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Ordförande Jonas Bergman 
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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-24 Datum då anslaget tas ned 2022-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 24 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
_______ 
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KS § 25 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revideringar.  

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende om framtidens politiska organisering.  
 
Ordföranden (M) föreslår att Tania Bengtssons (V) initiativärende behandlas som 
ärende 25 på dagordningen.  
 
Ordföranden (M) föreslår även att dagordningen för sammanträdet ändras enligt 
följande: Inriktningsbeslut avseende eventuell etablering av riksidrottsgymnasium inriktning bordtennis 
läggs till som ärende 10 på dagordningen. 
 
_______ 
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KS § 26 Dnr KS 2022/00024  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation; Protokoll 2022-01-11 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-01-11 
 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-01-11 
 
4. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-01-11 
 
5. Patientnämnden Halland; Protokoll 2021-12-09 §§ 61-74 
 
6. Patientnämnden Halland; Protokollsutdrag § 63 PNH och bilaga Verksamhetsplan 
2022  
 
7. Patientnämnden Halland; Protokollsutdrag § 64 PNH och bilaga Internkontrollplan 
2022 
 
8. Kommunrevisionen; Missivskrivelse - Granskning av investeringsprojektet 
Kattegattgymnasiet Halmstads kommun (KS 2022/00120) 
 
9. Kommunrevisionen; Revisionsrapport - Granskning av investeringsprojektet 
Kattegattgymnasiet Halmstads kommun (KS 2022/00120) 
 
10. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning; Protokollsutdrag § 4 KVB 2022-02-11 
och bilaga Projektrapport 
 
_______ 
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KS § 27 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Kommunstyrelsen beviljar fastighetsnämnden anslag i anspråk för nybyggnation av 
äldreboende på Ranagård. 
- Yttrande över En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter. 
- Yttrande över EU-kommisionens paket för effektiv och grön mobilitet. 
- Justeringar av minimibelopp till följd av lagändring som påverkar taxor för 
hemvårdsnämndens biståndsinsatser. 
 
_______ 
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KS § 28 Dnr KS 2021/00450  

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 
22:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde 
för dagvatten för Haverdal 22:1.  

Ärendet 

Byggnation inom rubricerad fastighet har prövats och beslutats i detaljplan för Haverdal 
22:1 där förutsättningarna enligt aktuella utredningar visar att fastigheten behöver förses 
med vattentjänsten allmän dagvattenhantering. För utbyggnad av allmänt 
dagvattensystem krävs inrättande av verksamhetsområde för att kunna genomföra 
planen.  
 
Utredningar visar på grunda markvattennivåer i marken vilket gör att ett LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) inte är lämpligt/möjligt. Att införliva den nya 
detaljplanen i verksamhetsområde för dagvatten ger förutsättningar för att dagvattnet 
kan tas om hand med hjälp av fördröjning i allmän platsmark. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 27 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-09-20, LBVAAB § 100 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 
22:1. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 29 Dnr KS 2021/00532  

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för Marbäck område  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde 
för dricks- och spillvatten för fastigheterna:  

 
  

Ärendet 

I enlighet med kommunens VA-planering införlivas ett område, som tidigare haft 
enskild dricksvattenförsörjning och avloppshantering, i kommunens allmänna 
dricksvatten- och spillvattenområden. Området har varit utpekat i kommunens 
spillvattenplan där det benämns som område  och omfattar fastigheterna  

 
Området ligger i anslutning till den 

överföringsledning som anlagts mellan Simlångsdalen och Halmstad vilket möjliggör en 
utökning av verksamhetsområdet.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 28 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-11-22, LBVAAB § 120 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för fastigheterna:  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 30 Dnr KS 2021/00533  

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i 
östra Slättåkra 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för spillvatten för fastigheterna Slättåkra  och Slättåkra 
kyrkby  samt även utöka verksamhetsområdet för dricksvatten för Slättåkra .  

Ärendet 

Fastigheterna Slättåkra  och Slättåkra kyrkby  i östra Slättåkra har fått 
sina enskilda avloppsanläggningar utdömda och behöver ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för spillvatten. En av fastigheterna, som är ansluten till 
dricksvatten via avtal, kommer även ingå i verksamhetsområde för dricksvatten. 
 
En rättelse har skett från protokollsutdraget från Laholmsbuktens VA där det står att 
berörda fastigheter är Slättåkra  och Slättåkra kyrkby  i östra Slättåkra. 
Fastigheten  står två gånger, det ena ska vara Slättåkra   

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 29 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-11-22, LBVAAB § 121 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för spillvatten för 
fastigheterna Slättåkra  och Slättåkra kyrkby  samt även utöka 
verksamhetsområdet för dricksvatten för Slättåkra   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 31 Dnr KS 2021/00298  

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för Trottaberg  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten för Trottaberg   

Ärendet 

Fastigheten Trottaberg  har berörts av pågående exploateringsarbete för utbyggnad 
av Ranagård. Laholmsbuktens VA har under vintern 2020/2021 anlagt en 
spillvattenservis till fastigheten och kommer att anlägga en dricksvattenservis i samband 
med fortsatt utbyggnad av Ranagård. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 30 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-05-17, LBVAAB § 61 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för Trottaberg  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-22   13(52) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 32 Dnr KS 2022/00109  

Utökning verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för 
del av Fyllinge 20:393 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten för del av fastigheten Fyllinge 20:393.  

Ärendet 

Fastighetsägaren till ett enbostadshus på Fyllinge 20:393 har tidigare haft enskild 
dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Vid tillsyn av miljönämnden har den 
enskilda anläggningen dömts ut. Eftersom fastigheten ligger i anslutning till befintlig 
dricks- och spillvattenledning har fastighetsägaren gjort en anmälan om servis och vill 
ansluta sig till den allmänna dricksvatten- och spillvattenanläggningen.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 31 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-06-21, LBVAAB § 82    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för del av fastigheten Fyllinge 20:393. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 33 Dnr KS 2021/00299  

Utökning av verksamhetsområdet för dricks-, spill och 
dagvatten för Skedala 4:35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för dricks-, spill- och dagvatten för Skedala 4:35.  

Ärendet 

2018 antogs en ny detaljplan för fastigheten vilket möjliggjorde att fyra flerbostadshus 
kan uppföras.  Fastighetsägaren har sökt och blivit beviljad bygglov för nybyggnation av 
flerbostadshus med 30 lägenheter. Fastighetsägaren har lämnat in en servisanmälan för 
nybyggnation av ett flerbostadshus. Laholmsbuktens VA har upprättat serviser för 
dricks-, spill- och dagvatten i tomtgräns. Fastigheten ligger i direkt anslutning till 
befintligt verksamhetsområde spill-, dricks- och dagvatten.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 32 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-05-17, LBVAAB § 62 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks-, spill- och 
dagvatten för Skedala 4:35. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 34 Dnr KS 2022/00152  

Inriktningsbeslut avseende eventuell etablering av 
riksidrottsgymnasium inriktning bordtennis 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till en eventuell etablering av ett 
riksidrottsgymnasium inriktning bordtennis i Halmstads kommun.  

Ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har ansökt om att få etablera ett 
riksidrottsgymnasium med inriktning bordtennis i Halmstads kommun. Beslut om 
etablering fattas av Skolverket på Svenska Bordtennisförbundet och 
Riksidrottsförbundet rekommendation.  
 
Etablering av ett riksidrottsgymnasium medför vissa konsekvenser för kommunen som 
helhet. Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ansvarar nämnden 
för kommunens gymnasieskola. Därmed ansvarar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för ansökan samt pedagogiska och idrottsliga delar gällande 
etableringen, men ett riksidrottsgymnasium medför även konsekvenser som går utanför 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.  
 
Riksidrottsgymnasium använder sig av riksintag. Detta innebär ett för huvudmannen 
utökat ansvar kopplat till elevernas boende. Vidare kommer ett eventuellt 
riksidrottsgymnasium påverka Halmstads kommuns sporthallar, samt personal på 
Sannarpsgymnasiet (vilket är aktuellt gymnasium i fråga). Kortfattat kommer Halmstads 
kommun genom etableringen av riksidrottsgymnasium behöva säkerställa: boende för 
eleverna (inackorderingskostnader betalas av elevens hemkommun), tillgång till 
träningshall för eleverna samt pedagoger till eleverna. Vidare tillkommer 
rättighetskostnader till Svenska Bordtennisförbundet, samt ett åtagande att genomföra 
ett antal evenemang och kongresser i Svenska Bordtennisförbundets regi.  
 
Dessa frågor går utanför utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och 
kommer behöva hanteras av andra kommunala instanser. Kommunstyrelsen kommer 
bland annat behöva ansvara för fördelning av medel samt samordning kopplat till 
frågan, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.  
 
En etablering av ett riksidrottsgymnasium i Halmstad bedöms vara positivt för 
Halmstads kommun på många sätt, bland annat kopplat till attraktivitet, exponering och 
för Halmstad som idrottsstad.  
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För att stärka utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan till Skolverket vill 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att kommunstyrelsen ställer sig positiva till en 
etablering av ett riksidrottsgymnasium inriktning bordtennis i Halmstads kommun. 
Detta ska visa Skolverket och Svenska Bordtennisförbundet att hela kommunen är 
intresserat av etableringen och ser det som en kommunal angelägenhet, samt att 
eventuella framtida frågetecken kring etableringen kommer hanteras.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig 
positiva till en eventuell framtida etablering av ett riksidrottsgymnasium i Halmstads 
kommun.  

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben i samråd med avdelningen för 
ekonomi och upphandling och samhällsbyggnadskontoret 
Destination Halmstad AB och teknik- och fastighetsförvaltningen har också deltagit i 
handläggningen av ärendet. 
Ärendet har initierats och beretts av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till en eventuell etablering av ett 
riksidrottsgymnasium inriktning bordtennis i Halmstads kommun.      

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 35 Dnr KS 2022/00131  

Diskussion inför ägardialog med Laholmsbuktens VA AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.     

Ärendet 

På ägarsamrådet med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) i december 2021 ombads 
bolaget informera ägarkommunerna kring arbetet för att säkra dricksvattenförsörjningen 
på kort och lång sikt. Kommunledningsförvaltningen och LBVA informerar därför 
kring tre viktiga utvecklingsområden för dricksvattenförsörjningen i Halmstads 
kommun inför ägarsamrådet med LBVA som äger rum under våren 2022.  
 
Under våren 2021 antogs kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens plan för vatten 
och VA som visar vägen genom politisk ambitionsbild och åtgärder för att utveckla 
kommunen att gå mot en mer hållbar och vattensmart VA-hantering. Utvecklings-
områdena ligger väl i linje med politiska viljeinriktningar och åtgärder för en hållbar VA-
försörjning. 
 
Kommunstyrelsen får information om de tre utvecklingsområdena differentierad 
vattentaxa, tekniskt vatten och brunskog.    
 
_______ 
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KS § 36 Dnr KS 2022/00003  

Bokslut, resultatbalanseringar och ombudgeteringar för 
Halmstads kommun 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag på resultatbalanseringar 
och ombudgeteringar, innebärande att 38 613 tkr resultatbalanseras och att 701 520 tkr 
ombudgeteras enligt bilagorna ”Resultatbalansering 2021-2022 – driftbudget-reviderad 
efter KVB” och ”Ombudgetering 2021-2022 – investeringsbudget”, och att finansiering 
sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i det fortsatta arbetet med 
årsredovisningen är att inte göra en avsättning till kommunens resultatutjämningsreserv 
för år 2021. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på bokslut 2021. 
 
4. Kommunstyrelsen uppmärksammar att det i kommunens Finansrapport 2021 
förekommer avvikelse mot kommunens finanspolicy vad avser fördelning mellan aktier 
och räntor i pensionsmedelsförvaltningen och uppmana kommunledningsförvaltningen 
till snar åtgärd med återrapportering i samband med delårsrapport 1 2022. 
 
5. Kommunstyrelsen lägger Finansrapport 2021 till handlingarna.  
 
6. Kommunstyrelsen har mottagit utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
genomlysning av ekonomiskt bistånd och lägger rapporten till handlingarna. 
 
7. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana miljönämnden och byggnadsnämnden att 
genomföra en genomlysning av förvaltningens ekonomi i syfte att ta fram åtgärder för 
att hålla tillbaka kostnaderna inom anslagsområdet, uppnå önskade synergieffekter och 
öka självfinansieringsgraden inom myndighetsutövningen. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med delårsbokslutet i augusti 
2022. 

Ärendet 

I enlighet med kommunens Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ska 
nämndernas budgetavvikelser balanseras helt eller delvis utifrån antagna principer om 
resultatbalansering och ombudgetering. Resultatbalansering sker för driftsredovisningen 
och ombudgering sker för investeringsredovisningen. 
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Kommunens resultat uppgår, enligt kommunens bokslut, till 530 mnkr. Resultatet är 
emellertid påverkat av orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra 
realisationsresultat från tomträttsförsäljningar och finansverksamheten. Justerat från 
dessa poster uppgår kommunens resultat efter balanskravsjusteringar till 285 mnkr. 
 
Kommunallagen föreskriver att reservering till en resultatutjämningsreserv får göras 
med det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Utifrån kommunens resultat och kommunens riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven kan en reservering göras på 159 mnkr.  
 
Förslaget är att ingen avsättning görs, med hänvisning till att kommunen redan i 
dagsläget har en relativt hög resultatutjämningsreserv per invånare jämfört med andra 
kommuner, samt att det under hösten 2021 gjorts en statlig utredning ”En effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner” där det föreslås en avveckling av nuvarande 
regelverk. 
 
Beslut om att reservera medel till resultatutjämningsreserven tas formellt i samband med 
att kommunfullmäktige beslutar om kommunens årsredovisning. 
Verksamhetsberedningens och kommunstyrelsens beslut om att inte göra avsättning till 
resultatutjämningsreserven ska ses som ett inriktningsbeslut i det fortsatta arbetet med 
årsredovisningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 35 213 tkr av driftredovisningens 
budgetavvikelse resultatbalanseras från 2021 till 2022, och att 701 520 tkr av 
investeringsredovisningens budgetavvikelse ombudgeteras från 2021 till 2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen har även sammanställt en portföljrapport över 
kommunens finansiella tillgångar och skulder. I rapporten framgår det bland annat att 
kommunens placerade medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar 
marknadsvärderas till 2 234 mnkr vid årsskiftet. Enligt kommunens finansiella riktlinjer 
ska portföljen rebalanseras om den avviker mer än 5 procentenheter från 
normalfördelningen. Aktievärderingen har fortsatt upp under slutet av 2021 vilket gjort 
att det vid rapporteringstillfället föreligger en övervikt av aktier och undervikt av 
räntebärande värdepapper i portföljen. Detta kommer att åtgärdas under inledningen av 
2022. Inga övriga avvikelser mot kommunens finansiella riktlinjer finns att rapportera. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens verksamhetsberedning, 2022-02-11, KVB § 3 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling  
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag på resultatbalanseringar 
och ombudgeteringar, innebärande att 35 213 tkr resultatbalanseras och att 701 520 tkr 
ombudgeteras enligt bilagorna ”Resultatbalansering 2021-2022 – driftbudget” och 
”Ombudgetering 2021-2022 – investeringsbudget”, och att finansiering sker via 
kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen i det fortsatta arbetet med 
årsredovisningen är att inte göra en avsättning till kommunens resultatutjämningsreserv 
för år 2021. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på bokslut 2021. 
 
4. Kommunstyrelsen uppmärksammar att det i kommunens Finansrapport 2021 
förekommer avvikelse mot kommunens finanspolicy vad avser fördelning mellan aktier 
och räntor i pensionsmedelsförvaltningen och uppmanar kommunledningsförvaltningen 
till snar åtgärd med återrapportering i samband med delårsrapport 1 2022. 
 
5. Kommunstyrelsen lägger Finansrapport 2021 till handlingarna. 
  
6. Kommunstyrelsen har mottagit utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
genomlysning av ekonomiskt bistånd och lägger rapporten till handlingarna.  

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att de nämnder som ej fått 
ersättning (tex genom statsbidrag) för uppkomna Covidkostnader under 2021 
erforderligt kompenseras för detta i samband med kommunens bokslut. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar även att kommunstyrelsen beslutar att detta utreds och görs i 
samverkan mellan berörda nämnder/förvaltningar och kommunledningsförvaltningen.  
 
Kristina Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: 
1. att resultatbalansera 438 tkr från år 2021 till år 2022 för kulturnämnden, 
anslagsområde 460 Kulturförvaltning. 
 
2. att resultatbalansera 8 000 tkr från år 2021 till år 2022 för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, anslagsområde 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. 
 
3. att resultatbalansera 20 000 tkr från år 2021 till år 2022 för barn- och 
ungdomsnämnden, anslagsområde 641 Grundskola och barnomsorg. 
 
4. att resultatbalansera 1 339 tkr från år 2021 till år 2022 för barn- och 
ungdomsnämnden, anslagsområde 649 Kulturskola. 
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5. att resultatbalansera 1 054 tkr från år 2021 till år 2022 för räddningsnämnden, 
anslagsområde 880 Räddningstjänst, i enlighet med förvaltningens önskemål.  
 
Kristina Johansson (S) yrkar även bifall till beslutspunkt 7 i verksamhetsberedningens 
förslag. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Kristina Johanssons (S) yrkanden 1-5 samt till 
beslutspunkt 7 i verksamhetsberedningens förslag. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tania Bengtsson (V) och Kristina Johanssons (S) 
samtliga ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkanden mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons 
(V) ändringsyrkanden. 
 
Ordföranden (M) prövar Kristina Johanssons (S) ändringsyrkanden mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Kristina 
Johanssons (S) ändringsyrkanden. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Kristina Johanssons (S) ändringsyrkanden 
 
Följande ledamöter röstar ja: Louise Uvenfeldt (M), 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: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt 
Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Tony Stané (S).  
 
Med 9 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Kristina 
Johanssons (S) ändringsyrkanden.  
 
Ordföranden (M) prövar verksamhetsberedningens förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt verksamhetsberedningens förslag. 
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Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Kristina Johanssons (S) ändringsyrkanden. 
 
_______ 
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KS § 37 Dnr KS 2022/00130  

Resultatbalansering och ombudgetering Halmstads Rådhus 
AB 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att budgetmässigt resultatbalansera ett underskott för 
bolagskoncernen från 2021 till 2022 uppgående till 2,9 mnkr. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgetmässigt ombudgetera investeringsmedel för 
bolagskoncernen från 2021 till 2022 uppgående till 14,8 mnkr.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller planeringsdirektiv med budget för 
koncernbolagen och därmed reglerna för resultatbalansering av budgetmässiga över- 
och underskott samt ombudgetering av investeringsmedel. Tillämpning och bedömning 
ska ske i samband med Halmstads Rådhus AB:s första styrelsemöte. Avseende bolag 
med angivna procentuella avkastningskrav gäller annan princip angivet i respektive 
ägardirektiv.  
 
Koncernen Halmstads Rådhus AB:s driftsresultat 2021 uppgår till 333 mnkr. Den 
sammanlagda budgetavvikelsen för Halmstads Rådhus AB, Business Incubator AB, 
Halmstads Flygplats AB samt Destination Halmstad AB uppgår till 27,1 mnkr. Begärda 
resultatbalanseringar från berörda bolag uppgår till -4,0 mnkr. Bokslutsberedningens 
förslag är att -2,9 mnkr av driftsredovisningen budgetmässigt resultatbalanseras från 
2021 till 2022.  
 
Konsekvenserna för bolagskoncernens budgeterade driftresultat år 2022, i enlighet med 
bolagens inlämnade affärsplaner för 2022-2026, är att det blir 2,9 mnkr lägre, dvs 295,6 
mnkr. 
 
Koncernen Halmstads Rådhus AB:s investeringsnetto 2021 uppgår till 747 mnkr. 
Budgetavvikelsen för investeringsredovisningen i Halmstads Flygplats AB, Destination 
Halmstad AB samt Halmstad Business Incubator AB uppgår tillsammans till 28,5 mnkr. 
Begärda ombudgeteringar från berörda bolag uppgår till 14,8 mnkr. 
Bokslutsberedningens förslag är att 14,8 mnkr budgetmässigt ombudgeteras från 2021 
till 2022.  
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Konsekvenserna för bolagskoncernens budgeterade investeringar år 2022, i enlighet 
med bolagens inlämnade affärsplaner för 2022-2026, är att de blir 14,8 mnkr högre dvs 
totalt 763 mnkr. 

Ärendets beredning 

Halmstads Rådhus AB, 2022-02-10, HRAB § 7  
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling och 
avdelningen för styrning och utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att budgetmässigt resultatbalansera ett underskott för 
bolagskoncernen från 2021 till 2022 uppgående till 2,9 mnkr. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgetmässigt ombudgetera investeringsmedel för 
bolagskoncernen från 2021 till 2022 uppgående till 14,8 mnkr. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 38 Dnr KS 2021/00020  

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021 
(kommunstyrelsen).  

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningens arbete under 2021 har styrts av kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2021, antagen 2020-12-15.  
 
Bokslutet är årets tredje och sista uppföljning av kommunledningsförvaltningens 
verksamhet, ekonomi och personal. Som vanligt är rapporten uppdelad i tre områden: 
mål, kvalitet samt resurser och förutsättningar (ekonomi/personal).  
 
Uppföljningen syftar till att ge kommunstyrelsen en bild av hur arbetet med 
kommunstyrelsens  verksamhetsplan 2021 gått, samt personalbild och ekonomiskt utfall 
per 31 december 2021.  
 
Uppföljning av internkontrollplanen rapporteras senare under våren. 
 
Mål  
Av kommunstyrelsens fem verksamhetsmål bedöms tre ha uppnåtts under 2021. Detta 
gäller målen Vi ska utveckla kommunledningsförvaltningen mot en mer attraktiv arbetsgivare, Vi 
ska stärka vår förmåga att leda, samordna och följa upp utvecklingen mot kommunfullmäktiges mål 
samt Halmstads kommun ska aktivt driva omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle.  
 
Målet Vi ska bedriva en professionell tillitsbaserad styrning bedöms varken vara uppfyllt eller ej 
utan har en osäker bedömning, vilket beror på att hälften av målindikatorerna är 
negativa, hälften positiva samt ingen insats är genomförd, men alla påbörjade.  
 
Målet Vi ska ta ledningen i det koncerngemensamma utvecklingsarbetet är inte uppnått 2021. 
Detta beror på att vissa förtydliganden behöver göras kopplat till insatser kopplade till 
målet. Den nya avdelningen styrning och utveckling har startat upp under året och har 
arbetat med detta mål, men har haft en mängd prioriterade områden att hantera under 
uppstartsåret. Målet kommer fortsatt vara prioriterat under 2022.  
 
Uppföljningen av kommunledningsförvaltningens förvaltningsplan visar att de flesta av 
de insatser kommunledningsförvaltningen tagit fram för att skapa förflyttning mot 
kommunstyrelsens mål är under uppstart och/eller igång.  
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Av insatserna är två ej ännu påbörjade, detta då de behövt definierats vidare. Tio 
insatser är påbörjade men inte ännu avslutade. Dessa kommer fortsätta hanteras under 
år 2022. Majoriteten av insatserna, 17 stycken, är avslutade. Totalt har 29 insatser tagits 
fram kopplade till de fem verksamhetsmålen.  
 
Kvalitet 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller fyra kvalitetsfaktorer, kopplade till 
utvecklingen av kommunstyrelsens grunduppdrag:  
- Nöjda förvaltningar och bolag, Marginellt försämrat resultat jämfört med 2021 
- Måluppfyllelse (fullmäktige), Sämre resultat än 2021 
- Resultat medarbetarundersökningen, Mätningen (medarbetarundersökningen) genomförs höst 
2022  
- Minskad miljöpåverkan, Sammanställning av klimatbokslut görs våren 2022 
 
Resurser och förutsättningar  
Ekonomi 
I den ekonomiska redovisningen är kommunstyrelsen uppdelad i fem olika 
anslagsområden. De anslagsområden som redovisas här är de som avser 
kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningens verksamheter; kommunledning 
och samhällsbyggnad.  
 
Utfallet för kommunstyrelsen (anslagsområde 011 kommunstyrelse) uppgår till +2 
miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen utgörs främst av lägre ersättning för 
ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin (6,4 miljoner kronor). De högre 
kostnaderna vägs upp av att ingen samverkansavgift erlagts till Region Halland för 2021 
(4,9 miljoner kronor).  
 
Avvikelsen för anslagsområde 031 kommunledning uppgår till +14,9 miljoner kronor 
jämfört med budget. Avvikelsen utgörs främst av högre intäkter än budgeterat (+7,2 
miljoner kronor) och lägre övriga kostnader (+6,0 miljoner kronor). De högre intäkterna 
utgörs främst av intäkter från vidarefakturering av personaltjänster till andra kommuner 
och förvaltningar som inte var budgeterade. Lägre övriga kostnader består av lägre 
kostnader för utbildningar och resor, konsulter och utvecklingsprojekt.  
 
Årets budgetavvikelse för kommunstyrelsens anslagsområde 051 
Samhällsbyggnadskontor uppgår till +30,8 miljoner kronor jämfört med budget. 
Avvikelsen utgörs främst av försäljningar inom exploateringsområde (46,4 Mnkr), 
reavinster (34,8 miljoner kronor), medfinansiering till Trafikverket (-39,0 miljoner 
kronor) samt kostnader för detaljplaner (-14,1 miljoner kronor). 
 
Personal  
Förvaltningens totala sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid är låg (2,3 %), och har 
dessutom minskat jämfört med 2020. Detta kan förklaras genom att pandemins effekter 
bland annat varit höjd uppmärksamhet kring generell smitta samt distansarbete i långt 
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högre utsträckning än tidigare. Försöken till att begränsa Covid-19-smitta kan ha gjort 
oss generellt friskare. Även långtidsjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat jämfört 
med samma period 2020 (från 63,5 % till 55,2 %).  
 
2021 har liksom 2020 påverkats mycket och på olika sätt av pandemin. Under denna 
period har kommunledningsförvaltningen haft många riktade aktiviteter i syfte att stärka 
hälsa och samhörighet på förvaltningen, vilket varit viktiga försök att bland annat 
försöka bryta de negativa konsekvenserna av distansarbete. Förvaltningens 
Hälsoinspiratörer har haft en betydande roll i detta arbete. Glädjande nog har vi sett 
positiva resultat i de mätningar som gjorts under året för att följa personalens mående.  
 
2021 har också inneburit strukturella förändringar på förvaltningen: 
- En ny avdelning har bildats (avdelningen för styrning- och utveckling) 
- Utvecklingen av kommunikationsavdelningen med ny organisation inom 
kommunikation har hanterats under 2021. Resultat kommer synas under 2022.  
 
Rapporten visar sammantaget att personalbilden utvecklats åt rätt håll hittills under 2021 
trots utmaningar kring pandemi. Vidare har förvaltningen hållit sina ekonomiska ramar i 
stort, samt klarat av majoriteten av kommunstyrelsens verksamhetsmål. Dock är arbetet 
inte avklarat och flera av verksamhetsmålen samt förvaltningsplanens insatser kommer 
fortsätta prioriteras under 2022, och finns i vissa fall med i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2022 samt kommunledningsförvaltningens förvaltningsplan 2022.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 18 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 
Berörda handläggare på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för 
verksamhetsmål eller uppdrag har rapporterat in status, prognos och analys för sitt 
ansvarsområde  
Bokslutet/verksamhetsberättelsen redovisas i kommunledningsförvaltningens 
samverkansgrupp   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Bokslut/verksamhetsberättelse (T3) 2021 
(kommunstyrelsen). 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 39 Dnr KS 2021/00325  

Information om kommunens arbete kring IT- och 
informationssäkerhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om hur arbetet med IT- och informationssäkerhet 
fortlöper och ges möjlighet att ställa frågor.    
 
Kommunens verksamheter är idag beroende av en fungerande IT-infrastruktur och ett 
konstant flöde av ett informationsutbyte. Därför behöver vi försäkra oss om att detta 
sker på ett säkert och tryggt sätt samt skydda oss mot diverse attacker.  
 
Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete och ökad kunskap så skyddar vi oss mot ett 
tryck som ständigt ökar. Kommunen måste aktivt arbeta för att minska konsekvenserna 
och påverkan av de IT-attacker vi utsätts för. Det handlar om Halmstads kommuns IT- 
och informationssäkerhet där vi tillsammans måste agera kommunövergripande. 
 
_______ 
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KS § 40 Dnr KS 2021/00466  

Yttrande över granskning av IT och informationssäkerhet  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande över granskning av IT- och informationssäkerhet.  

Ärendet 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun 
genomfört en granskning av IT- och informationssäkerheten samt en uppföljning av 
granskningen av det externa och interna intrångsskyddet hos Halmstads kommun som 
gjordes 2019. 
 
Revisionsfrågorna som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt 
följande: 
1. Finns en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av IT- och informationssäkerhet? 
2. Har ändamålsenliga åtgärder vidtagits med anledning av 2019 års granskning? 
 
Efter genomförd granskning bedöms det att kommunstyrelsen delvis säkerställt en 
tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av IT- och informationssäkerheten i 
kommunen (revisionsfråga 1). Vidare bedöms det att kommunstyrelsen delvis vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder med anledning av 2019 års granskning (revisionsfråga 2). 
 
I kommunens yttrande redogörs närmare för hur kontrollmålen samt revisorernas 
rekommendationer/kommentarer är omhändertagna. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KSU § 15 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben, säkerhet- och 
trygghetsenheten 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande över granskning av IT- och informationssäkerhet. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______  
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KS § 41 Dnr KS 2020/00539  

Delrapportering av utredningsuppdrag avseende organiserad 
brottslighet samt framtagande av riktlinje avseende 
kortidshyrning av kommunens lokaler 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delrapportering av utredningsuppdrag 
avseende organiserad brottslighet och lägga den till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en riktlinje avseende korttidsuthyrning av kommunens lokaler. 

Ärendet 

På politiskt initiativ har en utredning gjorts avseende organiserad brottslighet och svart 
ekonomi. Denna redovisning är en delrapport av det uppdrag som syftar till att 
identifiera hur kommunen kan arbeta för att minska påverkan från organiserad 
brottslighet och skydda de kommunala skattemedlen. 
 
I denna delredovisning har uthyrning av kommunal mark och lokaler, ekonomiskt 
bistånd och upphandling undersökts. Gällande korttidsuthyrning (för en period kortare 
än en månad) av kommunala lokaler som till exempel idrottshallar har det identifierats 
ett behov av kommunövergripande riktlinjer. 
 
Vid uthyrning av kommunal mark och lokaler längre än en månad så har ett tillägg gjorts 
till de nya avtal gjorts om att brottslig verksamhet inte får bedrivas på mark eller i lokaler 
som Halmstads kommun arrenderar/hyr ut. 
 
Upphandlingsenheten och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 
hösten arbetat med att stärka upp riktlinjer, rutiner och arbetssätt för att minska risken 
för felaktigheter och kriminalitet. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ta fram en riktlinje avseende korttidsuthyrning av 
kommunens lokaler.   

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-02-08, KTHU § 11 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaden, säkerhets- och 
trygghetsenheten i samråd med samhällsbyggnadskontoret, avdelningen för ekonomi 
och upphandling samt kommunjurist.  
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Samråd gällande lokaluthyrning och ekonomiskt bistånd har skett med teknik- och 
fastighetsförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delrapportering av utredningsuppdrag 
avseende organiserad brottslighet och lägga den till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en riktlinje avseende korttidsuthyrning av kommunens lokaler.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
_______ 
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KS § 42 Dnr KS 2021/00436  

Yttrande över granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande över granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut.  

Ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat verkställigheten av 
fullmäktigebeslut som fattats från januari 2019 till maj 2021. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att 
fullmäktiges beslut verkställs. Revisionen bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt 
har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. 
 
I granskningen framkommer tre rekommendationer som revisorerna anser bör beaktas 
framöver. Kommunledningsförvaltningen bedömer att rekommendationerna är 
omhändertagna inom ramen för kommunens befintliga rutiner och/eller utvecklade 
rutiner. I yttrandet kommenteras de framlyfta rekommendationerna och hur 
revisorernas rekommendationer är omhändertagna. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande 
över granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 16 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd samt styrning- och 
utvecklingsavdelningen   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Yttrande över granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______       
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KS § 43 Dnr KS 2017/00582  

Godkännande av länsövergripande strategi för invasiva 
främmande växter samt uppdrag för hantering 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna länsövergripande strategi för invasiva 
främmande växter för Hallands län.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge teknik- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hantering av invasiva arter inom 
kommunens markinnehav.  

Ärendet 

2014 antogs EU:s förordning nr 1143/2014 som reglerar invasiva främmande arter. 
Reglerna har implementerats i svensk lagstiftning genom förordning om invasiva arter 
(SFS 2018:1939). Det innebär krav på kommunen som markägare att bekämpa de arter 
som finns listade i EU´s förordning.  
 
Utöver de arter som omfattas av regelverk finns även andra arter som skapar problem 
och som bör hanteras.  
 
Framtagen länsövergripande strategi för invasiva främmande växter för Hallands län är 
ett dokument med samlad kunskap om arter som kan ställa till problem i Hallands län. 
Strategin beskriver lämpligaste bekämpningsmetod för respektive art och kan användas 
som stöd i kommande beslut och prioritering av olika åtgärder och 
bekämpningsinsatser.  
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna framtagen länsstrategi som ett kunskapsunderlag 
och kommunfullmäktige föreslås besluta att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att 
med stöd av länsstrategin ta fram en plan för hur invasiva arter ska hanteras inom 
kommunens markinnehav. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 19 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
En länsstrategi för invasiva främmande växter för Halland har tagits fram av 
Ekologigruppen tillsammans med projektgruppen som bestod av representanter för 
Hallands alla kommuner samt Hallands Botaniska Förening. Samverkan har skett med 
Länsstyrelsen i Halland.  
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Kommunekolog, som samordnat projektet, har löpande under projektets gång haft 
kontakter med berörda inom teknik- och fastighetsförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor, Halmstads Energi och Miljö 
AB samt Laholmsbuktens VA AB.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna länsövergripande strategi för invasiva 
främmande växter för Hallands län.  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram 
en plan för hantering av invasiva arter inom kommunens markinnehav. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 44 Dnr KS 2021/00531  

Ändring av lokala ordningsföreskrifter gällande 
markupplåtelse för friflytande mobilitetstjänster, samt 
tillhörande taxa 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga till en ny 
bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna enligt Förslag till justering av Halmstads 
kommuns lokala ordningsföreskrifter (Protokoll 2021 10 14, TFN 2021/00983 bilaga 1).  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag enligt 
”taxor tillfällig markupplåtelse” (Protokoll 2021 10 14, TFN 2021/00983 bilaga 2 Förslag till 
justering av TE 2016/0260). 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revideringarna ska gälla 
från och med 2022-04-01.  

Ärendet 

Under sommaren 2021 har fyra olika företag som hyr ut elsparkcyklar etablerat sig i 
Halmstads kommun. Kommunen har inga verktyg för att kontrollera eller begränsa 
verksamheten utöver att föra dialog med de olika företagen som hyr ut elsparkcyklar. 
Eftersom ordningslagen är generellt skriven föreslås att en ny paragraf införs i de lokala 
ordningsföreskrifterna, som preciserar tillståndskravet för just uthyrningsverksamhet av 
enpersonsfordon på offentlig plats. Även en revidering av Taxa avseende tillfällig 
markupplåtelse föreslås till att även innefatta uthyrning av enpersonsfordon.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 11 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-11-15, TFN § 154 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en ny bestämmelse i de lokala 
ordningsföreskrifterna enligt Förslag till justering av Halmstads kommuns lokala 
ordningsföreskrifter (Protokoll 2021 10 14, TFN 2021/00983 bilaga 1).  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag enligt ”taxor tillfällig markupplåtelse” 
(Protokoll 2021 10 14, TFN 2021/00983 bilaga 2 Förslag till justering av TE 2016/0260). 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att revideringarna ska gälla från och med 2022-04-01. 

Yrkanden 

Kristina Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen lägger till följande beslutspunkter: 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge teknik- och 
fritidsnämnden i uppdrag att (om det är möjligt) via avtal med mobilitetsaktörerna 
möjliggöra att kommunen kan samla in fordon när de utgör hinder eller ligger slängda 
där de inte ska.  
 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att möjligheterna till 
avgiftsbeläggning av ovannämnda uppsamling ska utredas skyndsamt.  
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkanden. 
 
Tony Stané (S), Tania Bengtsson (V) och Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar bifall till Kristina 
Johanssons (S) tilläggsyrkanden. 
 
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkanden mot sitt och Fabio 
Ishaqs (-) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkanden. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordföranden (M) och Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkanden 
 
Följande ledamöter röstar ja: Louise Uvenfeldt (M), 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: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt 
Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Tony Stané (S).  
 
Med 9 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Kristina 
Johanssons (S) tilläggsyrkanden.  
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Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-22   38(52) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 45 Dnr KS 2019/00236  

Svar på motion om ny princip för tillsättande av kommunråd i 
Halmstad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att den anses vara besvarad.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår en ny princip för tillsättandet av kommunråd som är mer 
demokratisk än dagens system. För närvarande hanteras motionen i ”Framtida politiskt 
organisering” där en översyn av kommunens organisation samt motionens fråga 
bearbetas. Detta förslag beräknas vara uppe till beslut i kommunfullmäktige innan valet. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 12 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att den anses vara 
besvarad. 

Yrkanden 

Tor Ingels (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Tor Ingels (SD) 
yrkande om bifall till motionen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 46 Dnr KS 2021/00185  

Svar på motion om anställning av personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om 
anställning av personer med funktionsnedsättning.  

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Fatma Hergül (S), Micael Nilsson 
(S), Eva-Marie Paulsson (S) och Tord Johansson (S). Motionärerna anser att Halmstad 
kommun behöver gå före vad det gäller anställningar av personer med 
funktionsnedsättning i kommunens olika verksamheter. Syftet är bland annat att ge fler 
plats på arbetsmarknaden genom att bredda rekrytering och ta tillvarata på fler 
kompetenser. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att motionen ligger i linje med kommunens syn på 
arbetet med kompetensförsörjning och det viktiga arbetet att få in fler personer med 
funktionsnedsättning i kommunens olika verksamheter. Kommunledningsförvaltningen 
tillstyrker motionen i sin helhet, utreder frågan och återkommer med förslag på åtgärder 
under 2022. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 13 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om anställning av personer med 
funktionsnedsättning. 

Yrkanden 

Kristina Johansson (S) yrkar bifall till personal- och ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______              
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KS § 47 Dnr KS 2022/00097  

Fastställande av timavgift enligt plantaxa för 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa timavgift i enlighet med kommunens plantaxa 
till 1203 kronor exklusive moms för tidsperioden 2022-04-01 till 2022-12-31.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 att anta en ny plantaxa från och med 1 
januari 2020. Enligt plantaxan tas kommunens kostnad för detaljplaner och 
områdesbestämmelser ut som tidsersättning. 
 
Kommunstyrelsen får för varje nytt kalenderår besluta att ändra timavgiften med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att timavgiften exklusive moms för 
tidsperioden 2022-04-01 till 2022-12-31 fastställs till 1203 kronor. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 26 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med kommunjurist 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa timavgift i enlighet med kommunens plantaxa 
till 1203 kronor exklusive moms för tidsperioden 2022-04-01 till 2022-12-31. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 48 Dnr KS 2021/00573  

Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för 
isolering av förråd i Skedalahed 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 272 Övrig fastighetsförvaltning, ett tilläggsanslag på 
1 300 tusen kronor i investeringsmedel år 2022 för isolering av förråd i Skedalahed samt 
att finansiering sker via kommunens eget kapital.  

Ärendet 

Fastighetsnämnden har inkommit med en begäran om tilläggsanslag på 1 300 tusen 
kronor för att genomföra isolering av ett förråd i Skedalahed som förhyrs av den ideella 
föreningen Garnisons- och Luftvärnsmuseet i Halmstad. Förrådet är inte idag isolerat 
eller uppvärmt. Ett tilläggsavtal kommer att upprättas med hyresgästen där kostnaden 
för isolering av förrådet fördelas på fem år. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning 
anvisas endast tilläggsanslag för helt oförutsedda händelser. Då det i förevarande fall 
finns en extern hyresgäst som är villig att bekosta investeringen under en period av fem 
år kommer emellertid inte kommunens ekonomi att påverkas, sett över femårsperioden.  
 
Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling föreslår därför 
att kommunfullmäktige beviljar fastighetsnämndens begäran om tilläggsanslag om 1 300 
tusen kronor år 2022 samt att finansieringen sker via kommunens eget kapital. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-02-08, KPLU § 17 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling i samråd 
med teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fastighetsnämnden, 2021-12-15, FN § 109 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 272 Övrig 
fastighetsförvaltning, ett tilläggsanslag på 1 300 tusen kronor i investeringsmedel år 2022 
för isolering av förråd i Skedalahed samt att finansiering sker via kommunens eget 
kapital. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 49 Dnr KS 2022/00160  

Initiativärende om framtidens politiska organisering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) initiativärende om framtidens 
politiska organisering.  

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) har initierat ett ärende om framtidens politiska organisering.  
 
I ärendet föreslås kommunstyrelsen besluta:  
- att Insynsplats i nämnder (vilket bland annat finns i Helsingborg) utreds. 
 
- att möjligheten till öppna nämndsmöten (finns det tillexempel frågor kring sekretess 
som gör att insynsplatser är att föredra) utreds. 
 
- att frågan om att partier utan kommunråd har en större procentuell arvodering till 
gruppledare (vilket flera kommuner har) utreds. 
 
- att utredning genomförs inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om 
Framtidens Politiska Organisering för nästkommande mandatperiod..  

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tania Bengtssons (V) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om bifall till initiativärendet mot 
sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) initiativärende om framtidens 
politiska organisering. 
 
_______ 
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KS § 50 Dnr KS 2021/00194  

Yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 med följande revidering: 
- ett nytt tredje stycke i inledningen av yttrandet läggs till med följande lydelse: 
Byggnationen av nya stambanor är en bra och nödvändig åtgärd för att få till en överflyttning till ett mer 
hållbart och grönt resande, Däremot anser Halmstads kommun att finansieringen borde skötas utanför 
ramen för nationell plan, då andra viktiga investeringar för grön person- och godstrafik inte kommer 
finansieras med nuvarande ram. Detta gör att utvecklingen av övrigt järnvägsnät inte kan hålla takt 
med samhällsutvecklingen, och förhindrar stora kommunala planer från att genomföras på det sätt och 
inom den tidsram som krävs för en hållbar samhällsutveckling. 

Ärendet 

Den 30 november redovisade Trafikverket förslag till ny nationell plan för 
transportsystemet för åren 2022-2033. Remisstiden sträcker sig mellan den 30 november 
och den 28 februari. Planen kommer att beslutas under våren/sommaren 2022. 
 
Trafikverkets planeringsprocess stäcker sig över tolv år och planen uppdateras vart 
fjärde år. Den ekonomiska ramen för planförslaget är 799 miljarder kronor, vilket ska gå 
till såväl vidmakthållande av väg och järnväg som nyinvesteringar. En stor del av medlen 
är redan intecknade sedan tidigare. Utöver detta ligger även finansiering för nya 
stambanor inom planens ram och upptar en stor del av medlen. Det har tidigare 
diskuterats kring möjligheter att finansiera stambanorna utanför nationell plan för att 
kunna lämna utrymme till andra satsningar, detta blev tyvärr inte verklighet med 
föreslagen plan.  
 
Den nationella planen för transportsystemet omfattar åtgärder för underhåll av statlig 
infrastruktur och för att utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. I 
Halmstad finns ett objekt med i planen, Halmstad C/personbangård, medan tre stora 
föreslagna investeringar saknas, 2+1 väg + cykelväg längs väg 26, uppställningsbangård 
samt triangelspår till hamnen saknas enligt föreslagen plan.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 18 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med sakkunniga på 
förvaltningen.  
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Teknik- och fritidsnämnden, 2022-01-24, TFN § 4 
Halmstads flygplats AB, svar via mail innan sammanträde. 
Hallands hamnar Halmstad AB, inget svar har inkommit.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att komplettera yttrandet med ett 
nytt tredje stycke i inledningen av yttrandet med följande lydelse:  
Byggnationen av nya stambanor är en bra och nödvändig åtgärd för att få till en överflyttning till ett mer 
hållbart och grönt resande, Däremot anser Halmstads kommun att finansieringen borde skötas utanför 
ramen för nationell plan, då andra viktiga investeringar för grön person- och godstrafik inte kommer 
finansieras med nuvarande ram. Detta gör att utvecklingen av övrigt järnvägsnät inte kan hålla takt 
med samhällsutvecklingen, och förhindrar stora kommunala planer från att genomföras på det sätt och 
inom den tidsram som krävs för en hållbar samhällsutveckling. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande text i 
yttrandet på passande plats:  
 
HNJ-banan 
För att säkerställa Halmstad-Nässjö järnvägs (HNJ-banan) fortsatta funktion som en transportled 
för såväl gods som persontrafik mellan västkusten och det småländska inlandet måste hela HNJ-banan 
underhållas, och elektrifieras, både i Hallands län och i Jönköpings län. Vi eftersöker därför ett aktivt 
regionöverskridande samarbete mellan region Halland och region Jönköpings län, samt Trafikverkets 
region Väst och region Syd. Detta med syfte att säkra att HNJ-banan även framgent binder samman 
arbetsmarknaderna i Halmstad, Falkenberg, Laholm och Hylte kommun med arbetsmarknaderna i 
Värnamo, Gislaved och Jönköping, samt möjliggör för en överflyttning av gods från väg till järnväg. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar även att kommunstyrelsen beslutar att avsnittet Flyg stryks ur 
kommunens yttrande. 
 
Stefan Pålsson (S) och Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande och 
avslag på Tania Bengtssons (V) yrkanden. 
 
Yngve Kihlberg (C) och Ella Kardemark (KD) yrkar bifall till ordförandens (M) 
yrkande. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tania Bengtssons (V) yrkanden. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om tillägg av text i yttrandet 
mot sitt med fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om att stryka avsnittet Flyg i 
yttrandet mot sitt med fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutad 
ändring enligt ovan. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
_______ 
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KS § 51 Dnr KS 2018/00123  

Information från Hallandstrafiken om utveckling av färdtjänst 
i Halmstads kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Hallandstrafiken informerar en gång årligen Halmstads kommuns kommunstyrelse om 
utvecklingen inom färdtjänst.  
 
Detta informationstillfälle fokuserar på: 
- utredning om ny zonstruktur för särskild kollektivtrafik 
- pandemins påverkan på färdtjänst 
- arbetet med kostnadsutvecklingen 
- nuläge upphandling av nytt avtal för serviceresor 
 
_______ 
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KS § 52 Dnr KS 2021/00570  

Information om förpackningsinsamling 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Miljödepartementet har nyss haft ute en remiss gällande promemorian ”En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter”. I promemorian 
föreslås nya bestämmelser om ett utökat producentansvar för förpackningar där 
producenterna ska ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av 
förpackningsavfall samtidigt som den faktiska förpackningsinsamlingen ska ske av 
kommunen.  
 
Merparten av promemorians innehåll påverkar Halmstads Energi och Miljö AB:s 
verksamhet men även teknik- och fastighetsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen. 
 
Syftet är att informera om promemorians förslag och hur detta kommer att påverka 
kommunens verksamheter samt vad Sveriges kommuner och regioner och Avfall 
Sverige framfört i frågan. 
 
_______ 
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KS § 53 Dnr KS 2022/00066  

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Utskottsordförande i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 
utskottsordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott samt 1:e vice 
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet lämnar information om vilka frågor som är 
aktuella i utskotten just nu. 
 
_______ 
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KS § 54 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommundirektören informerar om inbjudan från kommunens vänorter samt 
coronaläget i kommunkoncernen. 
 
_______ 
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KS § 55 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

VD för Halmstads Rådhus AB informerar om genomförd ägardialog med Halmstad 
Business Incubator AB.  
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-22   52(52) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 56 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Ärendet 

Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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