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 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 30 augusti 2022 kl 09:00-14:30 

Beslutande Ledamöter 
Jonas Bergman (M), ordförande 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Fatma Hergül (S) 
Stefan Pålsson (S) (§§ 198-236) 
Andréa Skoglund (-) (§§ 238-239) 
Carl-Johan Berthilsson (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 

Christofer Lundholm (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
Michael Svensson (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Tania Bengtsson (V) 
Tor Ingels (SD) 
Lovisa Aldrin (L)  
Micael Nilsson (S) 
 

 Ersättare 
Louise Uvenfeldt (M), Andréa Skoglund (-) (§§ 198-224, 230-237) 
 

Övriga deltagare Daniel Ek (§ 222), Magnus Sjöberg (§ 222), Lisa Rönnberg (§§ 222-226, 232-233), 
Patrik Larsson (§§ 223-224), Sabina Hermansson (§§ 223-226, 232), Marie 
Leandersson (§ 225),  (§ 225), Ellinor Waldemarson (§ 226), Jan Fritz (§ 
227), Sandra Carlsson Bromander (§ 227), Jonna Nilsson (§ 230), Annica Fjerdingby (§ 
231), Leif Johansson (§ 231), Charlotte Svensson (§ 231), Kristian Eno (§ 232), Ann-
Charlotte Abrahamsson (§ 232), Karin Larsson (§ 232), Violeta Stanic (§ 233), Mats 
Wallmark (§§ 234-239), Charlotta Edin (§§ 234-239) 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 198-239 
Justeringsdag 2022-09-01  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Gun-Britt Löfdahl  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-02 Datum då anslaget tas ned 2022-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 200 Dnr KS 2022/00025 
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KS § 201 Dnr KS 2022/00001 
Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen .................................. 8 

KS § 202 Dnr KS 2022/00063 
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KS § 203 Dnr KS 2021/00422 
Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag ................ 10 

KS § 204 Dnr KS 2022/00028 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 ...... 12 

KS § 205 Dnr KS 2022/00032 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 .............................. 13 

KS § 206 Dnr KS 2020/00165 

Beslut om upphävande av styrdokument ............................................. 14 

KS § 207 Dnr KS 2022/00398 

Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter .................................................................................... 16 

KS § 208 Dnr KS 2022/00397 
Revidering av reglemente och arbetsform för miljönämnden ............... 18 

KS § 209 Dnr KS 2022/00123 

Beslut om utökat driftbidrag för Halmstads Flygplats 2022 .................. 19 

KS § 210 Dnr KS 2022/00034 

Beslut om ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 ........................... 21 

KS § 211 Dnr KS 2021/00469 

Svar på motion om en bättre välfärd utan vinstjakt - Avveckla LOV av 
äldreboenden ....................................................................................... 23 

KS § 212 Dnr KS 2021/00524 
Svar på motion om att utöka omsorg på obekväma tider ..................... 26 

KS § 213 Dnr KS 2013/00117 

Uppdrag översyn utvecklingsprogram och landsbygdsfrågor ............... 28 

KS § 214 Dnr KS 2022/00274 
Uppdrag att ta fram riktlinje för parkeringsköp ...................................... 30 

KS § 215 Dnr KS 2022/00207 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   3(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Antagande av detaljplan för Skallkrokens hamn - Särdal 2:39 ............. 32 

KS § 216 Dnr KS 2022/00333 

Godkännande av strukturplan och planuppdrag Trönninge .................. 34 

KS § 217 Dnr KS 2006/00510 
Samverkansavtal mellan Halmstads kommun, Region Halland och 
Trafikverket avseende en gångbro i norra delen av stationen, Halmstad 
C ........................................................................................................... 36 

KS § 218 Dnr KS 2022/00345 
Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Trönninge ................ 37 

KS § 219 Dnr KS 2022/00344 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten - Fyllinge . 38 

KS § 220 Dnr KS 2022/00346 
Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Enslöv ..................... 39 

KS § 221 Dnr KS 2022/00066 

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott .......................................... 40 

KS § 222 Dnr KS 2021/00161 

Markanvisningsavtal Fyllinge 20:393, Fjärde kvadranten ..................... 41 

KS § 223 Dnr KS 2022/00168 

Plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet för grundskolor ... 43 

KS § 224 Dnr KS 2022/00288 

Rapport om utvärderingsuppdrag av Vallåsskolan ............................... 46 

KS § 225 Dnr KS 2022/00175 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering49 

KS § 226 Dnr KS 2021/00102 
Antagande av kommunstyrelsens Riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering ............................................................................... 51 

KS § 227 Dnr KS 2022/00089 

Beslut om kommunfullmäktiges riktlinje gällande Halmstads 
kommunkoncerns upphandling och inköp ............................................ 53 

KS § 228 Dnr KS 2022/00012 
Information från VD i Halmstads Rådhus AB ....................................... 56 

KS § 229 Dnr KS 2022/00035 
Information från ordförande och kommundirektör ................................ 57 

KS § 230 Dnr KS 2022/00419 

Beslut om kommunstyrelsens utskottsorganisation .............................. 58 

KS § 231 Dnr KS 2018/00464 
Information om heltidsarbete som norm ............................................... 60 

KS § 232 Dnr KS 2022/00437 
Yttrande över solenergianläggning Vapnö 6:2 ..................................... 61 
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KS § 233 Dnr KS 2020/00292 
Information om Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för Österskans62 

KS § 234 Dnr KS 2022/00448 
Initiativärende - Kunskapsunderlag för flexibla detaljplaner ................. 63 

KS § 235 Dnr KS 2022/00456 
Initiativärende - Attraktiv arbetsgivare .................................................. 65 

KS § 236 Dnr KS 2022/00457 
Initiativärende - Personalförsörjning ..................................................... 66 

KS § 237 Dnr KS 2022/00458 
Initiativärende - Insyn för kommunstyrelsen ......................................... 67 

KS § 238 Dnr KS 2022/00459 

Initiativärende - Valpåverkan i samband med folkomröstning .............. 68 

KS § 239 Dnr KS 2022/00016 
Övriga frågor ........................................................................................ 69 
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KS § 198 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Gun-Britt Löfdahl (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
_______ 
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KS § 199 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.  

Ärendet 

Ordföranden (M) initierar ett ärende angående kunskapsunderlag för flexibla detaljplaner.  
 
Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende angående attraktiv arbetsgivare. 
 
Fabio Ishaq (-) initierar tre ärenden angående personalförsörjning, insyn för kommunstyrelsen 
samt valpåverkan i samband med folkomröstning.  
 
Ordföranden (M) föreslår att initiativärendena behandlas som ärende 37-41 på  
dagordningen.  
 
Ordföranden (M) föreslår även att dagordningen för sammanträdet ändras enligt  
följande:  
- Ärende 25 Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Trönninge, ärende 26 Utökning av 
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten - Fyllinge, ärende 27 Utökning av verksamhetsområde 
för dagvatten - Enslöv samt ärende 29 Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott behandlas som 
ärende 21-24 på dagordningen.  
 
- Yttrande över solenergianläggning Vapnö 6:2 läggs till som ärende 35 på dagordningen. 
 
- Information om Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för Österskans läggs till som ärende 36 på 
dagordningen. 
 
_______ 
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KS § 200 Dnr KS 2022/00025  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation; Protokoll 2022-05-17, 2022-05-19,  
2022-06-07 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-05-17, 2022-06-07 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-05-17, 2022-06-07 
4. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-05-17, 
2022-06-07 
5. Halmstads Rådhus AB; Protokoll 2022-06-14 
6. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokoll och anslagsbevis - 
2022-06-03 §§ 33-42 
7. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokollsutdrag -  
2022-06-03 § 36, §§ 38-40 inklusive bilagor 
8. Stiftelsen Ekonomiskt Stöd för Synskadade i Halmstad; Verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2021 
9. Sveriges Kommuner och Regioner; Meddelande 11/2022 – Förbundsavgift år 2023 
till Sveriges Kommuner och Regioner 
10. Sveriges Kommuner och Regioner; Meddelande 12/2022 – Förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
11. Patientnämnden Halland; Protokoll och anslagsbevis - 2022-06-15 §§ 21-36 
12. Vision med flera fackförbund; Skrivelse till kommunstyrelsen från fackliga förbund 
angående arbetsinsatser under pandemin (KS 2022/00341) 
13. Vision med flera fackförbund; Svar från kommunstyrelsens ordförande på skrivelse 
till kommunstyrelsen angående arbetsinsatser under pandemin (KS 2022/00341) 
 
_______ 
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KS § 201 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Godkännande att ansluta till nätverket Making Cities Resilient 2030 (MCR 2030) 
- Yttrande över granskningsversionen till Kungsbacka kommuns avfallsföreskrifter 2022 
- Yttrande över Solcellsanläggning Fammarp 7.11 
- Tf kommundirektör under kommundirektörens semester 
 
2. Beslut fattade av exploateringsingenjörer: 
- Motsvarande rättigheter på kommunens mark 
- Överenskommelse om fastighetsreglering och ansökan om reglering till lantmäteriet 
- Överenskommelse om fastighetsreglering Morkullan 44 och Halmstad 9:165 
- Överenskommelse om fastighetsreglering Mätaren 20 och Halmstad 9:165 
- Överenskommelse om fastighetsreglering Artilleristen 91 och Halmstad 3:10 
- Nyttjanderättsavtal för Hulabäck 2:21, Hulabäck S:4, Särdal 5:63, Frösakull 1:1 samt 
Onsjö 32:2 
 
3. Beslut gällande förhandlingsprotokoll och överläggningsprotokoll: 
15/22, 21/22, 27/22, 29/22-35/22, 42/22-44/22, 53/22, 67/22 
 
_______ 
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KS § 202 Dnr KS 2022/00063  

Valärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse ny person till uppdrag enligt förslag i förteckning A.  

Ärendet 

Valärenden som behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-30, enligt 
bifogad förteckning A. 
 
_______ 
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KS § 203 Dnr KS 2021/00422  

Styrelseförändring i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga  
(tjm) från sina uppdrag som ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF 
Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, 
Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, KB Gamletull, Halmkemi Holding AB, 
HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Christian Kylin 
(tjm) till ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF 
Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär 
AB, Nissamedia AB, KB Gamletull, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt 
Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023.  

Ärendet 

Halmstads Fastighets AB har anmält ärende om ändring av styrelseledamöter i 
dotterbolag. 
 
Christian Kylin tillträdde 2022-02-14 som VD för Halmstads Fastighets AB och tog 
över efter  som varit tillförordnad VD sedan april 2021. 
 
Halmstads Fastighets AB har inkommit med nytt förslag på styrelseledamot och 
förändring av ordförandeskap. VD Christian Kylin tar positionen som styrelse-
ordförande i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag, vilket tillförordnad VD  

 tidigare hade. Christian Kylin föreslås även ta rollen som ny 
styrelseledamot i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag.  
 

 samt  är sedan tidigare utsedda som ledamöter i 
Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen 10 kap. utse samtliga styrelseledamöter 
i direkt och indirekt helägda bolag. Ändringen ska, efter beslut, registreras av bolaget 
hos Bolagsverket. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 
Halmstads Rådhus AB, 2022-06-14, HRAB § 57 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   11(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Halmstads Rådhus AB 
Halmstads Fastighets AB, 2022-04-22, HFAB § 22 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga  (tjm) från sina uppdrag som 
ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF 
Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär 
AB, Nissamedia AB, KB  
Gamletull, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Kylin (tjm) till ledamot i HF  
Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF 
Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, 
KB Gamletull, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB för 
tiden till och med årsstämma 2023. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 204 Dnr KS 2022/00028  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 
2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt 
sammanställningen i Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2023.  

Ärendet 

Enligt Nämndernas arbetsformer ska kommunstyrelsen inför varje nytt verksamhetsår 
besluta om dag och tid för sammanträden för sig, sina utskott, verksamhetsberedningen 
och Halmstads Rådhus AB. Likt innevarande år utgår förslaget för 2023 på en 
treveckorscykel, med tre veckor mellan sammanträdena för såväl kommunstyrelsen som 
utskotten.  
 
Treveckorscykeln infördes i och med mandatperioden 2018-2022 och bedömningen är 
att flödet av ärenden till utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fungerat 
bra. Några avvikelser föreslås från treveckorscykeln för att kunna ta hänsyn till 
kommunfullmäktiges sammanträde, lovveckor och bra sammanträdesflöden.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 103 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd i samråd med berörda 
avdelningar på kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt 
sammanställningen i Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2023. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 205 Dnr KS 2022/00032  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande 
sammanträdesdagar för 2023: 16/2, 30/3, 27/4, 25/5, 14/6 (heldag), 15/6, 21/9, 26/10, 
23/11, samt 14/12. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ordinarie 
sammanträden börjar klockan 14.00 medan heldagssammanträden börjar klockan 08.30.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar inför varje nytt verksamhetsår om dag och tid för sina 
sammanträden. Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, 
juli och augusti. 
 
Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder på dagtid klockan 14.00 med 
undantag från heldagssammanträden som börjar klockan 08.30. Sammanträdena har 
förlagts till torsdagar. Hänsyn har tagits till regionfullmäktiges sammanträden.  
 
Kommunfullmäktige har nu att fastställa datum och tid för sammanträden 2023. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 104 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2023: 
16/2, 30/3, 27/4, 25/5, 14/6 (heldag), 15/6, 21/9, 26/10, 23/11, samt 14/12. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden börjar klockan 14.00 medan  
heldagssammanträden börjar klockan 08.30. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______   
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KS § 206 Dnr KS 2020/00165  

Beslut om upphävande av styrdokument 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Personalstadga, 
KF 1990-08-23. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinjer för 
kvalitetsledning, KF 2003-01-30.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinjer för 
IT-säkerhet i Halmstads kommun, KF 2001-05-03. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Policy för 
placering av sändnings- och mottagningsutrustning, KF 2003-09-05. 
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinjer för 
introduktionsersättning, KF 2009-04-23. 
   
6. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje vid 
omställning i samband med övertalighet, KF 2009-09-24. 
 
7. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinjer för IT 
i Halmstads kommun, KF 2011-04-26. 
     
8. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Bilaga till 
pensionsriktlinjer, KF 2014-08-18. 
     
9. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Badplan, KF 
1998-01-29, KF 2004-10-28.  
   
10. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinje för förslagsverksamhet, KS 1997-11-06.    

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av antagna politiska styrdokument 
och genomlysningen visar att det finns ett antal styrdokument som är inaktuella, 
och/eller inte stämmer överens med nuvarande lagstiftning eller med vår tillitsbaserade 
styrmodell. En del av styrdokumenten gäller heller inte längre på grund av att de helt 
eller delvis ersatts av andra styrdokument. Identifierade styrdokument av den här 
karaktären som fortfarande gäller föreslås därför upphävas. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 107 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd i samverkan med övriga 
avdelningar på kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Personalstadga, KF 1990-08-23. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Riktlinjer för kvalitetsledning, KF 2003-01-30. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun, 
KF 2001-05-03.  
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Policy för placering av sändnings- och 
mottagningsutrustning, KF 2003-09-05. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Riktlinjer för introduktionsersättning, KF 2009-
04-23. 
   
6. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Riktlinje vid omställning i samband med 
övertalighet, KF 2009-09-24. 
 
7. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Riktlinjer för IT i Halmstads kommun, KF 
2011-04-26. 
     
8. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Bilaga till pensionsriktlinjer, KF 2014-08-18. 
     
9. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Badplan, KF 1998-01-29, KF 2004-10-28.  
   
10. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinje för förslagsverksamhet, KS 1997-11-06.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______  
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KS § 207 Dnr KS 2022/00398  

Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
revidering av taxa samt de däri föreslagna reviderade avgifterna, med följande revidering: 
- 1 § i bilagan Revidering Taxa Tobaksförsäljningstillstånd tillstånd 2022 ändras till följande: 
Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, och enligt de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Taxan gäller även avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt kontrollavgift för receptfria läkemedel 
enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förslaget till revidering 
av taxa samt de däri föreslagna reviderade avgifterna ska träda i kraft den 1 oktober 
2022.   

Ärendet 

Den 1 augusti 2022 trädde den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, nedan 
förkortad LTN, i kraft. Med anledning av detta behöver taxan enligt lag om tobak och 
liknande produkter m.m. revideras i syfte att möjliggöra för miljönämnden att ta ut 
avgifter för bl.a. tillsynen även enligt den nya lagstiftningen. En kommun får nämligen 
enligt 40 § LTN ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning enligt 17 § samma lag.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 99 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Miljönämnden, 2022-06-20, MN § 45 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av taxa samt de däri 
föreslagna reviderade avgifterna. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till revidering av taxa samt de däri 
föreslagna reviderade avgifterna ska träda i kraft den 1 oktober 2022.  
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Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att 1 § i bilagan Revidering Taxa Tobaksförsäljningstillstånd tillstånd 
2022 ändras till följande: 
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, och enligt de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Taxan gäller även avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt kontrollavgift för receptfria läkemedel 
enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag med sitt 
ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KS § 208 Dnr KS 2022/00397  

Revidering av reglemente och arbetsform för miljönämnden  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
revidering av reglemente och arbetsform för miljönämnden.  

Ärendet 

Den 1 augusti 2022 trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter ikraft. Enligt lagen får 
kommunerna ett tillsynsansvar över detaljhandeln med tobaksfria nikotinprodukter. I 
syfte att göra det tydligt att det är miljönämnden som har uppgiften att utöva det nu 
beskrivna tillsynsuppdraget enligt den nya lagen, föreslås ett tillägg i avsnitt 1.1, punkten 
4, i miljönämndens reglemente och arbetsform.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 100 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Miljönämnden, 2022-06-20, MN § 44 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av reglemente och 
arbetsform för miljönämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att beslutssatsen ska ha följande lydelse: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
revidering av reglemente och arbetsform för miljönämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag med sitt yrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KS § 209 Dnr KS 2022/00123  

Beslut om utökat driftbidrag för Halmstads Flygplats 2022 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbetalning av driftstöd för år 2022 till 
Halmstads Flygplats AB med ytterligare 4 250 000 kronor, totalt 28 973 000 kronor.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget, artikel 56 a)  
 
3. Kommunstyrelsen bedömer att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på 
sätt som framgår av reviderad bilaga A.  

Ärendet 

Halmstads kommun har under våren ansökt hos Trafikverket om tillfälligt driftstöd till 
flygplatsen för att mildra effekterna av coronapandemin. Trafikverket har 2022-04-29 
beslutat att bevilja Halmstads kommun tillfälligt bidrag med 4 250 000 kronor avseende 
driften av Halmstads flygplats år 2022. Stödet har i maj 2022 utbetalts till kommunen 
från Trafikverket och kommer efter kommunstyrelsens beslut att utbetalas vidare till 
Halmstads Flygplats AB.  
 
För år 2022 har kommunen tidigare erhållit stöd från Trafikverket, enligt förordning 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, 3 §, 5p för flygplatser med 
färre än 200 000 passagerare. Trafikverket har 2022-02-23 beviljat 2 523 000 kronor 
avseende driften av Halmstads flygplats 2022. Under år 2022 har Halmstads Flygplats 
AB även erhållit koncernbidrag med 22 200 000 kronor från moderbolaget Halmstads 
Rådhus AB, för att täcka bolagets rörelseförlust räkenskapsåret 2021. Kommunstyrelsen 
har 2022-04-05, KS § 106, beslutat att bevilja utbetalning med 24 723 000 kronor till 
Halmstads Flygplats AB, vilket nu kompletteras med det tillfälliga driftstödet 4 250 000 
kronor, totalt 28 973 000 kronor.  
 
Som villkor för bidragen gäller att det används för att finansiera driften på ett sätt som 
är förenligt med EU:s förordning nr 651/2014, genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, 
artikel 56 a). I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, anser Halmstads 
kommun att villkoren för statsstöd enligt GBER är uppfyllda. Det är kommunen – som 
är den som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det 
organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda.  



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   20(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Det är också kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 
Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i reviderad bilaga 
A, anser Halmstads kommun att villkoren för statsstöd är uppfyllda. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 101 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningarna för ekonomi och upphandling, 
ledningsstöd samt styrning och utveckling  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbetalning av driftstöd för år 2022 till 
Halmstads Flygplats AB med ytterligare 4 250 000 kronor, totalt 28 973 000 kronor.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget, artikel 56 a)  
 
3. Kommunstyrelsen bedömer att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på 
sätt som framgår av reviderad bilaga A.  

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar bifall till personal- och ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Tania Bengtssons 
(V) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_______ 
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KS § 210 Dnr KS 2022/00034  

Beslut om ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja hemvårdsnämndens ansökan Digital fixare med 
310 000 kr. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå teknik- och fritidsnämndens ansökan Ökad 
tillgänglighet vid kommunens tillgänglighetsbad och uppmanar teknik- och fritidsnämnden att 
vid behov återkomma med en ansökan 2023. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige avsätter årligen en miljon kronor till olika projekt som ska tillföra 
kommunen nya erfarenheter och kunskaper när det gäller tillgängligheten för personer 
med olika funktionsnedsättningar. Syftet med tillgänglighetsmiljonen är att utveckla 
kommunkoncernens arbete med tillgänglighetsfrågor för att skapa en mer inkluderande 
kommun.  
 
Tillgänglighetsmiljonen är en möjlighet för kommunala nämnder och styrelser att stärka 
tillgänglighetsarbetet genom att söka nya praktiska och teoretiska lösningar på konkreta 
tillgänglighetsproblem för personer med olika funktionsnedsättningar.  
 
Enligt anvisningarna för ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen ska Halmstads 
kommunala funktionsrättsråd behandla inkommen ansökan för att sedan skicka vidare 
till kommunstyrelsen för beslut. Två nya ansökningar har inkommit. En ansökan från 
hemvårdsnämnden och en ansökan från teknik- och fritidsnämnden. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 102 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen i samråd med socialförvaltningens 
funktionsrättskonsulent  
Kommunala funktionsrättsrådet, 2022-05-05, KFR § 18 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-04-25, TFN § 56 
Hemvårdsnämnden, 2022-02-23, HN § 14 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja hemvårdsnämndens ansökan Digital fixare med 
310 000 kr. 
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2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå teknik- och fritidsnämndens ansökan Ökad 
tillgänglighet vid kommunens tillgänglighetsbad och uppmanar teknik- och fritidsnämnden att 
vid behov återkomma med en ansökan 2023. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 211 Dnr KS 2021/00469  

Svar på motion om en bättre välfärd utan vinstjakt - Avveckla 
LOV av äldreboenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till den osäkerhet ett avvecklande enligt motionens förslag medför, 
adresserat i underlag från hemvårdsförvaltningen.  

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Rose-Marie Henriksson (S), Åsa 
Malmberg (S), Rose-Marie Edlund (S) och Tord Johansson (S). Motionen yrkar på att 
kommunfullmäktige ska besluta att:  
- Avveckla LOV-boenden och att inga nya LOV-etableringar tillåts 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en avvecklingsplan av LOV-boenden i 
god tid så att avvecklingen kan påbörjas år 2023.  
 
Motionen har remitterats till hemvårdsnämnden som inkommit med yttrande, i vilket 
hemvårdsnämnden beslutat att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen med 
följande motivering:  
”Alliansens grundsyn är att alla skall ha rätt att välja vem som skall utföra vården, omsorgen och 
rehabiliteringsinsatserna för sina behov. Alliansen finner att inom rättsområdena som bland annat 
upphandling, avtals- och socialrätt finns inga förutsättningar för att verkställa ett avvecklingsbeslut 
enligt förslaget i motionen.” 
 
I hemvårdsförvaltningens tjänsteskrivelse har inget tydligt beslutsförslag framställts. 
Däremot lyfter hemvårdsförvaltningen att konsekvenserna av ett avvecklingsbeslut är 
svåra att förutsäga. Förvaltningen lyfter bland annat att frågan berör flera rättsområden 
(närmare bestämt upphandlingsrätt, avtalsrätt och socialrätt). Vidare lyfter 
hemvårdsförvaltningen att det är kommunen som har det slutgiltiga ansvaret för 
utförandet av insatser till enskilda behövande, varför hemvårdsförvaltningen 
sammanfattningsvis konstaterar att ”förutsättningarna för att verkställa ett avvecklingsbeslut 
enligt förslag framstår som prekära”¨.  
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns någon anledning att göra en 
annan bedömning än den som gjorts av den för frågan ansvariga förvaltningen.  
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Hemvårdsförvaltningen har genom tjänsteskrivelse samt tidigare utredning med 
konsekvensbeskrivning gjort en grundlig analys av frågan, och i denna analys kommit till 
slutsatsen att de risker som är kopplade till en avveckling av LOV enligt motionens 
förslag är så pass omfattande och oöverblickbara att kommunfullmäktige bör avslå 
motionen.  
 
Kommunledningsförvaltningen instämmer med hemvårdsförvaltningens slutsatser och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 105 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 
Hemvårdsnämnden, 2022-04-27, HN § 51 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till den osäkerhet ett avvecklande enligt motionens förslag medför, 
adresserat i underlag från hemvårdsförvaltningen. 

Yrkanden 

Ella Kardemark (KD) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag och bifall 
till förvaltningens förslag om avslag på motionen.  
 
Gun-Britt Löfdahl (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till personal- och 
ledningsutskottets förslag om bifall till motionen. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till Ella Kardemarks (KD) avslagsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag om bifall till motionen 
mot Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på motionen enligt förvaltningens 
förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ella Kardemarks (KD) 
yrkande om avslag på motionen.   
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på motionen 
Nej-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag om bifall till motionen 
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Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Fabio 
Ishaq (-), Christofer Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor 
Ingels (SD), Lovisa Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt Löfdahl 
(S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson (S).  
 
Med 9 röster för ja och 6 röst för nej beslutar kommunstyrelsen enligt Ella Kardemarks 
(KD) yrkande om avslag på motionen enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till den osäkerhet ett avvecklande enligt motionens förslag medför, 
adresserat i underlag från hemvårdsförvaltningen. 
 
_______ 
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KS § 212 Dnr KS 2021/00524  

Svar på motion om att utöka omsorg på obekväma tider 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendet 

Sandra Löberg Erlandsson (S), Kristina Johansson (S) och Tord Johansson (S) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2021.  
 
I motionens att-sats föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda hur omfattningen på behovet av omsorg på 
obekväm tid ser ut i hela kommunen samt att vidta åtgärder om behovet visar sig vara 
större än de platser på obekväm tid som erbjuds idag. 
 
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden, som har inkommit med ett 
yttrande. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Barn- 
och ungdomsnämnden hänvisar till tidigare utredningar som har följts av åtgärder 
gällande obekväma arbetstider och utökade öppettider, samt att utreda möjlighet till att 
fler verksamheter har utökade öppettider. Därför avstyrker barn- och ungdomsnämnden 
förslaget i motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår efter en samlad bedömning av underlaget och 
förväntade effekter att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 106 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 
Barn- och ungdomsnämnden, 2022-04-20, BUN § 44 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
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Yrkanden 

Micael Nilsson (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till personal- och 
ledningsutskottets förslag om bifall till motionen. 
 
Lovisa Aldrin (L) och Ella Kardemark (KD) yrkar avslag på personal- och 
ledningsutskottets förslag och bifall till förvaltningens förslag om avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag om bifall till motionen 
mot Lovisa Aldrin (L) och Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på motionen enligt 
förvaltningens förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Lovisa Aldrin 
(L) och Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på motionen.   
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till Lovisa Aldrin (L) och Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på 
motionen 
Nej-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag om bifall till motionen 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt Löfdahl 
(S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson (S).  
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Fabio Ishaq (-). 
 
Med 8 röster för ja, 6 röster för nej samt 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 
Lovisa Aldrin (L) och Ella Kardemarks (KD) yrkande om avslag på motionen enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
_______ 
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KS § 213 Dnr KS 2013/00117  

Uppdrag översyn utvecklingsprogram och landsbygdsfrågor 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 
hösten 2022 och våren 2023 genomföra en översyn av utvecklingsprogrammen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en nulägesanalys av det kommunövergripande strategiska arbetet med 
landsbygdsutveckling.  

Ärendet 

Översyn av utvecklingsprogrammen 
Arbetet med utvecklingsprogrammen har pågått sedan 2012 och har sedan uppstarten 
haft en stark koppling till översiktsplanen även om andra förutsättningar under tiden har 
ändrats på olika sätt. En förändring av stor betydelse är den nya översiktsplanen 
Framtidsplan 2050 som antogs tidigare i år. 
 
I den förra översiktsplanen Framtidsplan 2030 som var gällande när arbetet med 
utvecklingsprogrammen initierades var Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Harplinge, 
Trönninge och Kvibille utpekade som serviceorter och utvecklingen i dessa orter stödjs 
av utvecklingsprogram idag. Därtill kommer också stadens centrum och Vallås som 
stadsdelar.  
 
I den nyantagna översiktsplanen för Halmstad har inriktningar och strategier för orter, 
samhällen och liknande i vissa fall fått ändrad betydelse, till exempel betecknas Kvibille 
som bostadsort istället för servicesamhälle. Därför är det naturligt att nu se över 
utvecklingsprogrammen, dess geografiska upptagningsområden för att utveckla arbetet i 
linje med inriktningarna i den nya översiktsplanen. 
 
Nulägesanalys av det kommunövergripande strategiska arbetet med landsbygdsutveckling 
I Halmstads kommun finns det många funktioner, spridda på olika förvaltningar, som 
hanterar landsbygdsfrågor. En nulägesanalys i form av kartläggning tar ett helhetsgrepp 
om tätorts- och landsbygdsutveckling ur ett kommunalt perspektiv med utgångspunkt i 
översiktsplanen, samt definierar vilka aktörer som arbetar inom vilka ansvarsområden 
och tydliggöra vilka frågor som behöver lyftas på olika sätt.  
 
Utöver utvecklingsprogrammen som tidigare nämnts och de utpekade servicesamhällena 
i översiktsplanen finns det mindre orter och landsbygder som utifrån ett strategiskt 
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helhetsgrepp behöver utvecklas utifrån sina karaktärer och förutsättningar vilket flera 
samhällsföreningar till exempel i Enslöv och Haverdal har uttryckt önskemål om.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 122 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 
2022 och våren 2023 genomföra en översyn av utvecklingsprogrammen. 
 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
nulägesanalys av det kommunövergripande strategiska arbetet med 
landsbygdsutveckling. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   30(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 214 Dnr KS 2022/00274  

Uppdrag att ta fram riktlinje för parkeringsköp 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
Kommunfullmäktiges riktlinje för parkeringsköp.  

Ärendet 

En fastighet som ska bebyggas måste enligt PBL 8 kap. 9-10 §§ ha ett lämpligt område 
för parkering inom tomten eller i dess närhet. Det gäller även i skälig utsträckning om 
fastigheten är bebyggd.  
 
Parkeringsköp kan vara ett alternativ till anläggande av parkeringsplatser inom den egna 
fastigheten. Det kan i vissa fall även vara en förutsättning för att en exploatering ska 
kunna genomföras.  
 
Halmstads kommun har genomfört parkeringsköp sedan långt tillbaka i tiden. En 
kartläggning av dessa har nyligen genomförts. Någon direkt riktlinje gällande 
parkeringsköp har inte funnits sedan tidigare, däremot som en kortare och enklare del i 
äldre parkeringsdokument, där bland annat ersättningsnivån för parkeringsköpen funnits 
med.  
 
Halmstads kommun har inte genomfört några parkeringsköp på senare år, bland annat 
för att det funnits en osäkerhet kring hur och vem som ska hantera dessa, i vilken 
utsträckning vi haft möjlighet att genomföra flera, samt ersättningsnivån.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram Kommunfullmäktiges riktlinje för 
parkeringsköp. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-06-07, KSU § 103 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med teknik- 
och fastighetsförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
Kommunfullmäktiges riktlinje för parkeringsköp. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 215 Dnr KS 2022/00207  

Antagande av detaljplan för Skallkrokens hamn - Särdal 2:39 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ändring av detaljplan för Skallkrokens hamn (Särdal 
2:39) 1380K-P902 ska antas enligt: tillägg till planbeskrivning, ursprunglig plankarta med 
ändring, daterade 2022-08-02.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens bedömning att genomförandet 
av planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt undersökning av 
betydande miljöpåverkan (del av planbeskrivning för ändring av detaljplan 1380K-
P902), daterad 2022-08-02.   

Ärendet 

För fastigheten Särdal 2:39 gäller detaljplan för Skallkrokens hamn (Särdal 2:39). 
Skallkrokens båtsällskap inkom 2021-01-22 med begäran om planbesked för att kunna 
utnyttja småbåtshamnens bilparkering på fastigheten Särdal 2:39 för husbilsuppställning 
även utanför sommarsäsongen. För att genomföra avsedd åtgärd behöver detaljplanen 
ändras.  
 
Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer flexibel användning över hela året 
av de ytor som används för parkering och båtuppläggning. För att skapa möjligheter för 
uppställning av husbilar även under vinterhalvåret föreslås att reglering av säsong tas 
bort det vill säga ”under vinterhalvåret” respektive ”under sommarhalvåret” stryks från 
planbestämmelsen. Detaljplanen blir därmed mindre detaljerad och kommunlednings-
förvaltningen bedömer att behovet av att styra användning efter årstid inte är 
nödvändig.  
 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Inga sakägare eller remissinstanser har 
haft synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen erinrar om att ändringen inte innebär att 
markanvändning för campingändamål blir tillåten. Verksamheten med husbils-
uppställning får inte bli så omfattande att den räknas som camping om den ska rymmas 
inom den befintliga detaljplanens tillåtna användning.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 110 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen  



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   33(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande tillhörande ändring av detaljplan för 
Skallkrokens hamn (Särdal 2:39) 1380K-P902, daterad 2022-08-02. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ändring av detaljplan för Skallkrokens hamn (Särdal 
2:39) 1380K-P902 ska antas enligt: tillägg till planbeskrivning, ursprunglig plankarta med 
ändring, daterade 2022-08-02.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens bedömning att genomförandet 
av planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt undersökning av 
betydande miljöpåverkan (del av planbeskrivning för ändring av detaljplan 1380K-
P902), daterad 2022-08-02.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 216 Dnr KS 2022/00333  

Godkännande av strukturplan och planuppdrag Trönninge  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Strukturplan för Trönninge 
centrumstråk, daterad 2022-06-27. All vidare planering ska i huvudsak utgå ifrån 
strukturplanen.  

Ärendet 

Trönninge har mycket goda förutsättningar att växa tack vare sitt attraktiva läge med 
förutsättningar för hållbart resande samt närhet till både stad och hav. Orten föreslås 
öka från dagens drygt 1600 invånare till drygt 4700 invånare år2050. Av den 
tillkommande befolkningen förväntas 600 vara barn under 15 år (400 i grundskolan och 
200 i förskolan). Den ökade befolkningen kommer att föranleda en kraftig utbyggnad av 
den offentliga servicen, nya bostäder och en tydlig centrumnod som förutom service 
erbjuder Trönningeborna en naturlig plats att träffas. I all planering ska de sociala 
hållbarhetsfrågorna genomsyra arbetet och hela tiden vägas in i planeringen och 
utformningen av den fysiska miljön.  
 
Strukturplanen ska användas som ett vägledande underlag för målbild och stöd vid 
framtida planläggning. Dokumentet visar områdets sammanhang av gator, grönska, 
stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Den syftar till att samla 
berörda aktörer kring en gemensam syn på utveckling av Trönninges centrumstråk 
innan formella processer inleds. Arbetet med strukturplanen har utgått ifrån 
kommunens strategier och riktlinjer så som Framtidsplan, cykelplan, 
lokalförsörjningsplan, övergripande dagvatten- och skyfallsutredning och planutredning 
Trönninge centrum. Strukturplanen tydliggör hur centrumnoden kan stärkas och 
annonseras bättre, hur serviceklustret i söder kan utvecklas, hur framtida tågstopp kan 
placeras och hur området kan kopplas med omgivningen. 
 
Enligt lokalförsörjning programmet finns år 2026 behov av en ny förskola med 4 
avdelningar som ersättning för befintliga förskolor i Eldsberga och Gullbanna som ska 
avvecklas samt för att klara Trönninges behov. År 2028 planeras grundskolan att byggas 
ut, vilket ska göras genom att bygga en ny skola för åk F-3 inom serviceklustret. När 
detta är färdigt planeras befintliga Trönningeskolan byggas om till en åk 4-9 skola. I 
dagsläget saknas planberedskap för detta, varav planläggning behöver påbörjas 
omgående. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 113 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med 
Laholmsbuktens VA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Strukturplan för Trönninge 
centrumstråk, daterad 2022-06-27. All vidare planering ska i huvudsak utgå ifrån 
strukturplanen. 
 
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva skoländamål för del av 
fastigheten Trönninge 11:116, 11:46 samt bostad och skoländamål för fastigheten 
11:167. Planen ska innehålla ny förskola och utbyggnad av grundskola samt bostad inom 
en begränsad del. Med bakgrund av ortens långsiktiga utveckling ska plan och byggnad 
vara flexibel inför att skolan växer ytterligare samt möjliggöra andra kommunala 
funktioner så som bibliotek. Ny detaljplan bör kunna antas senast första kvartalet 2024. 
Detaljplanen är mycket högprioriterad. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 217 Dnr KS 2006/00510  

Samverkansavtal mellan Halmstads kommun, Region Halland 
och Trafikverket avseende en gångbro i norra delen av 
stationen, Halmstad C 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Halmstads 
kommun, Region Halland och Trafikverket avseende en gångbro i norra delen av 
stationen, Halmstad C.  

Ärendet 

Halmstads kommun, Trafikverket och Region Halland har tidigare tecknat 
avsiktsförklaring samt medfinansierings- och samverkansavtal kring genomförandet av 
Resecentrum etapp 3. Som en del i de överenskommelserna har tecknats en 
avsiktsförklaring kring byggandet av en andra plattformsförbindelse genom anläggandet 
av en perronganslutning i form av en bro i stationens norra del.  
 
Detta samverkansavtal bygger vidare på avsiktsförklaringen och syftar till att med 
avsiktsförklaringen som grund reglera ansvar och kostnader för framtagande av 
järnvägsplan och systemhandling samt införlivandet av den norra bron i arbetet med 
projektet Halmstad C. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 115 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Halmstads 
kommun, Region Halland och Trafikverket avseende en gångbro i norra delen av 
stationen, Halmstad C. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
 
       



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   37(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 218 Dnr KS 2022/00345  

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten - Trönninge 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för dagvatten för fastigheten Trönninge 12:7 i Halmstads 
kommun.     

Ärendet 

Genom ny detaljplan, KS 2018/00687, samt avstyckning från Trönninge 12:4, ges 
möjlighet att uppföra bostäder på Trönninge 12:7. 
 
Fastigheten ligger inom Halmstads kommuns verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten men utanför verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Fastigheten gränsar till Halmstads kommuns verksamhetsområde för dagvatten och 
kapacitet finns i dagvattensystemet för att ansluta fastigheten. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 117 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret  
Laholmsbuktens VA AB, 2022-05-16, LBVAAB § 66 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dagvatten för 
fastigheten Trönninge 12:7 i Halmstads kommun. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 221 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. 
 
_______ 
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KS § 222 Dnr KS 2021/00161  

Markanvisningsavtal Fyllinge 20:393, Fjärde kvadranten 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
markanvisningsavtal för fastigheterna Halmstad Norden 2 och Halmstad Nattvarden 2 
mellan Halmstad kommun och Skeppsviken Bygg & Fastighet AB. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
markanvisningsavtal för fastigheterna Halmstad Nattvakten 4 och Halmstad Nattbrisen 
1 mellan Halmstad kommun och Skeppsviken Bygg & Fastighet AB. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
markanvisningsavtal för fastigheterna Halmstad Nattvarden 1 och Halmstad Nattugglan 
5 mellan Halmstad kommun och FB Bostad AB. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
markanvisningsavtal för fastigheterna Halmstad Natthimlen 1 och Halmstad Norrskenet 
6 mellan Halmstad kommun och Riksbyggen ekonomiska förening. 
  
5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på 
markanvisningsavtal för fastigheterna Halmstad Norden 1 och Halmstad Nordbon 1 
mellan Halmstad kommun och Lernacken Utveckling AB. 
 
6. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att då byggnation påbörjats 
och övriga villkor enligt avtalen fullföljts, överlåta fastigheterna enligt föreslagna 
markanvisningsavtal.  

Ärendet 

Detaljplanen för Fyllinge 20:393 m.fl. IV Kvadranten vann laga kraft 2016-07-20. 
Området delades upp i etapp 1 och 2 för att inte bygga ut hela området på en gång, 
varav etapp 1 är färdigbyggd. Fastigheterna inom planområdet ägs av Halmstads 
kommun. En markanvisningstävling för etapp 2 annonserades ut på öppna marknaden 
under hösten 2021 för att markanvisa fem tilldelningsområden med vardera två 
fastigheter på varje tilldelningsområde. Totalt 10 fastigheter omfattades av 
markanvisningen.  
 
För att genomföra den inom detaljplanen planerade bostadsbebyggelsen föreslås 
markanvisningar till totalt fyra olika exploatörer godkännas om ett totalt värde av 
110 108 400 kronor. En exploatör tilldelades två tilldelningsområden. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 116 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på markanvisningsavtal för 
fastigheterna Halmstad Norden 2 och Halmstad Nattvarden 2 mellan Halmstad 
kommun och Skeppsviken Bygg & Fastighet AB. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på markanvisningsavtal för 
fastigheterna Halmstad Nattvakten 4 och Halmstad Nattbrisen 1 mellan Halmstad 
kommun och Skeppsviken Bygg & Fastighet AB. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på markanvisningsavtal för 
fastigheterna Halmstad Nattvarden 1 och Halmstad Nattugglan 5 mellan Halmstad 
kommun och FB Bostad AB. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på markanvisningsavtal för 
fastigheterna Halmstad Natthimlen 1 och Halmstad Norrskenet 6 mellan Halmstad 
kommun och Riksbyggen ekonomiska förening. 
  
5. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på markanvisningsavtal för 
fastigheterna Halmstad Norden 1 och Halmstad Nordbon 1 mellan Halmstad kommun 
och Lernacken Utveckling AB. 
 
6. Kommunfullmäktige beslutar att då byggnation påbörjats och övriga villkor enligt 
avtalen fullföljts, överlåta fastigheterna enligt föreslagna markanvisningsavtal. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 223 Dnr KS 2022/00168  

Plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet för 
grundskolor 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Grundskolor - plan för reservkapacitet och 
prioriterad ny kapacitet som underlag för en kommungemensam plan för säkerställande av 
skolkapacitet 2022-2030.   
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att Grundskolor - plan för reservkapacitet och prioriterad ny 
kapacitet inarbetas i lokalförsörjningsplanen för 2023-2032. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden, barn och ungdomsnämnden och 
kommunledningsförvaltningen inom sina ansvarsområden och utifrån sina 
förutsättningar i samverkan ska förbereda genomförandet av planen redan 2022.  

Ärendet 

Halmstads kommun har ett omfattande program för att tillskapa permanent kapacitet 
för kommunens grundskolor. Lokalförsörjningsplaneringen till 2030 omfattar ca 6 000 
nya elevplatser. Dessa ska ersätta cirka 2 500 tillfälliga elevplatser i paviljonger och möta 
ett demografiskt behov på cirka 1 500 nya elevplatser under denna period. Därtill 
kommer ett behov av att uppgradera cirka 6 000 elevplatser att motsvara gällande 
miljöbalkskrav. Barn- och ungdomsförvaltningen har också påtalat att brist på 
grundskoleplatser råder redan nu 2022 och att bristen kommer att öka med cirka 100 
platser per år till dess att permanent kapacitet tillskapats. Som ett komplement till 
lokalförsörjningsplanen som beslutades av samhällsbyggnadsutskottet 2021 samt som en 
input till nästa lokalförsörjningsplan har därför ett förslag tagit fram på hur Halmstads 
kommun ytterligare kan öka takten i framtagande av skollokaler fram till 2030. 
 
Kommunledningsförvaltningen har deltagit i arbetet och är mycket positiv till att 
behovet och möjligheter tydligt sammanfattas på detta sätt. I stora delar instämmer 
också kommunledningsförvaltningen i förslaget men vill lyfta och förtydliga vissa delar.  
 
I nu gällande lokalförsörjningsprogam har fokus legat på att ta fram realistiska tidplaner, 
det är därför inte sannolikt att dessa kan förändras i någon större utsträckning.  
I rapporten har inte skolsegregationsfrågan beaktats. Det pågår nu ett kommun-
övergripande arbete med en ny arbetsmetod för strategisk skolplacering och elevflöden. 
Arbetet kan påverka placering, men framförallt upptagningsområde och storlek för 
skolorna.  
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Något som eventuellt då skiljer sig mot denna planen och tidigare inlämnat behov från 
barn- och ungdomsnämnden. En analys tas fram som en del av det arbetet, separat 
inriktningsbeslut väntas tas av barn- och ungdomsnämnden i november 2022. Resultatet 
av skolsegregationsarbetet kan påverka lokal- och investeringsplanen för kommunens 
skolor. Speciellt elevflöde som påverkar storleken på Vallåsskolan och ny skola på 
Furet/Frennarp diskuteras inom barn- och ungdomsförvaltningen. En konsekvens av 
ändrat behov i sent skede kan fördröja tidsplanen för kapacitetsökning inom 
Vallåsskolan elevområde.h 
 
Vid planering av skollokaler finns ofta en avvägning mellan hur fort skolan kan finnas 
på plats, hur många elever som skolan kan planeras för och hur skolan utformas. Detta 
är till exempel tydligt för flera objekt som redovisas i förslaget, bland annat gällande 
skola på Kattegattområdet, Vallås och Furet/Frennarp/Sannarp.  
 
En kontinuerlig dialog med verksamhetsberedningen behövs gällande dessa frågor. 
Förslaget innebär att flera projekt tidigareläggs samt att Vallåsskolan planeras för 
byggnation i kommunal regi och därmed behöver inrymmas i kommunens 
investeringsbudget. För en effektiv hantering behövs det också en enhetlig och tydlig 
bild av de kostnader som förslaget kommer innebära.  
 
Uppdrag att ta fram strukturplan över Kattegatt väntas beslut om på kommunstyrelsens 
utskott i augusti. Något som påverkar planeringen för ny grundskola på Kattegatt och 
att tidsplanen för skolan kan hållas. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 125 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Fastighetsnämnden, 2022-04-20, FN § 37 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens beslutar att godkänna Grundskolor - plan för reservkapacitet och 
prioriterad ny kapacitet som underlag för en kommungemensam plan för säkerställande av 
skolkapacitet 2022-2030.   
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att Grundskolor - plan för reservkapacitet och prioriterad ny 
kapacitet inarbetas i lokalförsörjningsplanen för 2023-2032. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden, barn och ungdomsnämnden och 
kommunledningsförvaltningen inom sina ansvarsområden och utifrån sina 
förutsättningar i samverkan ska förbereda genomförandet av planen redan 2022. 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   45(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 224 Dnr KS 2022/00288  

Rapport om utvärderingsuppdrag av Vallåsskolan 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utvärderingsuppdraget 
av Vallåsskolan från Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 är slutfört och 
återrapporterat. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av att det saknas erfarenhet och en 
tydlig process i kommunen kring att bygga och förvalta skolor i privat regi, ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen kan 
arbeta med frågan framåt.  

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.  
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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.  
 
Slutsatsen av rapporten rekommenderar att den planerade nya Vallåsskolan byggs och 
ägs i egen regi inom Halmstads 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 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-06-07, KPLU § 90 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Ella Kardemark (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till en ny 
beslutspunkt enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av att det saknas erfarenhet och en tydlig 
process i kommunen kring att bygga och förvalta skolor i privat regi, ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen kan 
arbeta med frågan framåt.  
 
Stefan Pålsson (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på Ella Kardemarks (KD) 
tilläggsyrkande. 
 
Lovisa Aldrin (L), Carl-Johan Berthilsson (M) och ordföranden (M) yrkar bifall till Ella 
Kardemarks (KD) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
Ordföranden (M) prövar Ella Kardemarks (KD) tilläggsyrkande mot Stefan Pålsson (S) 
och Tania Bengtssons (V) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ella Kardemarks (KD) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till Ella Kardemarks (KD) tilläggsyrkande 
Nej-röst för avslag på Ella Kardemarks (KD) tilläggsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Fabio Ishaq (-), 
Gun-Britt Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson 
(S).  
 
Med 8 röster för ja och 7 röst för nej beslutar kommunstyrelsen enligt Ella Kardemarks 
(KD) tilläggsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag med Ella 
Kardemarks (KD) tilläggsyrkande. 
 
_______ 
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KS § 225 Dnr KS 2022/00175  

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
investeringsplanering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avlämna yttrande till revisionens granskning av 
kommunstyrelsens investeringsplanering enligt bilaga 1.  

Ärendet 

Kommunrevisionen i Halmstads kommun har genomfört en granskning gällande 
kommunstyrelsens investeringsplanering inför beslut i kommunfullmäktige. 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har ändamålsenliga 
beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll för planering av investeringar i 
anläggningstillgångar. 
 
Revisorernas övergripande slutsats i granskningen är att kommunstyrelsen inte helt har 
ändamålsenliga beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll för planering 
av investeringar i anläggningstillgångar. Mot denna bakgrund lämnar revisorerna nio 
rekommendationer till kommunen.  
 
Kommunstyrelsen delar i huvudsak synen på granskningens resultat samt instämmer i 
stort i revisorernas rekommendationer, och konstaterar också att rekommendationerna 
till övervägande del redan har omhändertagits eller att arbete pågår med att införliva 
dem i kommunens investeringsprocess. 
 
I bilaga 1, kommunstyrelsens yttrande till revisionens granskning av kommunstyrelsens 
investeringsplanering, lämnas kommunstyrelsens kommentarer samt beskrivning av 
pågående eller planerade åtgärder med anledning revisorernas rekommendationer. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 97 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för upphandling och ekonomi och teknik- 
och fastighetsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avlämna yttrande till revisionens granskning av 
kommunstyrelsens investeringsplanering enligt bilaga 1. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 226 Dnr KS 2021/00102  

Antagande av kommunstyrelsens Riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering i Halmstads 
kommun.  

Ärendet 

Under 2021-2022 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tagit fram förslag till 
riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och rutiner för hållbar dagvattenhantering. 
Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen och innehåller principiella inriktningar för 
kommunkoncernens samhällsutveckling. Rutiner för hållbar dagvattenhantering 
beskriver arbetssätt för hur omhändertagande av dagvatten ska planeras och byggas ut i 
samhällsplanering och infrastrukturprojekt.  
 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och rutiner för hållbar 
dagvattenhantering har varit på remiss hos berörda nämnder och bolag under maj-juni 
2022. Yttrandena är sammanställda, besvarade och ändringar i dokumenten har noterats. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16, KSU § 120 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och Laholmsbuktens VA 
AB 
Miljönämnden, 2022-06-20, MN § 42 
Byggnadsnämnden, 2022-06-22, BN § 77 
Fastighetsnämnden, 2022-06-22, FN § 63 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-06-20, TFN § 96 
Räddningsnämnden, 2022-05-19, RN § 28 
Laholmsbuktens VA AB, 2022-06-20, LBVAAB § 84 
Halmstads Fastighets AB, 2022-06-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering i Halmstads 
kommun. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till samhällbyggnadsdirektör om att besluta 
för Rutiner för hållbar dagvattenhantering.    
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Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att beslutspunkt 2 stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med sitt ändringsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KS § 227 Dnr KS 2022/00089  

Beslut om kommunfullmäktiges riktlinje gällande Halmstads 
kommunkoncerns upphandling och inköp 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp för Halmstads kommunkoncern, med 
följande revidering: 
- 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 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. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-06-07, KPLU § 91 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Halmstads Flygplats AB, 2022-04-06, FLYG § 19 
Räddningsnämnden, 2022-03-24, RN § 14 
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Halmstads stadsnät AB, 2022-04-06, HSAB § 23 
Fastighetsnämnden, 2022-04-20, FN § 39 
Barn- och ungdomsnämnden, 2022-04-20, BUN § 46 
Nämnden för överförmyndare i samverkan, 2022-04-26, ÖIS § 50 
Socialnämnden, 2022-04-26, SN § 31 
Kulturnämnden, 2022-04-21, KN § 40 
Halmstad Business Incubator AB, 2022-04-28, HBI § 28 
Servicenämnden, 2022-04-25, SE § 21 
Halmstads Rådhus AB, 2022-05-05, HRAB § 48 
Hemvårdsnämnden, 2022-04-27, HN § 52 
Byggnadsnämnden, 2022-04-27, BN § 50 
Miljönämnden, 2022-04-25, MN § 25 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-04-25, TFN § 50 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-05-09, ordförandebeslut 
Laholmsbuktens VA AB, 2022-05-16, LBVAAB § 61  
Hallands hamnar AB, 2022-03-31, yttrande  
Destination Halmstad AB, 2022-04-21, DHAB yttrande 
Halmstads Fastighets AB, 2022-04-26, HFAB yttrande 
Halmstads Energi och Miljö AB, 2022-05-06, HEM yttrande 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och 
inköp för Halmstads kommunkoncern. 

Yrkanden 

Ella Kardemark (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 fastställas i enlighet med ILO:s 
kärnkonventioner. 
 
Micael Nilsson (S) yrkar avslag på Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande och bifall till 
personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
Stefan Pålsson (S), Tania Bengtsson (V) och Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till personal- och 
ledningsutskottets förslag. 
 
Carl-Johan Berthilsson (M) och Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till Ella Kardemarks (KD) 
ändringsyrkande.  
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot personal- och 
ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag med Ella 
Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks (KD) 
ändringsyrkande 
Nej-röst för bifall till personal- och ledningsutskottets förslag 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Fabio Ishaq (-), 
Gun-Britt Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson 
(S).  
 
Med 8 röster för ja och 7 röst för nej beslutar kommunstyrelsen enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag med Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
________ 
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KS § 228 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordförande för Halmstads Rådhus AB informerar om: 
- Styrelsens strategidagar i Helsingborg 
- Kommande bolagsintroduktion för förtroendevalda 
 
_______ 
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KS § 229 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden (M) informerar om: 
- Kommunstyrelsens studiedag 13 september 
- Ukrainska flaggan vid Rådhuset 
 
Kommundirektören informerar om: 
- Halmstads kommuns utmärkelse som årets superkommun 
- Lägesrapport efter sommaren 
- Lägesrapport med anledning av kriget i Ukraina samt uppdrag gällande bosättning 
- Pågående medarbetarundersökning 
- Uppstart av nätverk kring el och energi 
- Ekonomisk situation på längre sikt 
 
_______ 
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KS § 230 Dnr KS 2022/00419  

Beslut om kommunstyrelsens utskottsorganisation 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen från och med nästa mandatperiod 
(2022-2026) har två utskott; Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott och 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar 
utveckling upphör med den kommande mandatperiodens inträde. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har 7 
ledamöter och 4 ersättare. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har 7 
ledamöter och 5 ersättare.  

Ärendet 

Under mandatperioden har kommunstyrelsens utskottsorganisation, som var ny 2018, 
utvärderats kontinuerligt genom samtal och workshoppar. Därutöver har utskotts-
organisationen fokuserats under uppdraget ”Framtidens politiska organisering”. I det 
nämndsinitiativ som allianspartierna lade fram tillsammans med Socialdemokraterna den 
15 mars gavs ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att lämna förslag på hur en 
utskottsorganisation kunde se ut med två utskott istället för de nu befintliga tre 
utskotten. Detta görs härmed i detta ärende.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 96 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 
Kommunstyrelsen har i samband med uppdraget Framtidens politiska organisering 
utvärderat sin utskottsorganisation som ändrades inför innevarande mandatperiod. 
Beslutet kommer endast att beröra kommunstyrelsen och dess förvaltning.   

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen från och med nästa mandatperiod 
(2022-2026) har två utskott; Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott och 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 
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2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar 
utveckling upphör med den kommande mandatperiodens inträde. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har 7 
ledamöter och 4 ersättare. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har 7 
ledamöter och 5 ersättare. 

Beslutsgång 

Tania Bengtsson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 

Tania Bengtsson (V) för följande till protokollet: 
”Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet. Vi ser framförallt farhågor att det sociala 
hållbarhetsarbetet kommer att hamna i skymundan. Vi skulle vilja se en annan typ av 
utskottsorganisation.” 
 
_______ 
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KS § 231 Dnr KS 2018/00464  

Information om heltidsarbete som norm 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Många av kommunens verksamheter bedrivs över dygnets alla timmar och årets alla 
dagar. Därför behöver vi som arbetsgivare se till att medarbetarna har en 
schemaläggning som bidrar till ett hållbart arbetsliv. 
 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av detta årtiondes viktigaste frågor för 
kommuner och regioner. För att få en väl fungerande verksamhet är det direkt 
avgörande att kommuner och regioner klarar av att bemanna sina verksamheter med 
kompetenta medarbetare och att använda den gemensamma kompetensen optimalt. 
 
Genom att ta tillvara på de medarbetare som redan är anställda och som har den 
samlade kompetens och erfarenhet som är så viktig, kan vi bedriva verksamhet med god 
kvalitet för våra kommuninvånare nu och i framtiden. Det handlar om Halmstads 
kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning där vi tillsammans måste agera 
kommunövergripande. 
 
Heltidsarbete som norm har som målsättning att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska vilja arbeta heltid. Det ska hjälpa oss att möta det framtida 
kommungemensamma behovet av kompetensförsörjning genom att ta tillvara på 
medarbetares kompetens. 
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om hur arbetet med 
heltidsarbete som norm fortlöper och ges möjlighet att ställa frågor. 
 
_______ 
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KS § 232 Dnr KS 2022/00437  

Yttrande över solenergianläggning Vapnö 6:2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över solenergianläggning Vapnö 6:2.  

Ärendet 

Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus, så kallad 
solenergianläggning. 
 
Halmstads kommun har fått handlingarna för yttrande. 
 
Fastigheten Vapnö 6:2 strax NO om Harplinge samhälle är produktiv jordbruksmark. 
Kommunens inställning till jordbruksmarken framgår av planeringsinriktning 1.6 
Jordbruksmarken – en ändlig resurs. Av gällande planeringsinriktning framgår att 
jordbruksmark endast får bebyggas om lämpliga alternativ saknas och om det gäller att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. 
 
Enligt kommunens Plan för energi- och klimat (antagen av kommunfullmäktige 2021-06-15 
§ 60) ska Halmstad ha ett stabilt och hållbart energisystem och en ökande andel 
lokalproducerad energi. Även översiktsplanen anger en allmän planeringsinriktning om 
att hållbar energi ska stödjas. Av detta framgår att kommunen generellt är positiv till 
förnyelsebar energi, inklusive solenergi. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-08-16 (information)  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över solenergianläggning Vapnö 6:2. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 233 Dnr KS 2020/00292  

Information om Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för 
Österskans 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för 
Österskans. 
 
_______ 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-08-30   63(69) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 234 Dnr KS 2022/00448  

Initiativärende - Kunskapsunderlag för flexibla detaljplaner 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta 
ett kunskapsunderlag och arbetssätt för att stimulera framtagande av mer flexibla 
detaljplaner. Underlaget ska redovisa möjligheter till flexibilitet i olika delar av 
detaljplanen, till exempel avseende exploateringsgrad, markanvändning och 
områdesbestämmelser. Underlaget bör innehålla konkreta exempel på hur flexibilitet kan 
skrivas in i en detaljplan, liksom en översikt av juridiska begränsningar. Det bör även 
belysa såväl för- som nackdelar med olika aspekter av flexibilitet respektive oflexibilitet i 
en detaljplan. Kunskapsunderlaget ska redovisas till kommunstyrelsen under 2023 och 
arbetas fram i löpande dialog med politiken. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
återkomma med en beskrivning av hur de olika delarna i initiativet kan mötas, främst 
genom fortbildning till förtroendevalda.  

Ärendet 

Ordföranden (M) initierar ett ärende om kunskapsunderlag för flexibla detaljplaner. 
Bakom initiativet står även Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta ett kunskapsunderlag och 
arbetssätt för att stimulera framtagande av mer flexibla detaljplaner. Underlaget ska 
redovisa möjligheter till flexibilitet i olika delar av detaljplanen, till exempel avseende 
exploateringsgrad, markanvändning och områdesbestämmelser. Underlaget bör 
innehålla konkreta exempel på hur flexibilitet kan skrivas in i en detaljplan, liksom en 
översikt av juridiska begränsningar. Det bör även belysa såväl för- som nackdelar med 
olika aspekter av flexibilitet respektive oflexibilitet i en detaljplan. Kunskapsunderlaget 
ska redovisas till kommunstyrelsen under 2023 och arbetas fram i löpande dialog med 
politiken. 
 
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med en beskrivning av hur 
de olika delarna i initiativet kan mötas, främst genom fortbildning till förtroendevalda. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
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Stefan Pålsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet för beredning 
till kommunledningsförvaltningen.  
 
Lovisa Aldrin (L) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande om bifall till initiativärendet mot Stefan Pålssons 
(S) med fleras yrkande om att ärendet ska skickas för beredning och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) initiativärende om kunskapsunderlag 
för flexibla detaljplaner.  
 
_______ 
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KS § 235 Dnr KS 2022/00456  

Initiativärende - Attraktiv arbetsgivare  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att bereda 
Tania Bengtssons (V) initiativärende om attraktiv arbetsgivare.   

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende kring attraktiv arbetsgivare.  
 
I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar: 
- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att implementeringen av 
Heltidsarbete som norm i största möjliga utsträckning ska utgå från tillitsbaserad styrning 
där beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt.  
 
- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att riktlinjerna för 
schemaläggning gällande arbetstidsregler som exempelvis antalet fridagar, arbetspassens 
längd och dygnsvila ska vara flexiblare utifrån personalens och verksamhetens behov. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Stefan Pålsson (S) och Ella Kardemark (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
skicka ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.  
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till Stefan Pålsson (S) och Ella Kardemarks (KD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om bifall till initiativärendet mot 
Stefan Pålsson (S) och Ella Kardemarks (KD) yrkande om att ärendet ska skickas för 
beredning och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet för 
beredning till kommunledningsförvaltningen. 
 
_______  
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KS § 236 Dnr KS 2022/00457  

Initiativärende - Personalförsörjning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om 
personalförsörjning.   

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende om personalförsörjning.  
 
I ärendet föreslås att socialnämnden och hemvårdsnämnden återkommer om hur man 
arbetar för att minska personalomsättningen specifikt bland vård och omsorgspersonal 
samt hur man arbetar för att minska användningen av extern bemanning. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) och Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till initiativärendet mot sitt 
och Gun-Britt Löfdahls (S) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om personalförsörjning. 
 
_______  
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KS § 237 Dnr KS 2022/00458  

Initiativärende - Insyn för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om insyn för 
kommunstyrelsen.   

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende om insyn för kommunstyrelsen. 
  
I ärendet föreslås att: 
- kommunstyrelsen får en redogörelse avseende domen samt hur kommunen avser att 
agera. 
- kommunstyrelsen omgående få ta del av handlingar som inkommit exempelvis från 
Itux eller tele2 i någon form till Halmstads rådhus AB , Halmstad stadsnät AB och 
HFAB gällande ärendena.  
- framtida inkomna handlingar i ärendet redovisas till kommunstyrelsen utan dröjsmål 
och utan att mörkas.  
- kommunstyrelsen tillser att kommunrevisorerna omgående delges samtliga handlingar 
enligt ovan. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till initiativärendet mot sitt  
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-)  
initiativärende om insyn för kommunstyrelsen. 
 
 
_______  
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KS § 238 Dnr KS 2022/00459  

Initiativärende - Valpåverkan i samband med folkomröstning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-) initiativärende om valpåverkan i 
samband med folkomröstning.  

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) initierar ett ärende om valpåverkan i samband med folkomröstning. 
  
I ärendet föreslås att:  
- Redovisning av marknadsföringen i direkt anslutning skall redovisas. 
- Redogörelse för beslutsgången som föranledde marknadsföringen. 
- Redogörelse för vem som fattat beslut och vem som verkställt beslut. 

Yrkanden 

Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Fabio Ishaqs (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Fabio Ishaqs (-) yrkande om bifall till initiativärendet mot sitt  
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Fabio Ishaqs (-)  
initiativärende om valpåverkan i samband med folkomröstning. 
 
_______  
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KS § 239 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Fabio Ishaq (-) lyfter en fråga kring varför kommunen valt att kommunicera ett 
kommande arrangemang kring en politisk debatt via kommunens 
kommunikationskanaler. 
 
Kommunikationsdirektören informerar att den publicerats på ett felaktigt sätt. 
 
_______ 
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