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Plats och tid Lokal Kärleken, 7 juni 2022 kl 08:30-11:15 

Beslutande Ledamöter 
Ella Kardemark (KD), Ordförande 
Louise Uvenfeldt (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Micael Nilsson (S) (§§87-91) 
Andréa Skoglund (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 
 

Övriga deltagare Tord Johansson (§88), Ola Wall (§88), Ann Larsson (§89), Patrik Larsson (§90), Henrik 
Persson (§90), Jeanette Hall (§91), Annica Fjerdingby (92), Anna Doverskär (§94), 
Gabriella Kylén (§94), administrativ direktör Ann-Mari Mäkikangas, ekonomidirektör 
Jan Fritz, HR-direktör Charlotte Svensson samt utskottssekreterare Erika Bengthagen 

Justeringsplats Rådhuset              Paragrafer §§ 87-94 
Justeringsdag 2022-06-14  

Sekreterare 
Erika Bengthagen 

 
   

Ordförande Ella Kardemark 
 
Louise Uvenfeldt 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-14 Datum då anslaget tas ned 2022-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Erika Bengthagen Utdragsbestyrkande 
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KPLU § 87 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 
Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) §§87, 89-94  
samt ordföranden (M) §88 justera protokollet. 
 
_______ 
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KPLU § 88 Dnr KS 2022/00223  

Dialog med socialnämndens presidium 
      

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har på sammanträdet 2022-04-19 § 57 
beslutat att bjuda in socialnämndens presidium till sammanträdet för att diskutera frågor 
kopplade till ekonomirapporten. 
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott för en dialog med socialnämndens 
presidium. Louise Uvenfeldt (M) är ordförande i samband med ärendet och Ella 
Kardemark (KD) representerar socialnämnden i rollen som dess ordförande.  
 
_______ 
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KPLU § 89 Dnr KS 2022/00099  

Information om förebyggande insatser omställningsfonden - 
KOM-KR 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Det centrala avtalet KOM-KR ger möjlighet att söka medel för förebyggande insatser 
från Omställningsfonden. Syftet är att möta verksamhetens kompetensförsörjnings-
behov och medarbetarens behov av omställning. Målet är att genom förebyggande 
insatser, med utgångspunkt i verksamhetens behov, trygga medarbetarens möjlighet till 
fortsatt arbete.  
 
Syftet med informationen till kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott är att 
informera om hur arbetet har gått under våren 2022 med förebyggande insatser genom 
Omställningsfonden. Information och dialog kring aktuella insatser och hur detta är en 
del i kommunens kompetensförsörjningsarbete.  
 
_______ 
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KPLU § 90 Dnr KS 2022/00288  

Rapport om utvärderingsuppdrag av Vallåsskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att utvärderingsuppdraget av Vallåsskolan från Planeringsdirektiv 
med budget 2022-2026 är slutfört och återrapporterat.  

Ärendet 
Bakgrunden till rapporten var att utvärdera möjligheten att bygga och förvalta 
Vallåsskolan i privat regi med kommunen som hyresgäst. Syftet var att titta på om det 
kan ge ett snabbare färdigställande av skolan samt få en ekonomisk prisjämförelse.  
 
Uppdraget är hämtat från Planeringsdirektiv med budget 2022-2026: 
 
För Vallås nya skola med plats för 1000 elever vill vi utvärdera möjligheten att bygga 
och förvalta skolan i privat regi med kommunen som hyresgäst. Detta skulle ge 
möjlighet till ett snabbare färdigställande, men också möjlighet att få en prisjämförelse. 
Skola samt två idrottshallar ska då kunna stå klar redan 2025. 
 
Rapporten har fokuserat på jämförelsen i ett snabbare färdigställande och 
prisjämförelsen mellan att bygga och äga i kommunal regi alternativt att kommunen blir 
hyresgäst hos en privat aktör.  
 
Att låta någon privat aktör bygga och äga Vallåsskolan med att kommunen blir hyresgäst 
visar att kostnaden blir betydligt större per år och i den totala kostnaden för kommunen. 
Jämförelsen i tid för detta projekt visar inte att skolan kan stå färdig tidigare, med att låta 
skolan byggas och ägas i privat regi. Bägge alternativen styrs av att kommunen är den 
upphandlade parten och totalen visar inte mindre ledtider i privat regi kontra kommunal 
regi. Det finns osäkerhet på att förseningar kan bli verklighet ifall Vallåsskolan byggs i 
privat regi. Ett privat alternativ kommer in i ett sent skede där flera beslut och 
förhandlingar utgör viktig tid som det är ont om för att skolan skall kunna bli färdig i 
tid. Osäkerhet utgörs också av att ingen tydlig process eller erfarenhet inom kommunen 
finns. Dock så bör man bevaka marknaden framåt och se över kommunens strategi för 
när det kan vara aktuellt att låta en privat aktör bygga och äga. Valnöten 1 som 
fastigheten heter är ur ett strategiskt perspektiv viktig att behålla rådighet över. 
Fastigheten är en så kallad kommunal A-tomt med generös byggrätt och tilltagen yta för 
kommande offentliga behov.  
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Slutsatsen av rapporten rekommenderar att den planerade nya Vallåsskolan byggs och 
ägs i egen regi inom Halmstad Kommun. Kostnaden för skolan visar sig inte bli billigare 
eller går att få fram tidigare i privat regi med den information som rapporten visar. 
Beslut från kommunfullmäktige om kommunala investeringsmedel förväntas ske i 
december 2022. Fortsättningsvis rekommenderas att på tjänstepersonsnivå följa upp och 
omvärldsbevaka marknaden samt se över en strategi för när vi bör låta en privat aktör 
bygga och äga. Denna strategi bör hanteras i kommunens övergripande 
lokalförsörjningsplan. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i dialog med teknik och 
fastighetsförvaltningen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsuppdraget av Vallåsskolan från 
Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 är slutfört och återrapporterat.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
_______ 
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KPLU § 91 Dnr KS 2022/00089  

Beslut om kommunfullmäktiges riktlinje gällande Halmstads 
kommunkoncerns upphandling och inköp 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp för 
Halmstads kommunkoncern med följande revidering: 
 
- att strecksats tre, på sidan 5, under rubriken Social hållbarhet får följande lydelse:  
säkerställa sunda arbetsvillkor och ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i enlighet med 
gällande lagstiftning. Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk rätt inte är tillämplig ska 
de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner..  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp har efter beslut i kommunens 
personal och ledningsutskott, KPLU 22-03-01, § 27 varit ute på remiss hos nämnder 
och bolag. Samtliga nämnder och bolag, utom Halmstads Energi och Miljö Nät AB, har 
inkommit med yttrande. 
  
Nämnder och bolag är positiva till att riktlinjen omfattar både koncernövergripande och 
förvaltningsspecifika upphandlingar samt att upphandlingar över direktupphandlings-
gränsen ska genomföras av upphandlare med upphandlingsjuridiskt ansvar. Riktlinjen 
lägger fokus på samordning och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med 
cirkulärt perspektiv. 
 
Riktlinjen medger att komplettering och förtydligande av denna riktlinje görs genom en 
av kommunstyrelsen beslutad riktlinje, ”Kommunstyrelsens riktlinje för upphandling 
och inköp”. ”Kommunstyrelsens riktlinje för upphandling och inköp” kommer att 
beredas och gå på remiss till samtliga nämnder och bolag.  
 
Merparten av yttrandena innehöll endast en accept på remissmissiven. En del yttranden 
innehöll önskemål om förtydliganden, vilka kommer att presenteras i kommunstyrelsens 
riktlinje för upphandling och inköp.  
 
De justeringar som gjorts efter yttranden visas i rött i bifogad fil, ”Riktlinje för  
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upphandling och inköp, efter remiss”. Reviderat förslag på riktlinje finns i bilaga 
”Kommunfullmäktiges Riktlinje för upphandling och inköp”. Samtliga protokollsutdrag 
och yttranden från nämnder och bolag är bifogade ärendet.  

Ärendets beredning 
Industristaden AB, 2022-03-16, Diarium ABI 
Halmstads Flygplats AB, 2022-03-24, FLYG 
Räddningsnämnden, 2022-03-28, RN § 14 
Hallands hamnar AB, 2022-03-31  
Halmstads Stadsnät AB, 2022-04-19, HSAB § 23 
Fastighetsnämnden, 2022-04-21, FN § 39 
Destination Halmstad, 2022-04-21, DHAB 2022/00048 
Halmstads fastighetsbolag AB, 2022-04-26, HFAB 2022/0116 
Barn och ungdomsnämnden, 2022-04-26, BUN § 46 
Överförmyndarnämnden, 2022-04-26, ÖIS § 50 
Socialnämnden, 2022-04-26, SN § 31 
Kulturnämnden, 2022-04-27, KN § 40 
Halmstads Business Incubator, 2022-04-28, HBI § 28 
Servicenämnden, 2022-04-28, § 21 
Halmstads Rådhus, 2022-04-28, HRAB § 48 
Hemvårdsnämnden, 2022-04-28, HN § 52 
Byggnadsnämnden, 2022-04-29, BN § 50 
Miljönämnden, 2022-04-29, MN § 25 
Teknik och fritidsnämnden, 2022-05-03, TFN § 50 
Halmstads energi och miljö AB, 2022-05-06, HEM 2022/00030 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden, 2022-05-09, UAN 2022/00131 
Laholmsbuktens VA AB, 2022-05-17, LBVAAB § 61  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och 
inköp för Halmstads kommunkoncern.  

Yrkanden 
Kristina Johansson (S) yrkar att strecksats tre, på sidan 5, under rubriken Social hållbarhet 
med befintlig lydelse ”säkerställa sunda arbetsvillkor och ställa krav på arbetsrättsliga 
villkor i enlighet med lagstiftningen” ersätts med följande lydelse:  
 
- säkerställa sunda arbetsvillkor och ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i enlighet med 
gällande lagstiftning. Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk rätt inte är tillämplig ska 
de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. 
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Andrea Skoglund (-) yrkar bifall till Kristina Johanssons (S) yrkande. 
 
Micael Nilsson (S) yrkar bifall till Kristina Johanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden (KD) yrkar att strecksats tre, på sidan 5, under rubriken Social hållbarhet 
ersätts med följande lydelse: 
 
- säkerställa sunda arbetsvillkor och ställa krav på arbetsrättsliga villkor i enlighet med gällande 
lagstiftning. Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk rätt inte är tillämplig ska de 
arbetsrättsliga villkoren faställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden (KD) prövar förvaltningens förslag med sitt tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag med Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag 
med ordförandens (KD) tilläggsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag med ordförandens (KD) tilläggsyrkande. 
Nej-röst bifall till förvaltningens förslag med Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Louise Uvenfeldt (M), ordföranden (KD) 
 
Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (S), Micael Nilsson (S), Andréa 
Skoglund (-), Gun-Britt Löfdahl (S). 
 
Med två röster för ja och fyra röster för nej beslutar kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott enligt förvaltningens förslag med Kristina Johanssons (S) 
tilläggsyrkande. 
   
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag 
med Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
 
_______ 
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KPLU § 92 Dnr KS 2018/00464  

Information om heltidsarbete som norm 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om hur arbetet med 
heltidsarbete som norm fortlöper och ges möjlighet att ställa frågor.  
 
I dialog med föredragande föreslås att en längre dragning av arbetet kring heltidsarbete 
som norm även ska göras i kommunstyrelsen efter sommaren. 
 
_______ 
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KPLU § 93 Dnr KS 2022/00026  

Information från ordförande och ansvarig chef 

Beslut 
Ingen information lämnas.  
 
_______ 
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KPLU § 94 Dnr KS 2022/00037  

Övriga frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om gemensam 
bemanningsfunktion från HR-direktör tillsammans med representanter från HR, samt 
information om e-tjänst för arvoden och ersättningar för förtroendevalda från 
utskottsekreterare. 
 
Andrea Skoglund (-) ställer en fråga angående möjligheten att lyfta initiativärenden i 
utskottet och får svar från ordföranden (KD) att initiativärenden lyfts i nämnd, i det här 
fallet kommunstyrelsen. 
 
_______ 
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