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KPLU § 22 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 
Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet. 
 
_______ 
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KPLU § 23 Dnr KS 2022/00124  

Uppdrag om en likvärdig skola 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har i enlighet med uppdrag i planeringsdirektiv med 
budget 2021-2025 genomfört en kartläggning och analys av likvärdigheten i Halmstads 
skolor. 
 
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen respektive till barn- och 
ungdomsnämnden. Ställning bör tas till dessa rekommendationer inom ramen för 
ordinarie verksamhetsplanering. 
 
_______ 
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KPLU § 24 Dnr KS 2022/00108  

Begäran om tilläggsanslag till socialnämnden med anledning 
av verksamhetsövergång av bostad med särskild service 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden, anslagsområde 750 Social omsorg, ett 
tilläggsanslag på 27,0 miljoner kronor i driftmedel 2022 för merkostnader uppkomna 
med anledning av verksamhetsövergång gällande bostad med särskild service som 
tidigare har bedrivits genom entreprenad och som nu bedrivs inom kommunen, och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreliggande beslut samt dess underlag tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 
Socialnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran om tilläggsanslag 
på 27,0 miljoner kronor för merkostnader uppkomna med anledning av 
verksamhetsövergång gällande bostad med särskild service som tidigare har bedrivits 
genom entreprenad och som nu bedrivs inom kommunen. 
 
Socialnämnden har sedan år 2009 verkställt insatsen bostad med särskild service enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till viss del genom privata 
entreprenörer. Den senaste entreprenören hävde avtalet 2021-07-01 med resultatet att 
en verksamhetsövergång av 16 gruppbostäder genomfördes 2021-10-01 från 
entreprenören till Halmstads kommun.  
 
Kostnaden för bedriva verksamheten i kommunal regi med gällande kollektivavtal och 
med övriga personal- och verksamhetsassocierade kostnader som tillkommer innebär 
enligt socialnämnden en fördyring med 27,0 miljoner kronor jämfört med vad som 
tidigare har betalats till entreprenören. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att den ökade kostnaden innebär en 
oproportionerligt stor ekonomisk belastning på socialnämnden. Nämnden framför att 
ett åberopande av besparingar i motsvarande omfattning i andra delar av 
socialnämndens verksamhet innebär att måluppfyllelse inte kan uppnås och att det kan 
föreligga stora risker att lagkrav ej kan följas. 
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Kostnadsökningen har skett genom ett plötsligt och oförutsett agerande av extern part 
och utan att socialnämnden direkt har kunnat styra skeendet och faller inom ramen för 
kommunens regelverk för beslut om tilläggsanslag, och därför förordar 
kommunledningsförvaltningen att socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag om 27,0 
miljoner kronor år 2022, och att de framtida ekonomiska konsekvenserna belyses vidare 
och beaktas i samband med att kommunen bereder planeringsdirektiv med budget 2023-
2027. 
 
Samtidigt uppmanar kommunledningsförvaltningen nämnden att arbeta systematiskt, 
effektivt och aktivt för att på sikt reducera de nu uppkomna merkostnaderna med 
anledning av verksamhetsövergången. Kostnadsökningen är inte bara betydande för 
socialnämnden utan påverkar även hela kommunens ekonomiska förutsättningar 
framgent. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen avdelningen för ekonomi och upphandling i samråd 
med socialförvaltningens ekonomichef och förvaltningschef. 
Socialnämnden, 2022-01-21, SN § 3 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden, anslagsområde 750 Social 
omsorg, ett tilläggsanslag på 27,0 miljoner kronor i driftmedel 2022 för merkostnader 
uppkomna med anledning av verksamhetsövergång gällande bostad med särskild service 
som tidigare har bedrivits genom entreprenad och som nu bedrivs inom kommunen, 
och att finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande beslut samt dess underlag tillställs 
verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 25 Dnr KS 2022/00129  

Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för 
anpassning av Prästgården i Harplinge 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 209 
Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor i investeringsmedel 
2022 till Prästgården i Harplinge för anpassning till ridskoleverksamhet och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital.   

Ärendet 
Fastighetsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med en begäran om ett 
tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor för att anpassa Prästgården i Harplinge för 
ridskoleverksamhet till en total utgift om 14 miljoner kronor. 
 
I två påföljande planeringsdirektiv med budget har 11,2 miljoner kronor anslagits för 
projektet som planeras att färdigställas sommaren 2022.  Kalkylen visar nu att projektet 
inte kommer att kunna hålla sin totala budget. Anledningen till detta är bland annat 
ökade materialkostnader för exempelvis stål, armering, plåt och trävirke. Under 
pågående markarbeten har det dessutom påträffats större omfattning av fornlämningar 
vilket inneburit kostnader och en förlängning av tidplanen i samband med arkeologiska 
utgrävningar. 
 
Enligt fastighetsnämnden är alternativet till tilläggsanslag att ta bort vissa delar ur 
entreprenaden. Detta bedöms dock inte som en realistisk åtgärd då samtliga delar i 
projektet anses ingå i helheten och skulle vid ett exkluderande innebära att man inte kan 
bedriva ridskoleverksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen noterar brister i planeringsprocessen, men mot 
bakgrund av den pressade tidplanen och med beaktande av hur långt projektet redan har 
kommit bedöms emellertid möjligheterna till en omprövning av projekts omfattning 
som svårgenomförda. Utifrån denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen 
att tilläggsanslaget beviljas. 
 
Tilläggsanslaget beräknas innebära en årlig kostnadsökning med minst 120 tusen kronor 
i form av avskrivnings- och räntekostnader, i förhållande till vad som är budgeterat. 
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Kommunledningsförvaltningen framför att det är viktigt att ha god framförhållning i 
kommunens planering av byggprojekt, och att det i projekt av denna karaktär behöver 
vara tydligt vem som är beställare. Det krävs redan i ett tidigt skede god precisionsgrad i 
beställningen för att hela processen ska flyta bra och för att initiala kalkyler ska hålla hög 
kvalitet. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling har berett 
ärendet. Dialog har förts med avdelningschef för projektavdelningen vid teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 
 
Kommunfullmäktig, 2021-06-14, KF § 50 (Dnr 2021/00002) 
Kommunfullmäktig, 2020-11-18, KF § 107 (Dnr 2020/00002) 
Kommunfullmäktig, 2019-06-18, KF § 35 (Dnr 2019/00002)  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden, anslagsområde 209 
Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner kronor i investeringsmedel 
2022 till Prästgården i Harplinge för anpassning till ridskoleverksamhet och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital.   

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 26 Dnr KS 2022/00136  

Beslut om hälsofrämjande medel och aktiviteter i Halmstads 
kommun 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna förslag till fördelning av hälsofrämjande medel till 
förvaltningarna under 2022. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att från och med 2023 ska förvaltningarnas planer för hälsofrämjande 
aktiviteter lämnas in, senast den 31 december året före, till central HR för godkännande 
innan extra medel kan fördelas ut.  

Ärendet 
Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamheternas vardag och 
utveckling. Arbetet ska bedrivas på både kort och lång sikt. Målet är att förena en väl 
fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv, för att möjliggöra för 
medarbetare att orka arbeta längre och för att vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv 
arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad kompetensförsörjningsprocess. För att 
uppnå detta är det viktigt att planera hälsofrämjande aktiviteter inom hälso- och 
arbetsmiljöområdet. Behovet är dessutom extra stort efter två års pandemi med de 
påfrestningar som har varit i verksamheterna. 
 
Under 2022 planerar samtliga förvaltningar att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter 
som bidrar till en god och sund arbetsmiljö. För att erhålla centrala medel ska de lämna 
in vilka aktiviteter som planeras för 2022 till central HR senast 30 april innevarande år. 
Förvaltningarna tilldelas extra medel för hälsofrämjande aktiviteter under 2022 efter att 
plan för aktiviteter lämnats in och godkänts av central HR. Medel motsvarar cirka 200 
kronor per tillsvidare- och visstidsanställd. Med visstidsanställd menas en anställning på 
tre månader eller längre. Totalt beräknas insatsen att kosta 1,5 miljoner kronor under 
året. 
 
Sedan den nya styrmodellen infördes i Halmstads kommun redogörs inte längre för 
planerade mål och aktiviteter på samma sätt som tidigare i verksamhetsplanen. Därför är 
det inte möjligt att på detaljnivå ta ut kommande aktiviteter utifrån verksamhetsplan. 
Förslag på ny hantering från och med 2023 är att redogörelse för vilka hälsofrämjande 
aktiviteter som planeras varje år skickas in till och godkänns av central HR innan medel 
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kan rekvireras av förvaltningarna. Senast den 31 december året före ska redogörelserna 
för aktiviteterna kommit in till central HR. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av hälsofrämjande 
medel till förvaltningarna under 2022. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2023 ska förvaltningarnas planer för 
hälsofrämjande aktiviteter lämnas in, senast den 31 december året före, till central HR 
för godkännande innan extra medel kan fördelas ut.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 27 Dnr KS 2022/00089  

Godkännande av remissversion av Riktlinje för upphandling 
och inköp inför remittering 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion 
Riktlinje för upphandling och inköp till Halmstads kommunkoncern.  

Ärendet 
Kommunens riktlinje för upphandling och inköp från 2011 är i behov av revidering. 
Innan riktlinjen kan antas av kommunfullmäktige behöver den remitteras ut till 
kommunkoncernen. 
 
Innan riktlinjen remitteras behöver kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott ha 
godkänt den. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens 
personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion av Riktlinje för 
upphandling och inköp. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion 
Riktlinje för upphandling och inköp till Halmstads kommunkoncern.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Krissi Johansson (S), Micael Nilsson (S) och Gun-Britt Löfdahl (S) för följande till 
prorokollet:  
 
Vi Socialdemokrater anser att riktlinjen behöver kompletteras vad gäller sociala och 
arbetsrättsliga krav liksom vad som bör gälla för underleverantörer. Om detta 
återkommer vi med förslag innan riktlinjens antagande i kommunfullmäktige. 
 
_______ 
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KPLU § 28 Dnr KS 2018/00464  

Information om heltidsarbete som norm 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 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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KPLU § 29 Dnr KS 2022/00026  

Information från ordförande och ansvarig chef 

Ärendet 
Ingen information lämnas. 
 
_______ 
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KPLU § 30 Dnr KS 2022/00037  

Övriga frågor 

Ärendet 
Gun-Britt Löfdahl (S) lyfter situationen i Ukraina samt vilken eventuell påverkan det 
skulle ha på kommunen.  
 
Ordföranden (KD) föreslår att frågan lyfts igen på nästkommande sammanträde. 
 
_______      
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