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Dnr KS 2017/00045

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

Godkännande av dagordning
Beslut
Förslag till dagordning godkänns.
Ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
_______
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Dnr KS 2017/00225

Yttrande över Regional infrastrukturplan för Halland 20182029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Region Hallands förslag till Regional
infrastrukturplan 2018-2029 enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, Yttrande –
Regional infrastrukturplan 2018-2029.
Ärendet
Region Halland har ett statligt uppdrag att ansvara för den långsiktiga planeringen av
transportinfrastruktur i länet och i detta uppdrag ingår ta fram förslag till regional
infrastrukturplan för Halland.
Den totala ramen för den nationella infrastrukturplanen är på 622,5 miljarder kronor
och 36,6 miljarder av dessa går till länsplanerna. Hallands län har fått en preliminär
planeringsram för åren 2018-2029 på 1189 miljoner kronor. Majoriteten av dessa medel
är redan intecknade till åtgärder. Ej förbrukade medel under perioden 2014-2017 skjuts
till planen, vilket innebär att totalt finns cirka 1233 miljoner kronor att fördela.
Planförslaget innebär en förlängning och uppdatering av befintlig plan (2014-2025).
Kommande planeringsperioden gäller för åren 2018-2029.
Den regionala planen omfattar alla typer av investeringar i den statliga infrastrukturen
som inte omfattas av nationell plan. Detta innebär att den regionala planen inte ska
omfatta åtgärder som gäller investeringar i järnvägar och nationella stamvägar, vilket i
Halland är Västkustbanan och de tre regionala banorna: Viskadalsbanan, HalmstadNässjö järnväg och Markarydsbanan samt vägarna: E6, väg 25 och väg 26.
Medlen i den regionala planen avsätts till åtgärder på regionala vägar, samfinansiering av
den nationella planen, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder,
smärreåtgärder, statlig medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät, bidrag till
regional flygplats med mera. Några objekt hanteras som namngivna investeringar t.ex.
samfinansiering för ombyggnad av Halmstad C. Investeringar i mindre åtgärder/objekt
hanteras med pottmedel som är riktade mot t.ex. cykel och kollektivtrafik mm. Behoven
av investeringar är större än vad det finns medel.
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-09-19 KSU § 192
Under arbetets gång har trafikstrategen under Region Hallands månatliga
tjänstemannamöten fått information om arbetet med den regionala planen. I samband
med att planförslaget kom på remiss har trafikstategen och avdelningschefen på strategi
och utredning, samhällsbyggnadskontoret haft avstämning med affärsutvecklaren samt
Vd:n på Halmstads flygplats.
Dialog och avstämning har även skett med trafikmiljöingenjörer och avdelningschef för
offentlig miljö på teknik och fritidsförvaltningen, samt med analytiker vid stadskontorets
stab och Vd:n för Hallands hamnar. De insamlade synpunkterna ingår i förslaget till
yttrade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Region Hallands förslag till Regional
infrastrukturplan 2018-2029 enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, bilaga 1 Yttrande
– Regional infrastrukturplan 2018-2029.
Yrkanden
Tove Bergman (MP) yrkar att texten under rubriken ”Tillgänglighet till Stockholm och
Europa” ersätts med följande ”Driftbidraget till flygplatsen bedöms, enligt
miljökonsekvensbeskrivningen, innebära betydande negativ miljöpåverkan på klimatet.
Driftbidraget till flygplatsen bör upphöra från och med år 2019 och pengarna istället
användas till cykelåtgärder på regionalt vägnät.”
Tove Bergman (MP) yrkar att tredje stycket under rubriken ”Senare delen av
planperioden alt. nästa planeringsomgång” stryks.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot
samhällsbyggnadsutskottets förslag med Tove Bergmans (MP) ändringsyrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadutskottets förslag
Reservation
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
_______
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Dnr KS 2017/00503

Information om förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
I mars 2017 gav regeringen trafikverket direktiv för åtgärdsplaneringen av nationell
transportinfrastruktur. Detta var starten för arbetet med att ta fram en ny nationell plan
för transportsystemet för åren 2018-2029. Den 31 augusti överlämnade trafikverket sitt
förslag till ny nationell plan och detta var även starten för remissrundan som pågår fram
till den 30 november. Regeringen kommer att fatta beslut om planen under våren 2018.
Förslag till nationell plan för transportsystemet innefattar många åtgärder och som
utgångspunkt finns de transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna,
fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt. Även riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen
Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar
utveckling
samt regeringens direktiv utgör utgångspunkter. Den ekonomiska ramen för
planförslaget är 622,5 miljarder kronor.
Den nationella planen omfattar åtgärder för underhåll av statlig infrastruktur och för att
utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. I Halland omfattas
samtliga järnvägsbanor av den nationella planen: Västkustbanan, Viskadalsbanan,
Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg. Av de större vägarna är E6, väg 25 och
väg 26 nationella stamvägar. Investeringar på dessa järnvägar och vägar finansieras
därmed av medel från nationell plan utifrån prioriteringar av Trafikverket och
regeringen.
Halmstads kommun har fått yttrandet på remiss och enligt planen ska yttrandet upp för
beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 28 november.
_______
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Dnr KS 2017/00471

Aktualitetsöversyn av framtidsplan 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en
aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030 strategisk översiktsplan för Halmstads
kommun.
Ärendet
I enlighet med plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva översiktsplanens aktualitet. Halmstads kommuns översiktsplan
Framtidsplan 2030, antogs 2014-06-17 och vann laga kraft 2015-01-05, planens
aktualitet har hittills inte prövats. Målsättningen är att det genom en aktualitetsöversyn
tydliggörs och lyfts fram behovet av en eventuell revidering och/eller komplettering av
planen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-09-05, KSU § 180
Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en
aktualitetsöversyn av Framtidsplan 2030 strategisk översiktsplan för Halmstads
kommun.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00185

Österskans - Aktiveringsplan
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kulturnämnden i uppdrag att ansvara för den
tillfälliga aktiveringen av Österskans och fortsatt arbete med aktiveringsplanen för
Österskans. För uppdraget skapas en projektgrupp med en projektledare från
kulturförvaltningen och projektdeltagare från berörda förvaltningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra
det tillfälliga iordningställandet av Österskans. För uppdraget skapas en projektgrupp
med en projektledare från teknik- och fritidsförvaltningen och projektdeltagare från
berörda
förvaltningar.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1 150 000 kr från kommunstyrelsen till
teknik- och fritidsnämnden för investeringar på Österskans (1 000 000 kr) samt för
projektering och projektledning (150 000 kr).
4. Kommunstyrelsen beslutar att drift- och underhållskostnader på Österskans ska
bekostas av samhällsbyggnadskontoret, dock ej kostnader för sopning och sophämtning
som även fortsättningsvis ska bekostas av teknik- och fritidsförvaltningen.
Ärendet
Österskans nuvarande funktion som bussterminal kommer att upphöra vid årsskiftet
2017/2018 när resecentrum etapp 2 är färdigbyggt och stadsbussarna flyttar till
Laholmsvägen.
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i detaljplan pröva fastigheten
Österskans 1 m.fl. fastigheter för ny offentlig plats, saluhall samt hotell- och
konferensanläggning med publik restaurang.
För området pågår en markanvisningstävling för ett hotell och när tävlingen är avslutad
kommer detaljplaneläggning att påbörjas utifrån det vinnande tävlingsbidraget.
Byggnationen av ett hotell och iordningställande av kringliggande mark kommer därför
att genomföras senare än då bussarna flyttar från Österskans. Fram till dess Österskans
omvandlas permanent kommer platsen att fungera som en tillfällig offentlig plats.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en första version av en aktiveringsplan för den
tillfälliga offentliga platsen på Österskans. Aktiveringsplanen innehåller en förslagslista
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med förslag på fysisk utformning av Österskans såsom sittmöblering och tillfällig
vegetation, ljussättning, lekplats, aktivitetsyta och foodtrucks. Aktiveringsplanen
innefattar även ett antal aktiviteter som ska genomföras på Österskans samt en tidplan
för aktiviteter och iordningställande av platsen.
För fortsatt arbete föreslås att teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektering
och byggnation av de fysiska förutsättningarna på platsen. För projektledning och
iordningställande förs 1 150 000 kr över från kommunstyrelsen till teknik-och
fritidsnämnden. Vidare föreslås att ansvaret för fortsatt arbete med aktiveringsplanen
och aktivering av platsen förs över till kulturförvaltningen. Drift och underhåll föreslås
bekostas av dels teknik- och fritidsförvaltningen, sopning och sophämtning, och dels
samhällsbyggnadskontoret, övrig drift.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-09-05. KSU § 181
Samhällsbyggnadskontoret
Som del i arbetet med Österskans har en dialog med medborgarna och med personal
från olika kommunala förvaltningar hållits om utvecklingen av Österskans.
Aktiveringsplanen, som har utgått från resultatet i genomförd dialog, har tagits fram av
en projektgrupp som arbetar med markanvisningstävlingen för Österskans bestående av
tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen och
byggnadskontoret Aktiveringsplanen har stämts av med styrgruppen som består av
samhällsbyggnadschef, planchef och mark- och exploateringschef samt behandlats av
samordningsgruppen och chefsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kulturnämnden i uppdrag att ansvara för den
tillfälliga aktiveringen av Österskans och fortsatt arbete med aktiveringsplanen för
Österskans. För uppdraget skapas en projektgrupp med en projektledare från
kulturförvaltningen och projektdeltagare från berörda förvaltningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra
det tillfälliga iordningställandet av Österskans. För uppdraget skapas en projektgrupp
med en projektledare från teknik- och fritidsförvaltningen och projektdeltagare från
berörda
förvaltningar.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1 150 000 kr från kommunstyrelsen till
teknik- och fritidsnämnden för investeringar på Österskans (1 000 000 kr) samt för
projektering och projektledning (150 000 kr).
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4. Kommunstyrelsen beslutar att drift- och underhållskostnader på Österskans ska
bekostas av samhällsbyggnadskontoret, dock ej kostnader för sopning och sophämtning
som även fortsättningsvis ska bekostas av teknik- och fritidsförvaltningen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2012/00485

Kv Svartmunken och kv Karl XI - Tilläggsavtal till avtal om
markbyte och markanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tilläggsavtal
till avtal om markbyte och markanvisning, där samtliga rättigheter och förpliktelser
enligt avtalet av den 3 juni 2016 övertas av Fem Hjärtan Holding AB.
Ärendet
Den 3 juni 2016 tecknades ett avtal om markbyte och markanvisning mellan Halmstads
kommun och Fem Hjärtan Kontorsfastigheter AB, varigenom kommunen bland annat
förvärvar en tomt för P-hus inom kv Svartmunken och säljer en tomt för kontor, handel
och bostäder inom kv Karl XI. Då moderbolaget Fem Hjärtan Holding AB säljer Fem
Hjärtan Kontorsfastigheter AB till extern part, ska samtliga rättigheter och förpliktelser
enligt avtalet flyttas till moderbolaget Fem Hjärtan Holding AB.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-10-03, KSU § 197
Samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tilläggsavtal till avtal om markbyte och
markanvisning, där samtliga rättigheter och förpliktelser enligt avtalet av den 3 juni 2016
övertas av Fem Hjärtan Holding AB
_______
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Dnr KS 2017/00493

Försäljning av Plönninge 1:6 och del av Fjällaregården 2:2 ridanläggningen Fjellaregården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt
varigenom kommunen säljer Halmstad Plönninge 1:6 och del av Halmstad Fjällaregård
2:2 för 10 000 000 kr.
Ärendet
Kommunen säljer fastigheten Plönningen 1:6 samt del av Fjällaregården 2:2 för
10 000 000 kr till köparna. Markområdet som säljs är totalt ca 24,7 ha. Köparna är
informerade och införstådda med att markområdet är beläget inom skyddsområde till
kommunal vattentäkt samt att servitut för detta innebär att de utan ersättningsanspråk
ska följa föreskrifter inom vattenskyddsområdet mm.
Fastigheten Plönninge 1:6 (om 3 483 kvm) är bebyggd med ett före detta elevhem som
har ett stort renoveringsbehov. Därav är en friskrivningsklausul införd i köpekontraktet.
Köpeskillingen för fastigheten är kraftigt reducerad (till 1 miljon kr) pga byggnadens
skick. Köparna tillåts att före den 15 december 2017 göra mer ingående undersökningar
av skicket på byggnaden och ges till och med möjlighet att avträda köpet i sin helhet till
det datumet om de så önskar.
Del av Fjällaregård 2:2 (ca 24,3 ha), som också ingår i försäljningsobjektet, är bebyggd
med ridanläggningen Fjellaregården (stall, ridhus, skrittmaskin, paddock, hagar etc).
Försäljningen av Halmstad Plönninge 1:6 sker genom fastighetsköp där köparna söker
lagfart på fastigheten. Tillträdesdag är satt till den 1 februari 2018. Priset på denna är satt
till en miljon kronor. Förvärvet av del av Halmstad Fjällaregård 2:2 genomförs via
fastighetsreglering till fastigheten Halmstad Plönninge 1:6. För den senare överlåtelsen
erlägger köparna 9 000 000 kr i ersättning för marken. Även denna ersättning ska
erläggas den 1 februari 2018. Kommunen utfärdar kvittens/ köpebrev när betalning
skett. Köparna skall bekosta erforderlig fastighetsbildning för avtalets genomförande.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-10-03, KSU § 196
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt varigenom kommunen säljer
Halmstad Plönninge 1:6 och del av Halmstad Fjällaregård 2:2 för 10 000 000 kr.
Yrkanden
Suzanne Åkerlund (L) yrkar att den mark inom de båda fastigheterna som omfattas av
servitut, undantas från försäljning och stannar kvar i kommunal ägo.
Tor Ingels (SD) yrkar bifall till Suzanne Åkerlunds (L) förslag.
Beslutsgång
Ordförande (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Suzanne Åkerlunds (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Reservation
Suzanne Åkerlund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_______
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Dnr KS 2017/00008

Delårsbokslut 2 januari-augusti 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga Finansrapport januari - augusti 2017 samt
Personalredovisning januari – augusti 2017 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport
med periodbokslut 2017-08-31 till handlingarna.
Ärendet
I kommunens policy Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning
framgår att rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i
förhållande till den fastställda budgeten ska ske till kommunfullmäktige per den 31/8.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-09-26, KLU § 161
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga Finansrapport januari - augusti 2017 samt
Personalredovisning januari – augusti 2017 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport med periodbokslut 2017-08-31
till handlingarna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00020

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna, Delårsbokslut – 2017 (Kommunstyrelsen),
och lägga denna till handlingarna.
Ärendet
Stadskontorets och samhällsbyggnadskontorets (kommunstyrelsens verksamheter)
arbete under 2017 har styrts av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017, antagen
2016-11-24 (KS § 338, KS 2017/0051). Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017
består av 15 verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter och mätetal.
Delårsbokslutet är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamheters arbete
med verksamhetsplanen, tillsammans med en ekonomisk redovisning samt
personalstatistik för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Delårsbokslutet är
Verksamhet
Av de 15 verksamhetsmålen bedöms 9 uppnås innan årets slut. För 5 verksamhetsmål är
prognosen mer osäker. Detta gäller mål 6 (gällande offentlig upphandling), mål 7 (om
framtida klimatförändringar), mål 8 (vattnet i Halmstad), mål 9 (hållbara transporter)
och mål 10 (om HR). Skälet till den osäkra prognosen varierar mellan målen. Prognosen
för verksamhetsmål 13 (om digitalisering) är att målet inte uppnås under 2018.
Personal
I personalredovisningen för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret framgår att
sjukfrånvaron fortsätter att öka. Sjukfrånvaron återfinns till största delen inom kategorin
långtidssjukfrånvaro. Då både samhällsbyggnadskontoret och stadskontoret är mindre
förvaltningar påverkar ett fåtal långtidssjukskrivningar det totala utfallet.
Ekonomi
Den prognostiserade avvikelsen för kommunstyrelsen som helhet uppgår till totalt cirka
75 miljoner kr. De största avvikelserna:
kommunstyrelsen redovisar ett prognosticerat överskott på 18 815 tkr som utgörs av att
endast 1 300 tkr av de 20 000 tkr som avsatts för projekt Den goda arbetsgivaren
förväntas förbrukas under året.
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett prognosticerat överskott på 50 miljoner kr,
vilket till största del utgörs av realisationsvinster på tomträtter.
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Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet för
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017 enligt förslag i underlag 1,
Delårsbokslut – 2017 (Kommunstyrelsen), samt lägger denna till handlingarna.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-09-26, KLU § 162
Stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret har tagit fram den ekonomiska rapporten
samt personalredovisningen för respektive verksamhet.
Berörda handläggare från samhällsbyggnadskontoret samt stadskontoret har rapporterat
status på arbetet med verksamhetsmål, aktiviteter och mätetal.
Stadskontorets avdelning för ledningsstöd har sammanställt uppföljningen av arbetet
med kommunstyrelsens verksamhetsmål samt samordnat arbetet med delårsrapporten.
Delårsbokslutet redovisas i stadskontorets samverkansgrupp 2017-10-04.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsbokslut – 2017 (Kommunstyrelsen), och
lägga denna till handlingarna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00494

Uppdatering av finanspolicy 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
”Halmstads kommuns finanspolicy”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta finanspolicyns bilaga om ”Godkända emittenter
utan officiell rating” förutsatt att kommunfullmäktige antar förslag till ”Halmstads
kommuns finanspolicy".
Ärendet
Stadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 142, 2016-04-26) att
återkomma med förslag till förändring av kommunens finanspolicy så att det tydligare
framgår att hänsyn bör tas till ekologisk hållbarhet. Efter diskussionsärendet i
kommunstyrelsen (KS § 27, 2017-02-07) har stadskontorets avdelning för ekonomi och
styrning initierat en uppdatering av kommunens finanspolicy som kan sammanfattas i
två punkter:
1. Utökat stycke gällande hållbarhetsaspekt
2. Ändrade krav på bedömning av värdepappers rating och kreditbetyg
Stycket som tidigare hette ”Etiska hänsynstagande” har utökats så det tydligare framgår
att placeringar ska ske på ett miljömässigt försvarbart sätt och har en ny rubrik,
”Hållbara och ansvarsfulla placeringar”. Förslaget markerar tydligare att placeringar i
företag och organisationer som utvinner fossila bränslen ej bör ske utan kommunen ska
söka efter placeringar i företag som har hållbara lösningar på framtidens utmaningar och
jobbar för minskade utsläpp av koldioxid.
Den största förändringen i styrdokumentet är att det föreslås ändrade krav på vilka
grunder som ska anses som godkända för att kommunen ska tillåtas investera i enskilda
räntebärande värdepapper utan officiell rating. EU:s motsvarighet till
Finansinspektionen, ESMA, har flaggat för en regeländring som innebär att aktörer som
inte är ratinginstitut inte ska få referera till ratingskalor, så kallad skuggrating, vilket har
medfört att flertalet av de svenska bankerna under 2016 slutade att utfärda skuggrating.
För att kommunen ska kunna agera rationellt, kunna sprida risker och samtidigt erhålla
rimlig avkastning har stadskontoret tillsammans med olika aktörer diskuterat hur
problemet kan lösas och ett flertal förslag har presenterats.
Stadskontorets förslag till lösning är att en bilaga medföljer finanspolicyn vilken anger
vilka räntebärande värdepapper/emittenter utan officiell rating som kommunen tillåts
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att göra direktinvesteringar i. Vid investering i räntefonder föreslås att vid de fall ett
underliggande värdepapper eller emittent saknar officiell rating tillåts att de
”skandinaviska storbankerna” eller ”etablerade fondbolagen” utför en egen likvärdig
kreditbedömning som kommunen går efter.
Förslaget bibehåller nuvarande gränsvärde för andelen oratade värdepapper av
totalportföljen. Det vill säga en andel på maximalt 20 procent respektive 25 procent av
den totala portföljens marknadsvärde får utgöras av icke ratade värdepapper vid
direktinvestering respektive investering i fond.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-09-26. KLU § 156
Stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning har initierat en uppdatering av
kommunens finanspolicy (KF § 62, 2016-05-17) efter diskussion med kommunstyrelsen
utifrån ”ekologisk hållbarhet” samt finanssektorns tolkning av nytillkommen reglering.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ”Halmstads kommuns finanspolicy”
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta finanspolicyns bilaga om ”Godkända emittenter
utan officiell rating” förutsatt att kommunfullmäktige antar förslag till ”Halmstads
kommuns finanspolicy".
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00032

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande
sammanträdesdagar för 2018: 13/2, 20/3, 24/4, 22/5, 12/6, 25/9, 15/10, 30/10, 20/11,
samt 18/12 (heldag).
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att mötet den 12/6
förlängs till ett heldagsmöte och att ett möte den 13/6 läggs till sammanträdesplanen om
kommunstyrelsen i november 2017 inte fattar erfoderliga beslut om ordning för
budgetprocess avseende budget 2019.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kvällssammanträden
börjar klockan 18.00 medan heldagssammanträden börjar klockan 08.30.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska inför varje nytt verksamhetsår besluta om dag och tid för sina
sammanträden.
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och
augusti. Inför varje nytt år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
år 2018.
Under 2018 sammanträder fullmäktige enligt förslaget på tisdagar. Kvällssammanträdena
föreslås börja kl. 18.00 och heldagssammanträdena föreslås börja kl. 08.30.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-09-19, KLU § 143
Stadskontoret avdelningen för ledningsstöd har berett ärendet. Kommunstyrelsens
ordförande, utskottsordföranden, utskotts- och styrelsesekreterare samt berörda
avdelningschefer har fått tycka till om förslaget och komma med input.
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Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2018:
13/2, 20/3, 24/4, 22/5, 12/6 (heldag), 13/6, 25/9, 15/10, 30/10, 20/11, samt 18/12
(heldag).
2. Kommunfullmäktige beslutar att kvällssammanträden börjar klockan 18.00 medan
heldagssammanträden börjar klockan 08.30.
Yrkande
Ordförande (M) yrkar att kommunfullmäktige ska sammanträda enligt
ledningsutskottets förslag med den ändringen att sammanträdet den 12/6 ska vara
kvällsmöte och att mötet den 13/6 utgår. Detta under förutsättning att
kommunstyrelsen i november 2017 fattar erfoderliga beslut om ordning för
budgetprocess avseende budget 2019.
Tania Bengtsson (V) yrkar att kvällssammanträden ska börja kl. 16.00 istället för kl.
18.00.
Beslutsgång
Ordförande (M) prövar sitt ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med detta.
Ordförande (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande mot ledningsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ledningsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Tanias Bengtssons förslag
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund
(S), Ann-Charlott Mankell (M), Sofia Levin (S), Lars Püss (M), Fatma Hergül (S), AnnaLena Cumtell (KD) och ordförande (M)
Följande ledamöter röstar nej: Tania Bengtsson (V), Suzanne Åkerlund (L), Tor Ingels
(SD), Kjell Helgesson (C)
Följande ledamöter avstår: Tove Bergman (MP, Kristina Johansson (S))
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kommunstyrelsen i enlighet med ledningsutskottets förslag vad gäller starttid för
fullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet ordförandens (M) yrkande och i övrigt med
ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00028

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt
sammanställningen i ”Sammanträdesplanering för 2018 ”
Ärendet
Enligt Nämndernas arbetsformer avgör kommunstyrelsen när och hur ofta den ska
sammanträda.
På uppdrag av kommunchefen har stadskontoret tagit fram förslag till
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott, Halmstad Rådhus AB samt
verksamhetsberedningen för år 2018.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-09-19, KLU § 144
Stadskontorets avdelning för ledningsstöd har berett ärendet. Kommunstyrelsens
ordförande, utskottsordföranden, utskotts- och styrelsesekreterare samt berörda
avdelningschefer har fått tycka till om förslaget och komma med input.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt
sammanställningen i ”Sammanträdesplanering för 2018 ”.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00530

Val av ledamot i personalutskottet
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Per Carlsson (L) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anders Blomqvist (L) till ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott för tiden till dess att nytt val har förrättats år 2018.
Ärendet
Per Carlsson (L) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
personalutskott. Kommunstyrelsen har att utse en ny representant.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Per Carlsson (L) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anders Blomqvist (L) till ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott för tiden till dess att nytt val har förrättats år 2018.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
_______
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Begäran om entledigande som begravningsofficiant
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Inger Larsson (L) från sitt uppdrag som
borgerlig begravningsofficiant.
Ärendet
Inger Larsson (L) begär entledigande från sitt uppdrag som borgerlig
begravningsofficiant.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Inger Larsson (L) från sitt uppdrag som
borgerlig begravningsofficiant.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
_______
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Dnr KS 2017/00040

Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 2017
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningarna.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:
1. beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande avseende yttrande till Havs- och
vattenmyndigheten om förslag till fiskereglering i Fladen, Lilla och stora
Middelgrund, Röde bank, Morups bank samt Nidingen.
2. beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande avseende yttrande till
Transportstyrelsen över förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och
järnvägsinfrastruktur.
3. beslut fattade av samhällsbyggnadschef avseende yttrande över ansökan m
nätkoncession.
4. beslut fattade av tillgångsförvaltare avseende hyreskontrakt.
5. beslut fattade av exploateringsingenjör avseende fastighetsreglering.
_______
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Dnr KS 2017/00001

Delegationsbeslut stadskontoret 2017
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningarna.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:
6. beslut fattade av stadskontorets tf HR-chef avseende anställd som tf enhetschef
organisation och kompetens under viss tid.
7. beslut fattade av stadskontorets tf. HR-chef avseende anställda som tf. kommunchef
under viss tid.
8. beslut gällande förhandlingsprotokoll och överläggningsprotokoll:
2/17, 27/17, 31/17, 45/17, 46/17, 49/17, 50/17, 51/17, 52/17, 53/17, 54/17,
55/17, 56/17, 57/17, 58/17, 59/17, 60/17, 61/17, 62/17, 63/17, 64/17, 65/17,
66/17, 67/17
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-03

Kommunstyrelsen

KS § 251

Sida
29(31)

Dnr KS 2017/00025

Anmälningsärenden KS 2017
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningarna.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott; Protokoll 2017-08-22, 2017-09-19
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2017-08-22, 2017-09-05,
2017-09-19
3. Patientnämnden Halland; Protokoll nr 4, 2017-09-07
_______
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Dnr KS 2017/00035

Information från ordförande och kommunchef
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Kommunchefen lämnar information om:
1. plan för tillsättning av ny förvaltningschef för Miljöförvaltningen.
2. sammanslagningen av samhällsbyggnadskontoret och stadskontoret som föranletts
av den nya kommunallag som träder i kraft vid årsskiftet.
3. kommunstyrelsen och tjänstepersonorganisationens roll inom arbetet med
måluppfyllelse.
_______
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Övriga frågor
Ärendet
Inga frågor tas upp.
_______
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