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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, 15 november 2016 kl 09:00-15:25

Beslutande

Ledamöter
Carl Fredrik Graf (M)
Henrik Oretorp (C)
Anders Rosén (S)
Suzanne Åkerlund (L)
Rose-Marie Edlund (S)
Bertil Andersson (S)
Ann-Charlott Mankell (M)(§§304-310)
Michael Svensson (S)

Kristina Johansson (S)
Lars Püss (M)
Tor Ingels (SD)
Jenny Axelsson (C)
Fatma Hergül (S)
Anna-Lena Cumtell (KD)
Jonas Bergman (M)

Ersättare
Kjell Helgesson (C), Sofia Levin (S)(§§304-310), Per Carlsson (L),
Arnold Gustavsson ()(§§304-310)
Övriga deltagare

Björn Kalla (§ 303), Mattias Hansson (§ 303), Max Wehlin (§ 303),
Annika Vannerberg (§ 304), Sapna Billengren Lindström (§ 305),
Martina Pihl Fritsi (§ 306), Annika Hansson (§ 307), Anders
Ingemarsson (§ 308), Sven Olof Nilsson (§ 309), Joakim Norström
(§310), Therese Wallgren (§ 310), bitr. kommunchef Catharina Rydberg
Lilja samt kommunsekreterare Kerstin Petersson.

Justerare

Carl Fredrik Graf och Anders Rosén

Justeringens plats

Rådhuset

Sekreterare

................................................

Paragrafer

§§ 301-310

Kerstin Petersson
Ordförande
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.................................................
Carl Fredrik Graf
.................................................
Anders Rosén
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Dnr KS 2016/00443

Val av justerare
Beslut

Ordförande Carl Fredrik Graf (M) och Anders Rosén (S) utses att justera
protokollet.
_______
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Dnr KS 2016/00444

Godkännande av dagordning
Beslut

Förslag till dagordning godkänns.
Ärendet

Föreligger förslag till dagordning.
_______
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Dnr KS 2016/00161

Tema Halmstad för kommande generationer 7 - Att leda
samhällsutveckling
Ärendet

Befolkningsökningen i Halmstad kommer inte att avstanna de närmaste
decennierna vilket ger Halmstads kommun stora möjligheter att utvecklas
på många olika nivåer. Detta ställer dock krav på kommunen att ta rätt steg
idag för att hållbart utveckla Halmstad inför framtiden och ett alltmer
komplext samhälle. Det kräver ett flexibelt och snabbfotat samspel mellan
politisk ledning och tjänstemannaledning.
Kommunstyrelsen diskuterar politisk styrning av långsiktigt hållbar
samhällsutveckling som ställer andra och nya krav och hur samspelet
mellan politiker och tjänstemannaorganisation bör utvecklas för att uppnå
detta.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 304

Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sida
6(15)

Dnr KS 2016/00119

Information samordning av flyktingmottagning 2016
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet

Annika Vannerberg lämnar följande information:
Spenshult beräknas öppna vecka 3 2017.
Arbetet med anvisningsbostäder sker på tre nivåer - akut (korridor/studentboenden), kort sikt (moduler, Attefallshus), lång sikt (ökat
bostadsbyggande)
Regeringen har skrivit ett avtal med Afghanistan som innebär att de
ensamkommande barnen från Afghanistan kan skickas tillbaka. Ungefär
hälften av de ensamkommande barnen i Halmstad är från Afghanistan.
_______
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Dnr KS 2015/00591

Framtid Trönninge
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta utvecklingsprogrammet för serviceorten
Trönninge, enligt bilaga 2.
Ärendet

Det unika med utvecklingsprogrammen är att traditionellt sett ansvarar
nämnderna för frågor inom vart och ett av sina ansvarsområden, inom
utvecklingsprogrammen samlas alla frågor som rör orten, oberoende av
nämndtillhörighet i ett forum. Genom att samarbeta med
samhällsföreningen och andra aktörer på orten får programmet bred
förankring hos invånarna.
Kommunstyrelsen har beslutat att utvecklingsprogram ska upprättas för
Trönninge, KS 2015/0591 § 340 enligt arbetsmodellen för befintliga och
nya utvecklingsprogram, KS 2013/0117, 2013-03-26 § 109.
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
genomföra projekt Framtid Trönninge enligt projektbeskrivning, bilaga 3.
Projektet syftar till att samordna insatser och åtgärder mellan olika aktörer
för att på så sätt stärka serviceorten Trönninge.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 245, 2016-10-25.
Ärendet har beretts inom samhällsbyggnadskontoret och referensgruppen
för Framtid Trönninge, bestående av representanter från andra kommunala
förvaltningar; stadskontoret, byggnadskontoret, teknik- och
fritidsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetskontoret
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen samt HFAB.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att anta utvecklingsprogrammet för serviceorten Trönninge, enligt
bilaga 2.
Justerandes signatur
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00525

Medborgardialoger samhällsbyggnadskontoret 2016
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapportering om genomförda dialoger på
samhällsbyggnadskontoret under 2016.
Ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 under verksamhetsmål 7
”Kommunstyrelsen agerar för att invånarna i Halmstads kommun ska vara
delaktiga i Halmstads utveckling” uppges mätetalet ”Ta ställning till rapport
kring vilka dialoger som genomförts på samhällsbyggnadskontoret under
2016”. Målvärdet är ”Information till KS”.
Kommunstyrelsen får en presentation på vilka olika sätt
samhällsbyggnadskontoret har mött medborgarna under 2016.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 307

Sammanträdesdatum
2016-11-15

Sida
10(15)

Dnr KS 2016/00514

Medborgardialog om Östra stranden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd medborgardialog om
Östra stranden.
Ärendet

Ett verksamhetsmål i Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningsplan 2016 är
att utföra medborgardialog på Östra stranden, vilket är en del av mål 6
”Kommunstyrelsen ska verka för att strandnära målpunkter etableras i
enlighet med översiktsplanen”. I förvaltningsplanen anges att
”Kommunstyrelsen ska ta ställning till genomförd tidig utökad dialog för
utveckling av Östra Stranden”. Målet är uppnått när sammanställningen av
genomförd dialog har redovisats för kommunstyrelsen.
Syftet med dialogen är att öka kunskapsunderlaget kring Östra stranden så
att det kan ligga till grund för framtida beslut som rör stadsdelens
utveckling. Det finns en vilja att utveckla Östra stranden som är uttryckt i
så väl översiktsplan och andra kommunala dokument. Hur denna
utveckling ska ske är öppen, för att kommunen skulle kunna lyssna in
medborgardialogen och därefter bestämma vilka åtgärder som ska göras.
Idéer från dialogen kan med fördel bli en del av kommande
planeringsdirektiv med budget, det är upp till politiken att avgöra vilka. Av
de förslag som framkommit är det i nuläget endast beslut om framtiden för
husen vid Köpenhamn som finns som verksamhetsmål, detta anges i
Samhällsbyggnadskontorets Förvaltningsplan för 2016.
Tre olika sätt att delta i dialogen har erbjudits medborgarna. Vi hade
dialoger där vi var på plats, promenader i området samt enkät på
kommunens hemsida. Det fanns ett mycket stort intresse från medborgarna
att delta i dialogen, nästan 500 svar har kommit in.
Ärendets beredning

Samhällsbyggnadskontoret har utfört dialogen. Teknik och
Fritidsförvaltningen har varit med i såväl projektgrupp som vid dialogerna
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på plats. Även kommunikationsavdelningen, kommunala handikapprådet,
byggnadskontoret och LBVA har varit med vid projektgruppsmötena.
Informationen om medborgardialogen har gått ut på ett flertal sätt för att
nå ut till många. De som deltagit i dialogen bor på olika ställen inom hela
kommunen, men flest bor eller har fritidshus på Östra stranden.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna genomförd medborgardialog om Östra stranden.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00244

Kommunstyrelsens ansvar som arkivmyndighet
Beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.
Ärendet

Varje kommun har en arkivmyndighet. I Halmstads kommun är det
kommunstyrelsen som är arkivmyndighet och så är det automatiskt om inte
kommunen utser någon annan nämnd eller styrelse. Detta är reglerat i
arkivlagen som anger grundläggande bestämmelser för hur kommunala och
statliga myndigheter ska sköta sina arkiv.
En av arkivmyndighetens främsta uppgifter är att utöva tillsyn så att
kommunens övriga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.
Här ingår praktiskt taget alla moment i myndighetens
informationshantering och arkivbildning, oavsett om informationen är i
digital eller analog form. Det gäller även oberoende av när i tid
informationen är skapad.
För att höja kvaliteten och kunskapen om hur man hanterar sin information
samt arkiv i kommunens förvaltningar och bolag vill kommunarkivet införa
en mer strukturerad tillsyn.
Kommunstyrelsen får information om vad tillsynsansvaret innebär, hur
kommunarkivet planerar att införa en mer strukturerad tillsyn och hur
resultatet av denna ska återredovisas framöver.
_______
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Dnr KS 2016/00351

Yttrande - fråga om kommunalt avlopp i område Marbäck
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen lämna yttrande, över fråga
om kommunalt avlopp i område Marbäck i Halmstads kommun, enligt
samhällsbyggnadskontorets förslag, bilaga 1.
Ärendet

Länsstyrelsen har 2016-06-09 begärt kommunens yttrande över fråga om
kommunalt avlopp i område Marbäck i Halmstads kommun.
Samhällsbyggnadskontoret har samlat in och sammanställt synpunkter på
de olika frågeställningarna från miljönämnden, byggnadsnämnden och
Laholmsbuktens VA, till ett gemensamt förslag till yttrande från Halmstads
kommun.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 232, 2016-10-11.
VA-gruppen med representanter från miljöförvaltingen, byggnadsnämnden,
samhällsbyggnadskontoret och Laholmsbuktens VA överenskom 2016-0623 vem som kan svara på vilken fråga, samt att samhällsbyggnadskontoret
samlar in och sammanställer svaren från de olika nämnderna till ett
gemensamt förslag till yttrande från Halmstads kommun.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att till länsstyrelsen lämna yttrande, över fråga om kommunalt
avlopp i område Marbäck i Halmstads kommun, enligt
samhällsbyggnadskontorets förslag, bilaga 1.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00051

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Beslut

Kommunstyrelsen diskuterar kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 och
beslutar att ärendet behandlas vi kommunstyrelsen 2016-11-22.
Ärendet

Som en del i Halmstads kommuns styrmodell (visionsstyrningsmodellen)
ska samtliga kommunala nämnder och bolagsstyrelser ta fram en
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen består av verksamhetsmål som anger
hur kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att uppnå målen i
Planeringsdirektiv med budget 2017-2019. I verksamhetsplanen anges
dessutom övriga områden som kommunstyrelsen särskilt prioriterar under
2017. Genom verksamhetsmålen ger kommunstyrelsen stadskontoret och
samhällsbyggnadskontoret inriktningar inom särskilt prioriterade områden.
Till verksamhetsmålen i verksamhetsplanen kopplas aktiviteter, mätetal och
målvärden som dels anger inriktningen på arbetet med verksamhetsmålen
och dels används vid uppföljningen.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 är uppdelad i rubrikerna Sociala
fonder, Framtid, Livskvalitet, Trygghet samt Kommunstyrelsens mål.
Verksamhetsplanens uppdelning följer planeringsdirektivets
kapitelindelning.
Utöver verksamhetsmålen innehåller verksamhetsplanen förklarande texter
i syfte att, tillsammans med aktiviteter, mätetal och målvärden,
kontextualisera och precisera målformuleringarna.
Kopplat till arbetet med verksamhetsplanen har även en risk- och
väsentlighetsanalys genomförts för kommunstyrelsens verksamheter. Riskoch väsentlighetsanalysen är en del i det internkontrollarbetet som görs på
samtliga kommunala nämnder och bolag. Analysen är utgångspunkten för
den internkontrollplan som är bilagd verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsen har diskuterat verksamhetsmålen vid två tillfällen; dels
på kommunstyrelsens work shop 2016-08-30, dels på kommunstyrelsens
sammanträde 2016-11-01. Verksamhetsplanen har tagits fram i samverkan
mellan samhällsbyggnadskontoret och stadskontoret.
Justerandes signatur
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Utgångspunkten för kommunstyrelsens verksamhetsplan är
Planeringsdirektiv med budget 2017-2019, antagna handlingsprogram och
andra strategiska dokument, kommunstyrelsens riktlinjer samt övriga
anvisningar.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens
verksamhetsplan för 2016 enligt bilaga 1.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 178, 2016-11-08.
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen, § 289 (2016-11-01)
Kommunstyrelsen, workshop (2016-09-30)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan
2017 enligt bilaga 1.
Yrkande

Anders Rosén (S) föreslår att kommunstyrelsen ajournerar sig 10 minuter
för överläggning.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggning 15:00-15:10.
Kommunstyrelsen diskuterar kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 och
beslutar att ärendet behandlas vid kommunstyrelsen 2016-11-22.
_______
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