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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 5 april 2022 kl 09:00 

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

Christofer Lundholm (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
Fatma Hergül (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Tania Bengtsson (V) 
Tor Ingels (SD) 
Lovisa Aldrin (L) 
Louise Uvenfeldt (M) 

 Ersättare 
Andréa Skoglund (-), Sebastian Stenbeck (M) 

Övriga deltagare Ellinor Waldemarson (§ 94), Roland Norrman (§ 95), praktikant , 
kommundirektör Mattias Rossköld, kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 81, 92, 94-95 
Justeringsdag 2022-04-05 Omedelbar justering 

Sekreterare ......................................................  
 Susanne Johansson  

Ordförande ................................................. 

 

 Jonas Bergman  

Justerare .................................................  
 Kristina Johansson  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-06 Datum då anslaget tas ned 2022-04-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
KS § 81 Dnr KS 2022/00036 

Val av justerare ...................................................................................... 3 

KS § 92 Dnr KS 2021/00557 
Yttrande över remiss Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) .... 4 

KS § 94 Dnr KS 2022/00086 

Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss angående 
tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp ........................... 5 

KS § 95 Dnr KS 2022/00064 
Årets bästa arbetsplats 2021 .................................................................. 8 
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KS § 81 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

1. Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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KS § 92 Dnr KS 2021/00557  

Yttrande över remiss Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 
2021:85) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över remiss Vägar till ett tryggt samhälle 
(SOU 2021:85). 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 

Halmstads kommun har möjlighet att besvara betänkandet Vägar till ett tryggare 
samhälle (SOU 2021:85). Betänkandet föreslår att ge Brottsoffermyndigheten, 
Socialstyrelsen och Polismyndigheten uppdrag för att ytterligare stärka informationen, 
skyddet och stödet till brottsutsatta. 
 
Halmstads kommun föreslås ställa sig positiva till betänkandet.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-03-22, KTHU § 30 
Kommunledningsförvaltningen, säkerhets- och trygghetsenheten 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över remiss Vägar till ett tryggt samhälle 
(SOU 2021:85). 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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KS § 94 Dnr KS 2022/00086  

Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss angående 
tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss 
angående tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp med ändringen att de två sista 
punkterna i yttrandet stryks. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att lämna yttrande över tillståndshandlingarna 
från NCC Industry AB som söker tillstånd för bland annat: 
- Fortsatt verksamhet för bergtäkt. 
- Fortsatt verksamhet för grus och sandtäkt 
- Nytt tillstånd för vattenverksamhet för att pumpa upp och avleda grundvatten. 
- Nytt tillstånd för deponiverksamhet. 
- Nytt tillstånd för att föra in och återvinna massor. 
- Nytt tillstånd för asfaltverk och produktion (är pågående men har tidigare inte 
omfattats av tillstånd). 
- Samt fortsatt och förnyat tillstånd för övrig verksamhet som tillhör ovanstående 
punkter etc.  
 
Ärendet hanterar vattenverksamhet och därför är det inte länsstyrelsen som handlägger 
tillståndet utan mark- och miljödomstolen i Vänersborg.  
 
Tillståndet söks för 30 år framöver, täktverksamhet i täkten har funnits sedan 1960-talet. 
Om ansökan beviljas innebär det en kraftig ökning av brytning och uttag från täkten i 
jämförelse med befintligt tillstånd som löper ut 2023. Ökad brytningstakt, införande och 
återvinning av massor samt deponiverksamheten kommer nästan fördubbla 
trafikrörelserna till och från täkten i jämförelse med nuvarande verksamhet.  
 
Det finns ett fåtal boende längs vägen där de tunga transporterna till och från området 
sker. Några av fastigheterna påverkas av pumpning av grundvatten och två hus beräknas 
få högre bullernivåer än vad riktvärdena medger vid sprängningar ca 20-30 ggr/året.  
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Täkten omfattas sedan ett par år tillbaka redan av Seveso-lagstiftningen då antal ton 
sprängmedel som hanteras/år gör att anläggningen klassificeras som en mindre Seveso-
anläggning. Seveso-lagstiftningen syftar till att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och 
innebär att anläggningar som hantera större mängder av farliga kemikalier ska ha en 
detaljerad och aktuell handlingsplan och rutiner med höga säkerhetskrav. 
Räddningstjänsten har tagit del av tillståndshandlingarna.  
 
Kommunen har ett intresse för materialförsörjning till infrastruktur och 
exploateringsprojekt och bolaget nämner i ansökan att man räknar med att ha avsättning 
för mycket av materialet som bryts och återvinns inom närområdet till Halmstad. 
Täkten är lokaliserad nära E6:an och påverkar inte några utpekade områden för bostäder 
eller verksamhetsmark i kommunens nuvarande översiktsplanering eller kommande 
översiktsplan Framtidsplan 2050. Lokaliseringen och påverkan på miljön bedöms ändå 
som acceptabel i jämförelse med annan täktverksamhet i kommunen eller i jämförelse 
med att det skulle öppnas en ny täkt.  
 
Miljönämnden avger yttrande i rollen som tillsynsmyndighet på täkten och 
kommunstyrelsen yttrar sig kring frågor som rör materialförsörjning, naturvård, 
friluftsliv, samhällsplanering och andra övergripande frågor.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-22, KSU § 52 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bygg- och 
miljöförvaltningen 
Kontakt har tagits med räddningstjänsten för uppgifter om synpunkter på handlingsplan 
för Seveso-lagen för att förhindra allvarliga kemikalieolyckor 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss 
angående tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp. 

Yrkanden 

Lovisa Aldrin (L) yrkar att de två sista punkterna i yttrandet stryks.  
 
Ordföranden (M), Carl-Johan Berthilsson (M), Stefan Pålsson (S), Christofer Lundholm 
(M) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Lovisa Aldrins (L) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med Lovisa Aldrins (L) 
ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss 
angående tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp med ändringen att de två sista 
punkterna i yttrandet stryks. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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KS § 95 Dnr KS 2022/00064  

Årets bästa arbetsplats 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Valkansliet till årets bästa arbetsplats 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2004-04-20 § 150 att instifta priset ”Årets bästa 
arbetsplats”. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram den goda arbetsplatsen i 
Halmstads kommun utifrån ett antal kriterier. För 2021 har 4 stycken arbetsplatser 
inkommit med ansökan om att utses till ”Årets bästa arbetsplats”. 
 
Enligt anvisningar till priset ska respektive förvaltnings samverkansgrupp prioritera om 
det finns flera inkomna ansökningar på förvaltningen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 32 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse årets bästa arbetsplats 2021. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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