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

Godkännande av dagordning
Beslut
Förslag till dagordning godkänns efter revidering.
Ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
Dagordningen ändras på så vis att ärende 7-11 tidigareläggs och tas upp som ärende 5-9,
att ärende 5 tas upp som ärende 11 och att ärende 6 tas upp som ärende 10.
_______
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Dnr KS 2017/00148

Presentation om utvecklingsprojekt för Tullkammarkajensamarbete mellan HEM, LBVA och teknik- och
fritidsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Vd:n för HEM, förvaltningschefen för LBVA samt tillförordnad förvaltningschef för
teknik- och fritidsförvaltningen berättade om ett gemensamt projekt rörande
Tullkammarkajen. Projektets syfte är att bidra till att skapa en hållbar stadsdel.
_______
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Dnr KS 2016/00164

Halmstad för kommande generationer -fortsatt utveckling
med Högskolan
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen
Ärendet
Den 18 april hade kommunstyrelsen en workshop tillsammans med Högskolans ledning
med syftet att ömsesidigt öka kunskapen om kommunen och högskolan samt finna
gemensamma arbetssätt i syfte att förstärka varandra.
Arbete efter workshopen har skett och kommunstyrelsens ledamöter får information
om tankarna om det fortsatta och utvecklade samarbetet.
_______
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Dnr KS 2017/00334

Utveckling av Lilla Köpenhamn, Östra stranden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvecklingsplan för Lilla Köpenhamn samt att
överlämna skrivelsen till verksamhetsberedningen för äskande om medel för ett
genomförande enligt förslaget.
Ärendet
Ett verksamhetsmål i Kommunstyrelsens verksamhetsplan och
Samhällsbyggnadskontorets förvaltningsplan 2016 var att ”Ta ställning till förslag om
framtida utveckling av Lilla Köpenhamn; Östra stranden”. Framtidsplan 2030, strategisk
översiktsplan för Halmstads kommun anges att kusten och stränderna i kommunen är
en viktig del av identiteteten som sommarstad. Östra stranden pekas ut som ett område
som har stor utvecklingspotential genom en ökad tillgänglighet och nya inslag av
aktiviteter. I södra delen av Östra stranden ligger Köpenhamn här finns en gammal
fiskegård samt några andra byggnader som tidigare använts för lägerskola. Många kallar
idag platsen för ”Lilla Köpenhamn”, det korrekta namnet är Köpenhamn.
Under 2016 genomförde Samhällsbyggnadskontoret vid två tillfällen under juni månad
medborgardialoger och en webenkät. Cirka 500 personer har lämnat sina synpunkter i
antingen dialogen eller i enkäten. Medborgardialogen är i sin helhet godkänd av KS
2016-11-15. Med utgångspunkt från frågeställningen ”Vad ska hända med husen vid
Lilla Köpenhamn” fick man in mängder av olika förslag och synpunkter. Många av de
som svarade tyckte att Östra stranden blivit lite styvmoderligt behandlad i förhållande
till andra mer kända stränder i kommunen när det gäller satsningar och skötsel. I det
förslag vi överlämnar har vi tagit stort intryck av vad man hade för förslag i
medborgardialogen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, KSU § 127
Ärendet har beretts i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen och presenterats och
godkänts av samordningsgruppen där byggnadskontoret, samhällsbyggnadskontoret,
teknik- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, LBVA och Halmstads Energi och
Miljö AB är representerade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna utvecklingsplan för Lilla Köpenhamn samt att överlämna skrivelsen till
verksamhetsberedningen för äskande om medel för ett genomförande enligt förslaget.
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Yrkanden
Kristina Johansson (S) yrkar att
1. Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av redan avsatta medel för
arbetsmarknadsinsatser i innevarande budget göra en satsning på Lilla Köpenhamn.
2. Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av den medborgardialog som genomförts
samt motionen (Dnr 2013/0519) "Renovering av gamla fiskartorpet Lilla Köpenhamn"
uppdra åt stadskontoret att i samverkan med berörda förvaltningar återkomma till KS
med ett förslag till handlingsplan.
Henrik Oretorp (C) yrkar avslag till Kristina Johanssons förslag och bifall till
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Kristina Johanssons båda yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande (M) ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Kristina Johanssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Nej-röst för Kristina Johanssons förslag.
Följande ledamöter röstar ja: Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L), Ann-Charlott
Mankell (M), Tove Bergman (MP), Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Anna-Lena
Cumtell (KD), ordförande (M)
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S), Bertil
Andersson (S), Tania Bengtsson (V), Kristina Johansson (S), Tor Ingels (SD), Fatma
Hergül (S).
Med åtta röster för ja och sju röster för nej beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00253

Avveckling av förskolelokaler i Söndrum och Oskarström
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla Jutagårds förskola 2018-10-30.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla förskola på Odengatan, Alléns förskola och Espereds förskola 2018-12-31.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla Pålsbo gård omedelbart.
Ärendet
I kommunstyrelsens verksamhetsplan står det att avvecklingar av förskoleavdelningar
ska godkännas av kommunstyrelsen. Av den anledningen har Barn och
ungdomsnämnden skickat sitt ärende om avveckling vidare till kommunstyrelsen för
beslut.
I Jutagårds förskola behöver alltför stora förändringar av lokalerna ske för att kunna
fortsätta att användas som förskola. Barn och ungdomsnämnden beslutade 2015-04-01,
§ 26, att Jutagårds förskola flyttar till Trollbergets tillbyggnad med fyra avdelningar. Den
nya förskolebyggnaden beräknas stå klar till september 2018. Jutagårds förskola föreslås
avvecklas 2018-10-30. Platsen där Jutagårds förskola ligger idag utreds just nu för en ny
större förskola med 4 avdelningar. En ny detaljplan kommer att krävas för att bygga en
större och bättre anpassad förskola på den tomten. När den detaljplanen är färdig kan
en ny förskola byggas och då måste den befintliga förskolan rivas.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att barn och ungdomsnämndens får ett
godkännande av kommunstyrelsen att avveckla den förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2015-04-01, § 26, att den nya förskolan i
Kvarteret Heden bör prioriteras och att den ska ersätta fyra avdelningar med dålig
arbetsmiljö. Hedens förskola med fyra avdelningar beräknas stå klar till november 2018.
Barn och ungdomsnämnden föreslår därför att förskoleavdelningen på Odengatan,
Alléns förskola och Espereds förskola (alla i Oskarström) avvecklas 2018-12-31.
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom det förslaget då kostnaderna för att åtgärda
bristerna anses vara för höga till vad man får i antal avdelningar samt att någon av
avdelningarna hyrs in externt.
Lokalen för Pålsbo öppna förskola (Pålsbo gård) har under läsåret 2016/17 använts för
en förskoleavdelning som kopplats som en sjätte avdelning till Bäckagårds förskola.
Miljöförvaltningen har i inspektionskontroll anmärkt på lokalerna på flera punkter
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avseende ventilation och att städbarheten är svår i vissa delar. Fastighetskontoret har
genomfört en utredning som visar att lokalerna idag bedöms som olämpliga för
förskola. Mycket beroende på att det är för liten inne och uteyta samt att det saknas bra
tillfartsvägar till förskolan som ligger mitt i ett bostadområde.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23
Förutom samhällsbyggnadskontoret har miljöförvaltningen, fastighetskontoret,
byggnadskontoret och barn och ungdomsförvaltningen varit delaktiga i arbetet med att
beskriva skicket på de olika förskolorna.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla Jutagårds förskola 2018-10-30.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla förskola på Odengatan, Alléns förskola och Espereds förskola 2018-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag på att
avveckla Pålsbo gård omedelbart.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00412

Permanent förskola Aleskogen
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar medgivande till fastighetsnämnden att ta 52 miljoner kr i
anspråk för fortsatt projektering och genomförande av projektet.
Ärendet
Den 20 sep 2016 beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att föra över 4
milj kr från anslag ”Förskolor, 18 avd, nya och ersättning färdiga 2018” till
fastighetskontoret för att påbörja upphandlingen genom en samverkansentreprenad. I
dagsläget pågår arbetet med att ta fram bygglovshandlingar samt systemhandlingar.
Baserat på det arbete som gjorts tillsammans med entreprenören gör fastighetskontoret
bedömningen att den totala kostnaden kommer att uppgå till 56 milj kr. På grund av
restriktioner för markarbeten behöver grävning ske under september och oktober.
Fastighetsnämnden bör därför få resterande av budgeterade medel för att kunna inleda
markarbeten.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, § 136
Samhällsbyggnadskontoret och etableringsgruppen för skolor och förskolor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar medgivande till fastighetsnämnden att ta 52 milj kr i anspråk
för fortsatt projektering och genomförande av projektet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00220

Ny renhållningsordning - Beslut om uppdragsbeskrivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppdragsbeskrivning för framtagande av en ny
renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för Halmstads kommun.
Ärendet
Halmstads kommun ska ta fram en ny renhållningsordning. Den består av två delar, en
avfallsplan och renhållningsföreskrifter. I avfallsplanen analyseras förutsättningar och
där anges ambition och inriktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet.
Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen.
Förslag till en ny renhållningsordning beräknas kunna gå ut på samråd i början av 2018
och slutligen fastställas innan årsskiftet 2018/2019.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, KSU § 138
Uppdragsbeskrivningen är framtagen i samverkan med HEM. Förslaget har redovisats i
samordningsgruppen den 9 mars och 20 april och verksamheterna har satt timmar på
deltagande. Chefsgrupp samhällsbyggnad har tillstyrkt förslaget från
samordningsgruppen den 8 maj.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppdragsbeskrivning för framtagande av en ny
renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för Halmstads kommun.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00213

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt
avfall och Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall - Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt förslag till yttrande i bilaga "Yttrande till miljö- och
energidepartementet."
Ärendet
Halmstads kommun har möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets
redovisning av två uppdrag, Remiss M2017/00594/Ke om ; 1. Förbättrad avfallsstatistik
och spårbarhetssystem för farligt avfall, och 2. Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.
Samhällsbyggnadskontoret har sänt förslaget på internremiss till miljönämnden,
Hallands hamnar Halmstad och HEM.
Miljönämndens och Hallands hamnar Halmstads synpunkter ligger till grund för
samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande från kommun.
HEM:s formella yttrande sänds till separat till Miljö- och energidepartementet när
HEM:s styrelse hunnit behandla bolagets synpunkter.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, KSU § 139
Samhällsbyggnadskontoret, avdelningen för strategi- och utredning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt förslag till yttrande i bilaga "Yttrande till miljö- och
energidepartementet."
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00249

Kollektivtrafikplan 2018 - Yttrande
Beslut
Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.
_______
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Dnr KS 2017/00323

Projektkatalogen juni 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektkatalogen daterad
2017-05-04, bilaga 1
2. Kommunstyrelsen beslutar att urvalskriterier för projekt daterade 2011-05-31, senast
beslutade av kommunstyrelsen 2016-11-22 KS § 319, bilaga 3, ska gälla även till nästa
revideringsomgång av projektkatalogen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att avbryta detaljplanearbetet för projekt D151,
Drivbänken 10, som avförts från projektkatalogen.
Ärendet
Katalogen är en sammanställning över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som
uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas årligen av kommunstyrelsen i juni
respektive december.
Aktuella projekt och samhällsbyggnadskontorets förslag till förändringar framgår av
bifogad projektkatalog. Förslaget innebär, att några nya aktuella projekt lagts till, såväl
som att några färdigställda eller inaktuella projekt avförs från listan.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2017-05-23, KSU § 133
Förändringarna har diskuterats i samordningsgruppen respektive chefsgruppen för
stadsbyggnadsfrågor där samhällsbyggnadskontoret, fastighetskontoret,
byggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten,
miljöförvaltningen samt näringslivsbolaget, HEM och LBVA är representerade.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa projektkatalogen daterad
2017-05-04, bilaga 1
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att urvalskriterier för projekt daterade 2011-05-31, senast beslutade av kommunstyrelsen
2016-11-22 KS § 319, bilaga 3, ska gälla även till nästa revideringsomgång av
projektkatalogen.
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3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avbryta detaljplanearbetet för projekt D151, Drivbänken 10, som avförts från
projektkatalogen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00255

Avgift digitalt trygghetslarm
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgiften för trygghetslarm skall höjas stegvis
enligt följande:
År 2018 med 45 kronor/månad som avser abonnemangskostnad, total
trygghetslarmsavgift 269 kronor/månad.
År 2019 indexhöjning motsvarande 23 kronor/månad, total trygghetslarmsavgift 292
kronor/månad.
År 2020 indexhöjning motsvarande23 kronor/månad, total trygghetslarmsavgift 315
kronor/månad.
År 2021 regleras trygghetslarmsavgiften enligt ordinarie index.
Ärendet
Regeringen beslutade den 18 december 2014 att arbetet med digitalisering av
trygghetslarm skulle prioriteras. Arbete skulle ske med målsättningen att samtliga
kommuner helt övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016.
Trygghetslarm tillhandahålls genom biståndsbeslut och beviljas de kunder som har
behov av extra trygghet i vardagen. Kunden kan genom att trycka på larmet snabbt
komma i kontakt med personal på trygghetslarmcentralen och få hjälp.
Hemvårdsnämnden beslutade den 17 juni 2015 att digitalisera trygghetslarmen (HN §
61). Det beslutades vidare att godkänna förslag om att införa en förändring av
avgiftsnivån för trygghetslarm samtidigt som hemvårdsnämnden gav
hemvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en avgiftsöversyn (HN § 62).
Ytterst handlar övergången från analoga till digitala larm om att säkerställa att
hemvårdsnämnden även fortsättningsvis ska kunna erbjuda kunden ett trygghetslarm,
men med högre kvalitet och högre säkerhet än tidigare.
Vid digitala trygghetslarm ombesörjer hemvårdsnämnden abonnemang, vilket kunden
tidigare själv fått tillhandahålla och tillse att sådant funnits på plats innan installation av
larm kunnat ske. Härigenom kan kostnaden för kunden reduceras medan kostnaden för
hemvårdsnämnden har ökat. För att täcka de ökade kostnaderna för hemvårdsnämnden
ska avgiftsnivån för trygghetslarm justeras till föreslagen nivå om 315 kronor i månaden
mot nuvarande 224 kronor.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2017-04-25, KLU § 71
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida
18(24)

Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgiften för trygghetslarm skall höjas stegvis
enligt följande:
År 2018 med 45 kronor/månad som avser abonnemangskostnad, total
trygghetslarmsavgift 269 kronor/månad.
År 2019 indexhöjning motsvarande 23 kronor/månad, total trygghetslarmsavgift 292
kronor/månad.
År 2020 indexhöjning motsvarande23 kronor/månad, total trygghetslarmsavgift 315
kronor/månad.
År 2021 regleras trygghetslarmsavgiften enligt ordinarie index.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Kommunstyrelsen

KS § 197

Sida
19(24)

Dnr KS 2017/00040

Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten är delgivna.
Följande delegationsbeslut anmäls av samhällsbyggnadskontoret till kommunstyrelsen:
1. Beslut fattade av samhällsbyggnadschef:
Tillsvidareanställning planarkitekter, exploateringsingenjör, mark- och
tillgångsförvaltare, ekonom, trafikstrateg, markstrateg. Allmän visstidsanställning
projektledare. Vikariat kommunekolog, ekonom.
2. Beslut fattade av exploateringsingenjör:
Tillägg servitutsavtal, överenskommelse fastighetsreglering, försäljning tomträtt.
3. Beslut fattade av tillgångsförvaltare:

Tecknande av hyreskontrakt lokal, nyttjanderättsavtal lokal
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Kommunstyrelsen

KS § 198

Sida
20(24)

Dnr KS 2017/00001

Delegationsbeslut stadskontoret 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten är delgivna.
Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
1. Beslut fattade av upphandlingschef:
Upphandling av diverse varor och tjänster
2. Beslut fattade av kommunchef:
Karin Svensson - tillsvidareanställning som HR-strateg kvalitet- och
verksamhetsutveckling fr.o.m. 2017-05-08, Lena Moselius – tillsvidareanställning som
ekonom fr.o.m. 2017-03-01, Kristofer Olhav – tillsvidareanställning som
överförmyndarhandläggare fr.o.m. 2017-01-02, Jenny Netzler anställd som
kommunikatör fr.o.m. 2017-02-01, Pontus Vistrand tillsvidareanställd som administrativ
koordinator fr.o.m. 2017-04-01, Pernilla Nillius tillsvidareanställd som HR-strateg
kompetensförsörjning fr.o.m. 2017-05-01, Mattias Hansson tillsvidareanställd som
organisationsutvecklare fr.o.m. 2017-06-01, Mathilda Lilja Christiansson anställd som
upphandlare vikariat t.o.m. 2018-05-01, Martin Örtegren anställd som kommunikatör
vikariat under tiden 2017-02-01—2018-01-31.
3. Beslut gällande förhandlings- och överläggningsprotokoll:
3/17, 33/17, 37/17, 41/17, 42/17, 43/17, 44/17, 47/17, 48/17
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Kommunstyrelsen

KS § 199

Dnr KS 2017/00025

Anmälningsärenden KS 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendena är anmälda.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott; Protokoll 2017-05-23
2. Kommunstyrelsens personalutskott; Protokoll 2017-05-16
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2017-05-23
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 200

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida
22(24)

Dnr KS 2017/00047

Halmstad - residensstad och aktiv regional nod 2017
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen lämnar följande information:
Entreprenörsregionen hade stämma den 30 maj. Vid stämman blev Falkenbergs
kommun formellt invald som medlem. Deltagarna diskuterade bland annat frågor
rörande kollektivtrafik, infrastruktur och näringsliv.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 201

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Dnr KS 2017/00035

Information från ordförande och kommunchef
Ärendet
Ingen information lämnades.
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 202

Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida
24(24)

Dnr KS 2017/00016

Övriga frågor
Beslut
Henrik Oretorp (C) avtackas för sin tid som vice ordförande i kommunstyrelsen samt
ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

