad, 
kommun och dess invånare i stor utsträckning. Detta är en stor förstudie vilket kommer 
tas fram i samverkan mellan flera kommunala nämnder och bolag.  
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En kontinuerlig information och dialog behöver också föras med berörda myndigheter, 
allmänhet och fastighetsägare. Under förstudiens gång kommer möjligheten till extern 
finansiering av planering och genomförande att undersökas.   

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-01, KSU § 43 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
 
Åtgärden är en del i klimatanpassningsplanen (kommunstyrelsen 2021-11-23) och 
centrumutvecklingsplanen (beslut om samråd kommunstyrelsen 2021-10-12). I 
Framtidsplan 2050 är en av strategierna för Halmstads stad att klimatsäkra Söder och 
Centrum. Underlagen som tagits fram inför förstudien har arbetats fram i bred 
samverkan med kommunledningsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, 
bygg- och miljöförvaltningen, räddningstjänsten samt Laholmsbuktens VA AB.   

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planering av projektet Klimatsäkring av Halmstads centrum, etapp 1 och att finansiering 
med 300 000 kr sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov under 2022. 
  
2. Kommunstyrelsen uppmanar verksamhetsberedningen att beakta behovet av medel 
för åren 2023-2024, uppgående till 1 500 000 kronor, i arbete med planeringsdirektiv 
med budget 2023-2027. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 78 Dnr KS 2022/00168  

Information om lokalförsörjningsprocessen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information från kommunledningsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen om förslag till ny process för framtagning av 
lokalförsörjningsprogram och hur den kan samordnas med övrig planering. Kort 
informeras också om övriga pågående projekt för att utveckla lokalförsörjningen i 
Halmstads kommun. 
 
Halmstads kommun växer samtidigt som reinvesteringsbehov är stort. Detta ställer krav 
på en mer effektiv lokalförsörjningsprocess. Under de senaste åren har därför en rad 
förändringar gjorts för att förtydliga och effektivisera processen. Andra pågående 
förbättringsprocesser, till exempel uppdatering av samhällsbyggnadsprocessen har också 
skett och dessa processer kan nu stödja varandra.   
 
Grundläggande för en väl fungerande process är en lokalförsörjning som går i takt med 
samhällsutvecklingen och är en integrerad del i samhällsbyggnadsprocessen. Detta kan 
bara göras om bostadsförsörjning, lokalförsörjning, verksamhetsmarksförsörjning och 
behovet av andra offentliga investeringar samordnas både på lång och kort sikt. En 
förutsättning är också en tät dialog och förtroende mellan berörda parter.   
 
_______ 
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KS § 79 Dnr KS 2019/00416  

Diskussion utifrån målet: Vi ska stärka tilliten till och 
förtroendet för demokratin och oss som kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information över den plan som finns för 2022 för det aktuella 
målet "Vi ska stärka tilliten till och förtroendet för demokratin och oss som kommun” 
och ges möjlighet till dialog. 
 
 _______ 
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KS § 80 Dnr KS 2022/00204  

Initiativärende - angående företagare drabbade av PFAS-
utsläppen vid Kistinge 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet angående företagare drabbade av PFAS-
utsläppen i Kistinge ska skickas för skyndsam beredning till kommunlednings-
förvaltningen för att ta fram ett underlag med ekonomiska beräkningar och juridiska 
bedömningar, till kommunstyrelsen den 5 april.  

Ärendet 

Yngve Kihlberg (C) initierar ett ärende angående företagare drabbade av PFAS-
utsläppen vid Kistinge.  
 
I ärendet föreslås kommunstyrelsen besluta att kommunen omgående skall ta initiativ till 
att bekosta och se till att en vattenledning med pump som förser befintlig pumpstation 
med vatten från Fylleån anordnas. 

Yrkanden 

Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till sitt initiativärende och att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar att ärendet skickas för skyndsam beredning till 
kommunledningsförvaltningen för att få fram ett underlag med ekonomiska beräkningar 
och juridiska bedömningar, till kommunstyrelsen den 5 april. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller skickas för skyndsam beredning 
till kommunledningsförvaltningen för att få fram ett underlag med ekonomiska beräkningar 
och juridiska bedömningar, till kommunstyrelsen den 5 april enligt Ella Kardemarks (KD) 
yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ella Kardemarks (KD) 
yrkande.  

Reservation 

Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Yngve 
Kihlbergs (C) yrkanden.  
 
_______           
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