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Beslutande Ledamöter 
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Andréa Skoglund (-), Sebastian Stenbeck (M) 

Övriga deltagare Alexandra Sandberg (§§ 125-127),  (§ 129),  (§ 129), Olof 
Selldén (§§ 129-132), Jörgen Högdin (§ 130), Lisa Rönnberg (§§ 130-132), Mattias 
Hansson (§ 133), Angela Kristiansson (§ 133), Eda Kalatch (§ 133), Charlotta Edin (§ 
134), David Johansson (§ 134), Marie Karlsson (§ 134), kommundirektör Mattias 
Rossköld, kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 118, 120-138 
Justeringsdag 2022-05-05                     OJ §§ 117, 119 

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Stefan Pålsson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-03 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-06 Datum då anslaget tas ned 2022-05-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 133 Dnr KS 2020/00378 
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KS § 117 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______ 
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KS § 118 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.  

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende angående Borgmästarkedja. 
 
Ordföranden (M) föreslår att Tania Bengtssons (V) initiativärende behandlas som 
ärende 3 på dagordningen.  
 
_______ 
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KS § 119 Dnr KS 2022/00298  

Initiativärende - Borgmästarkedja 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______ 
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KS § 120 Dnr KS 2022/00024  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation; Protokoll 2022-03-22 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-03-22 
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-03-22 
4. Kommunstyrelsens utskott för  tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-03-22 
5. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokoll och anslagsbevis 
2022-03-25 §§ 11-19 
6. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokoll §15 GNHH 
Återrapportering av Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedels 
breddande hjälpmedelsuppdrag till DN ADH 2021 och Bilaga - Beslutsförslag om 
återrapportering Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel breddande 
hjälpmedelsuppdrag till DN ADH 2021 och Bilaga -  Återrapport genomförda 
utredningar utifrån det breddade uppdraget från GNHH för 2021 
7. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel; Protokoll §16 GNHH Nytt 
hjälpmedel, elektisk reglerbar säng med uppresningsfunktion och Bilaga - Rotobed 
slutrapport prioriteringsarbete och Bilaga - Vårdriktlinje Sängar och lösa sängbottnar 
220309 
8. Laholmsbuktens VA AB; Svar och åtgärder avseende granskning av 
upphandlingsverksamheten (KS 2022/00166) 
9. Kommunrevisionen; Missivskrivelse - Granskning patientnämnden (KS 2022/00250) 
10. Kommunrevisionen; Revisionsrapport - Grundläggande granskning Patientnämnden 
(KS 2022/00250) 
11. Kommunrevisionen; Missivskrivelse - Granskning gemensamma nämnden 
hemsjukvård och hjälpmedel (KS 2022/00251) 
12. Kommunrevisionen; Revisionsrapport - Grundläggande granskning Gemensam 
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (KS 2022/00251) 
 
_______ 
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KS § 121 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Beslut om att inrätta ny verksamhet under kommunstyrelsen för tillfälliga 
boendeplatser. 
 
2. Beslut fattade av mark- och exploateringschef: 
- Nyttjanderätt med Skedala Transport (kv Flamman). 
- Överenskommelse om fastighetsreglering med Skedala Transport (kv Flamman). 
 
_______ 
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KS § 122 Dnr KS 2022/00005  

Ekonomirapport för Halmstads kommun januari-mars 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari-mars 2022 till 
handlingarna.  

Ärendet 

I kommunens riktlinje för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning antagna av 
fullmäktige framgår att det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens 
ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av 
kommunledningsförvaltningen upprättad ekonomirapport  
januari-mars 2022. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-04-19, KPLU § 57 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari-mars 2022 till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 123 Dnr KS 2022/00053  

Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-
mars 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen 
januari – mars 2022 till handlingarna. 

Ärendet 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige framgår att 
det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i 
förhållande till den fastställda budgeten. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport över förvaltningens 
prognostiserade ekonomiska resultat. Rapporten redovisas på anslagsnivå; 011 
kommunstyrelse, 031 kommunledning, 051 samhällsbyggnadskontor och 371 färdtjänst 
och kollektivtrafik. 
 
Föreligger för kommunledningsförvaltningen upprättad ekonomirapport för perioden 
januari – mars 2022 med helårsprognos.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott, 2022-04-19, KPLU § 58 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen  
januari – mars 2022 till handlingarna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 124 Dnr KS 2022/00157  

Beslut om omvandling av investeringsanslag för larm och 
trygghetstelefoner till årliga driftmedel vid 
Hemvårdsnämnden 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omvandla 
hemvårdsnämndens, anslagsområde 770, investeringsanslag om cirka 8,2 mnkr för larm 
och trygghetstelefoner år 2022 till 1,7 mnkr i driftmedel från och med 2022.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om att omvandla hemvårdsnämndens 
investeringsanslag för larm och trygghetstelefoner för perioden till 2023-2026 till 
driftmedel hänförs till verksamhetsberedningen och dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 

Hemvårdsnämnden har inkommit med en begäran till kommunfullmäktige om att 
omvandla beviljade investeringsanslag för larm/trygghetstelefoner till årliga driftsanslag. 
 
Med beaktande av beslutad ombudgetering mellan år 2021 och 2022 har 
hemvårdsnämnden ett investeringsanslag för larm och trygghetstelefoner uppgående till 
8,2 mnkr år 2022. I Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 finns i den ekonomiska 
planen dessutom upptaget ytterligare 5,0 mnkr år 2023 och 0,4 mnkr årligen för 
perioden 2024-2026. Totalt för hela perioden, inklusive ombudgeteringen, uppgår 
investeringsanslaget därför till 14,4 mnkr. 
 
Hemvårdsförvaltningen framför att utbudet på marknaden för moderna larmsystem är 
sådant att det inte längre är praktiskt eller ekonomiskt försvarbart att investera i 
systemen och separat inhandla drift och service med mera. Istället bedöms hyr-
/leasinglösningar vara de mest rationella formerna för köp av larmsystem i dagsläget. 
För att möjliggöra för hemvårdsnämnden att upphandla rätt larmsystem för 
verksamheten och samtidigt använda medel som kommunfullmäktige har beviljat 
behöver investeringsanslagen omvandlas till driftanslag. 
 
För att nå en kostnadsneutralitet för kommunen av omvandlingen av 
hemvårdsnämndens investeringsanslag till årligt driftanslag så behöver 8,2 mnkr 
reduceras investeringsbudgeten och 1,7 mnkr tillföras driftbudgeten 2022. 
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Då förändringen är kostnadsneutral för kommunen samtidigt som den ger 
hemvårdsnämnden möjligheter till att upphandla efterfrågade larmsystem föreslår 
kommunledningsförvaltningen att hemvårdsnämndens begäran om att omvandla 
investeringsmedel för larm och trygghetstelefoner till driftmedel beviljas. För att inte 
föregå kommunfullmäktiges kommande budgetbeslut föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommande års omvandling görs i samband med att 
kommunfullmäktige tar beslut om planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-04-19, KPLU § 56 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med 
hemvårdsförvaltningen 
Hemvårdsnämnden, 2022-02-17, ordförandebeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att omvandla hemvårdsnämndens, anslagsområde 770, 
investeringsanslag om ca 8,2 mnkr för larm och trygghetstelefoner år 2022 till 1,7 mnkr i 
driftmedel från och med 2022.  
 
2. Kommunstyrelsen föreslår att frågan om att omvandla hemvårdsnämndens 
investeringsanslag för larm och trygghetstelefoner för perioden till 2023-2026 till 
driftmedel hänförs till verksamhetsberedningen och dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 125 Dnr KS 2021/00231  

Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för 
avfallshantering (avfallsföreskrifter) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunfullmäktiges 
riktlinje för avfallshantering att gälla från och med 2022-05-25.  

Ärendet 

Kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering är detsamma som kommunens 
avfallsföreskrifter. Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 
2018-12-19 av kommunfullmäktige (KF § 216). Sedan antagandet har det skett 
förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som medfört revideringsbehov. Under 
2020 uppdaterades miljöbalken och begreppet ”hushållsavfall” ersatts med ”kommunalt 
avfall” i 15 kap. 3 § miljöbalken. I januari 2022 fick kommunen ansvar för insamling av 
returpapper när producentansvaret upphörde (förordning 2018:1463 samt 1 kap. 10 § 
avfallsförordningen (2020:614). Sedan 2019 pågår det förvaltningsövergripande 
projektet ”säker sophämtning” mellan Halmstads energi och miljö AB, 
kommunledningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen och här har det 
identifierats önskemål om justering av specifika paragrafer. Under rådande pandemi har 
bygg- och miljöförvaltningen uppmärksammat orimliga och oflexibla krav kring 
tömning av fettavskiljare, vilket påverkar näringslivet negativt.  
 
Enligt 9 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska en översyn av renhållnings-
ordningen (avfallsplan + avfallsföreskrifter) göras minst vart fjärde år och vid behov 
uppdateras, men sammantaget bedöms det inte vara rimligt att invänta en större översyn 
utan avfallsföreskrifterna behöver uppdateras redan nu. En aktualisering av nuvarande 
avfallsplanen samt startbeslut för att ta fram en ny avfallsplan hanteras i två separata 
ärenden. Det bedöms ta cirka två år att ta fram ett förslag till ny avfallsplan som ska 
beslutas av kommunfullmäktige. Dessa ärenden påverkas inte av förändringarna som 
behöver göras i föreskrifterna. När den nya avfallsplanen tas fram kommer även 
avfallsföreskrifterna att ses över igen. 
 
I enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken har förslaget på nya avfallsföreskrifter varit ute 
på både samråd och granskning. Det är huvudsakligen kommunens verksamheter som 
inkommit med yttranden. Flera privata organisationer har remitterats men inte svarat. 
Information om samråd och granskning har kungjorts i Hallandsposten, funnits på 
kommunens hemsida samt i rådhusets foajé.  
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I enlighet med 43 § miljöbalken har kommunen tagit hänsyn och bemött de synpunkter 
som inkommit i samråds- och granskningsskedet. 
 
Den huvudsakliga synpunkt som inkommit i både samråds- och granskningsskedet 
berör avståndskrav i fysisk planering där avfallsinsamling och sopbilar behöver beredas 
erforderlig plats för att avfallshanteringen ska kunna fungera på ett tillförlitligt och 
säkert sätt över längre tid. Det är ingen nytt med avståndskrav eftersom dessa redan 
finns i gällande avfallsföreskrifter (KF 191218 § 216). Det som är nytt är det kortare 
dragavståndet för en renhållningsarbetare att dra ett avfallskärl från dess plats till 
fordonens uppställningsplats. Problemet är att nuvarande krav inte följs fullt ut i 
samhällsplaneringen, eftersom det är många aspekter att ta hänsyn till i detaljplane- och 
bygglovsprocess. Arbetet med projektet ”säker sophämtning” för att lösa problematisk 
avfallshantering i befintlig bebyggelse pågår och är omfattande och tidskrävande, och 
med erfarenhet från detta arbete är det betydelsefullt att kommunen inte bygger in nya 
problem som också behöver lösas framgent utan istället tar lärdom av detta arbete. 
Konsekvensen av att kommunen internt inte följer sina egna avfallsföreskrifter är det 
uppstår problem med avfallshanteringen direkt när boende flyttar in i ett nytt 
bostadsområde, vilket exempelvis hände på Lundgrens trädgårdar. Risken är stor att 
Arbetsmiljöverket sätter skyddsstopp så att avfallshämtningen inte kan utföras, vilket 
drabbar kommuninvånare. Avståndskraven i avfallsföreskriftera handlar både om 
arbetsmiljö för kommunens renhållningsarbetare och om säkerhet för tredje person 
eftersom backning med sopbil är förenad med trafikfara och risk för skada/dödsfall.  
 
Enligt 15 kap. 41§ miljöbalken ska renhållningsordning (avfallsplan och 
avfallsföreskrifter) antas av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut är att kommunfullmäktige antar riktlinje för avfallshantering att gäller 
från och med 220525. Bifall innebär att kommunen får nya och uppdaterade 
avfallsföreskrifter som följer nu gällande miljölagstiftning. Avslag innebär att samråds- 
och granskningsprocessen behöver göras om vilket tar uppskattningsvis cirka ett halvt 
år, och i dessa processer kan det dyka upp helt nya saker som behöver beaktas. Notera 
att riktlinjen kommer att ses över igen i samband med att ny avfallsplan tas fram, men 
målsättning om beslut i fullmäktige senast utgången av 2024, så ytterligare synpunkter på 
detta förslag kan hanteras igen i nästa revidering. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-04-19, KSU § 62 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med Halmstads 
Energi och Miljö AB, bygg- och miljöförvaltningen och Laholmsbuktens VA AB 
Kommunjurist har konsulterats.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering 
att gälla från och med 2022-05-25. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 126 Dnr KS 2022/00153  

Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
halvtidsuppföljningen av avfallsplan 2019. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avfallsplanen i 
Renhållningsordningen för Halmstads kommun 2019 fortsätter att gälla fram tills dess 
att en ny avfallsplan har beslutats.  

Ärendet 

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning antagen av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Enligt avfallsförordningen ska uppgifterna i avfallsplanen ses över 
minst vart fjärde år och vid behov uppdateras. Kommunfullmäktige antog nuvarande 
renhållningsordning i december 2018 och därför behöver avfallsplanen aktualiseras så 
att kommunen har en gällande avfallsplan efter 2022 och under tiden när en ny 
avfallsplan tas fram. 
 
Avfallsplanen har i flera delar målår 2025 och inför aktualiseringen har det gjorts en 
halvtidsuppföljning som visar att 33 % av de femton målen bedöms kunna uppnås, 60 
% kräver mer riktade insatser för att kunna uppnås och det är osäkert om 7 % av målen 
kommer att kunna nås. Ambitionsnivån är hög för flera av kommunens mål och 
utmaningarna är flera för att målen ska kunna uppnås till år 2025 och är till viss del även 
beroende av samhället som stort, exempelvis lagstiftning och producenter. Att 
åstadkomma stadigvarande beteendeförändring kräver också tålamod och långsiktighet. 
Det viktigaste är att kommunen löpande arbetar för att göra det lätt för invånarna att 
göra rätt, och det görs. Halvtidsuppföljningen visar att 55 % av de 38 åtgärderna är 
pågående och kommer sannolikt att kunna nås, 37 % är till viss del pågående men 
kräver mer insatser och 8 % av åtgärderna har inte påbörjats ännu. Även om mer än 
hälften av åtgärderna är pågående är det viktigt att fortsätta med detta arbete även 
framöver. Endast ett fåtal av åtgärderna kommer att hända av sig själva genom ny 
lagstiftning. I det fortsatta arbetet med nuvarande avfallsplan krävs mer informations- 
och kommunikationsinsatser, intern uppföljning inom kommunkoncernen för att 
säkerställa att det är 100 % täckning på de interna åtgärderna, ekonomiskt tillskott för 
att åtgärder ska kunna genomföras samt fortsatt samverkan mellan kommunens 
förvaltningar och bolag. 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna halvtidsuppföljningen av avfallsplan 2019 samt att aktualisera avfallsplan 2019 
så att den är gällande fram till dess att en ny avfallsplan har beslutats. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-04-19, KSU § 63 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med Halmstads 
Energi och Miljö AB, Halmstads Fastighets AB, servicekontoret, bygg- och 
miljöförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och 
ungdomsförvaltningen 
Avstämning har skett med kommunjurist 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna halvtidsuppföljningen av avfallsplan 2019. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avfallsplanen i Renhållningsordningen för 
Halmstads kommun 2019 fortsätter att gälla fram tills dess att en ny avfallsplan har 
beslutats. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 127 Dnr KS 2022/00154  

Beslut om uppdrag avseende kommunfullmäktiges plan och 
riktlinje för avfallshantering 2025 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en ny Kommunfullmäktiges plan för avfallshantering för beslut i kommunfullmäktige senast 
utgången av 2024. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
revidera Kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering för beslut i kommunfullmäktige 
senast utgången av 2024.  

Ärendet 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som antas 
av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Halmstads kommuns nuvarande renhållningsordning antogs av 
kommunfullmäktige i december 2018. Uppdaterade avfallsföreskrifter (hädanefter 
benämnt kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering) kommer att beslutas under 
våren 2022. Avfallsplanen kommer hädanefter att benämnas kommunfullmäktiges plan 
för avfallshantering. 
 
Nuvarande avfallsplan har målår 2025 och arbetet med att ta fram en ny plan bör 
påbörjas under hösten 2022. Uppskattningsvis tar framtagningsarbetet cirka två år och 
arbetet innefattar intern och extern samverkan, skrivarbete, samrådsprocess och 
granskningsskede. Ärendet handlar om att starta upp arbetsprocessen för att ha en ny 
avfallsplan på plats till 2025, samt se över tillhörande riktlinjer. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-04-19, KSU § 64 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med Halmstads 
Energi och Miljö AB 
Avstämning har skett med kommunjurist 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en ny Kommunfullmäktiges plan för avfallshantering för beslut i kommunfullmäktige senast 
utgången av 2024. 
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2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
revidera Kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering för beslut i kommunfullmäktige 
senast utgången av 2024. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 128 Dnr KS 2022/00228  

Beslut om uppdrag avseende Kommunfullmäktiges riktlinje 
för representation och gåvor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
Kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor för beslut i kommunfullmäktige 
senast 2023-12-31.  

Ärendet 

Nuvarande riktlinje behöver ses över, uppdateras och anpassas men också kompletteras 
med bland annat regler som agerar mot korruption och mutor så att riktlinjen säkrar att 
invånarna kan ha ett fortsatt gott förtroende för samtliga som arbetar i eller verkar som 
förtroendevalda inom kommunkoncernen.  
 
Utgångspunkten i den reviderade riktlinjen skall vara utifrån att stärka rättssäkerhet och 
effektivitet inom kommunkoncernen i syfte att stärka tilltron till demokratin utifrån 
opartiskhet och saklighet.  Genom att agerandet och förhållningssättet präglas av god 
etik och ett gott omdöme bidrar vi till att stärka värdegrunden och utveckla kommunen i 
riktning mot vår vision.  
 
Den nya reviderade riktlinjen skall vara en hållbar riktlinje utifrån nuvarande lagstiftning 
samt utifrån den demokratiska styrkedjan skapa en medvetenhet om såväl regelverket 
som riskerna, att känna igen varningssignalerna och veta vad man ska göra om man 
misstänker eller upptäcker korrupta händelser och vara anpassad efter kommunens 
arbete med tillitsbaserad ledning och styrning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån revisionsrapporten Granskning resor och 
representation önskemål om ett startbeslut för en översyn av riktlinjen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-04-19, KPLU § 55 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
Kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor för beslut i kommunfullmäktige 
senast 2023-12-31. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal-och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 129 Dnr KS 2020/00076  

Information om projektet digital samhällsbyggnad 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Det 4-åriga projektet ”Digital samhällsbyggnad” är inne i sitt sista år. Genom sitt breda 
fokus har projektet bland annat bidragit till att Halmstads kommun har ett av landets 
modernaste och mest omfattande webbaserade kartverktyg, HAJK, som används av 
allmänheten i form av Halmstadkartan och som arbetsredskap och beslutsstöd inom 
kommunens förvaltningar och bolag. Den digitala översiktsplanen Framtidsplan2050 är 
ytterligare en produkt som möjliggjorts av projektet. 
 
Projektledningen fokuserar i denna årliga redovisning till kommunstyrelsen på 
framstegen i projektets viktigaste aktivitet, digitaliseringen av kommunens detaljplaner. 
Det aktiva arbetet kring detaljplanerna har pågått i drygt ett år nu och Halmstad var den 
första kommun som laddade upp en helt digital detaljplan till Lantmäteriets nya 
plandatabas. Drygt 100 digitala planer är redo att användas av handläggare i kommunens 
egen kartplattform HAJK och kommer även att tillgängliggöras externt inom kort. Det 
ligger många steg mellan en analog och en digital detaljplan och i projektet arbetar idag 
bland annat mätnings-, kart- och GIS-ingenjörer, bygglovs- och planarkitekter samt 
systemutvecklare på att digitalisera, visualisera och tillgängliggöra kommunens knappt 
1200 planer. Digitala detaljplaner möjliggör effektivare handläggning och nya e-tjänster 
och är på många sätt kärnan i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 
 
_______ 
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KS § 130 Dnr KS 2021/00498  

Information om Halmstad Porten 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ny kvartersmark för verksamheter och kontor planlades i detaljplanen för del av 
Halmstad 4:28 m.fl. Södra Infarten, etapp 1 som vann laga kraft 2018-06-21. Under 
iordningställandet av Södra Infarten, etapp 1, där även åtgärder på Laholmsvägen med 
dess ändring av påfarter till E6 och markbyten med trafikverket ingick, bildades de 
kommunalt ägda fastigheterna Fordonet 7, Fordonet 8 och Hortonomen 1.  
 
Södra Infarten, etapp 1, invigdes i mars 2021 och var en förutsättningen för att kunna 
nyttja dessa fastigheter. Dessa fastigheter går under arbetsnamnet ”Halmstad Porten” 
och har lite speciella förutsättningar som redovisas för kommunstyrelsen på 
sammanträdet. 
 
_______ 
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KS § 131 Dnr KS 2017/00472  

Överföring av medel från projekt fördjupad översiktsplan för 
Larsfrid och Vilhelmsfält till projekt fördjupad översiktsplan 
för centrum 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföra 1,6 miljoner 
kronor från projekt fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält till projekt 
fördjupad översiktsplan för centrum.   

Ärendet 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för centrum pågår. Efter samrådet har behovet av 
kompletterande utredningar klarnat. Granskning planeras till årsskiftet 2022-2023.  
 
Fram till och med år 2021 har det funnits medel avsatta för den fördjupade 
översiktsplanen från Byggbonus. Från och med år 2022 finns inte längre några medel 
kvar från Byggbonus. 
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Larsfrid och Vilhelmsfält är planerat att 
återupptas under senare delen av 2022. För projektet finns 2 miljoner kronor avsatta i 
budget för år 2022. Fördjupad översiktsplan för centrum har kommit längre och i detta 
projekt finns i nuläget ett större behov av medel för utredningar. Bland annat är två 
större utredningar identifierade efter samrådet. Den ena utredningen berör målbild och 
utformning av väg- och klimatreservat på söder. Den andra utredningen omfattar frågor 
kring hur kommunen ska utveckla och tillvarata kulturmiljövärden i staden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 1,6 miljoner kronor överförs från 
budget för fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält till budget för 
fördjupad översiktsplan för centrum. Därmed stannar 400 000 kronor i budget för 
fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält vilket bedöms tillräckligt för de 
kostnader som bedöms uppstå under år 2022.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-04-19, KSU § 69 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1,6 miljoner kronor från projekt fördjupad 
översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält till projekt fördjupad översiktsplan för 
centrum.   

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 132 Dnr KS 2021/00433  

Svar på motion om klimatanpassningsfond 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) och Mariann Norell (V) har inkommit med en motion om 
klimatanpassningsfond där de menar att klimatanpassningsarbetet kommer bli 
resurskrävande. De föreslår därför att en klimatanpassningsfond ska inrättas samt att 
årliga medel ska avsättas till fonden i arbetet med planeringsdirektiv med budget. 
 
Motionärerna har rätt i sak, det är ett stort och resurskrävande arbete att klimatsäkra 
Halmstads kommun. Sedan 2015 har medel avsatts för klimatanpassning i 
Planeringsdirektiv med budget och därigenom behandlas frågan både på kort och på 
lång sikt. Förlaget är därför att avslå motionen. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-04-19, KSU § 69 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt 
samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Tania Bengtssons (V) 
yrkande om bifall till motionen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
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Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_______ 
 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-03   28(38) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 133 Dnr KS 2020/00378  

Beslut och omprövning av förtroendeuppdrag i Halmstads 
kommun 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte förrätta val 
avseende revisor samt revisorsersättare i Logen Magnus Stenbocks förvaltning av 
samlingslokaler. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte förrätta val 
avseende revisor i Nykterhetsfolkets i Halmstad byggnadsförening UPA. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte förrätta val 
avseende revisor samt revisorsersättare i Snöstorps Allmogegårdsförenings förvaltning 
av samlingslokaler. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte förrätta val 
avseende revisor i Halmstads trygga hem i Halmstad (tidigare Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening).  
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att framöver utse 1 
lekmannarevisor samt 1 ersättare i Halmstads Fastighets AB, i stället för 2 
lekmannarevisorer och 2 ersättare, i likhet med övriga helägda bolag samt att ändra 
Bolagsordning för Halmstads Fastighets AB enligt detta. 
 
6. Kommunstyrelsen beslutar att framöver utse 1 ombud för Halmstads trygga hem i 
Halmstad (tidigare Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening) och ingen ersättare. 
 
7. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta val avseende ombud för Halmstads 
riksteaterförening (tidigare Halmstads teaterförenings representantskap). 
 

8. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta val avseende ledamot i Ledningsgruppen 
för Inlandsvägen Syd. 
 
9. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta några val i Entreprenörsregionen 
(ekonomisk förening) och Innovationsstaden på grund av inaktualitet.  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att utreda framtidens politiska 
organisering. 
 
I delrapporten Förtroendevalda som representerar kommunen i föreningar/bolag/organisationer 
presenterades en sammanställning över alla de val som förrättas av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen i Halmstads kommun. Därefter genomfördes en utredning 
avseende vilka val som är aktuella och vilka som kan omprövas inför kommande 
mandatperiod. 
 
Utredningen resulterade i ett antal förslag som innebär förändrad sammansättning i en 
del instanser för att efterlikna andra liknande val som förrättas av kommunen samt 
förslag om att ompröva val som kommunen tidigare gjort men som inte är ett krav 
enligt stadgar eller särskilda beslut. I utredningen uppmärksammades även att 
Entreprenörsregionen (ekonomisk förening) samt Innovationsstaden har avvecklats och 
därmed kan avskrivas från val framöver. 
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslås nu ta ställning till om val ska/inte 
ska förrättas enligt framlagt förslag. I övrigt föreslås inga förändringar i förhållande till 
andra val som förrättas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Halmstads 
kommun. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd, kommunledningsstaben 
samt styrning- och utvecklingsavdelningen         

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte förrätta val avseende revisor samt 
revisorsersättare i Logen Magnus Stenbocks förvaltning av samlingslokaler. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte förrätta val avseende revisor i Nykterhetsfolkets i 

Halmstad byggnadsförening UPA. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att inte förrätta val avseende revisor samt 
revisorsersättare i Snöstorps Allmogegårdsförenings förvaltning av samlingslokaler. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att inte förrätta val avseende revisor i Halmstads trygga 
hem i Halmstad (tidigare Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening).  
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att framöver utse 1 lekmannarevisor samt 1 ersättare i 
Halmstads Fastighets AB, i stället för 2 lekmannarevisorer och 2 ersättare, i likhet med 
övriga helägda bolag samt att ändra Bolagsordning för Halmstads Fastighets AB enligt detta. 
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6. Kommunstyrelsen beslutar att framöver utse 1 ombud för Halmstads trygga hem i 
Halmstad (tidigare Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening) och ingen ersättare. 
 
7. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta val avseende ombud för Halmstads 
riksteaterförening (tidigare Halmstads teaterförenings representantskap). 
 

8. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta val avseende ledamot i Ledningsgruppen 
för Inlandsvägen Syd. 
 
9. Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta några val i Entreprenörsregionen 
(ekonomisk förening och utvecklingsråd) och Innovationsstaden på grund av 
inaktualitet.      

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att beslutspunkt 9 får följande 
lydelse: Kommunstyrelsen beslutar att inte förrätta några val i Entreprenörsregionen 
(ekonomisk förening) och Innovationsstaden på grund av inaktualitet. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag med sitt ändringsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KS § 134 Dnr KS 2017/00462  

Projekt Bilden av Halmstad 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att kommunicera platsen Halmstad i 
enlighet med strategiskt mål om ”attraktivitet och hållbar tillväxt”. Detta görs bland 
annat genom arbete med Levande plats samt med Halmstads platsvarumärke. 
 
Kommunikationsavdelningen driver arbetet med platsvarumärket i en tvärfunktionell 
arbetsgrupp med representanter från både kommunledningsförvaltningen och bolag.  
 
Kommunstyrelsens utskott för attraktivitet och hållbar tillväxt har löpande fått 
information om det pågående arbetet med Halmstads platsvarumärke. Syftet med detta 
informationsärende är att ge kommunstyrelsen möjlighet att ta del av utformningen av 
Halmstads kommande platsvarumärke, samt analysen den vilar på. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-03   32(38) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 135 Dnr KS 2022/00273  

Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i 
Halmstad.   

Ärendet 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2023/2024. Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB ägs av Thorengruppen AB. 
 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har ansökt om följande nyetablering: 
- Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, 6 platser/år 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, 6 platser/år 
- El- och energiprogrammet, elteknik, 6 platser/år 
- Fordons- och transportprogrammet, personbil, 6 platser/år 
- Hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist, 6 platser/år 
- Vård- och omsorgsprogrammet, 6 platser/år 
 
Skolinspektionen inhämtar årets slutliga antagningsstatistik i maj. 
 
Som lägeskommun har Halmstads kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från 
en fristående gymnasieskola vid en nyetablering eller utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola. Yttrandet bör enligt Skolinspektionen innehålla vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppstår vid en uppstart av 
utbildningarna.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2022-04-25 och 
skickar ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.  

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-25, UAN § 39 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Halmstad.   

Yrkanden 

Michael Svensson (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande yttrande, med utgångspunkt från 
utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: 
Halmstads kommun gör den samlade bedömningen att en nyetablering av aktuella program och 
inriktningar vid Yrkesgymnasiet Halmstad skulle få påtagliga negativa ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för Halmstads kommun. 
 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Yrkesgymnasiet Halmstad har till Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Halmstads kommun. 
Nyetableringen avser barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbete, bygg- och 
anläggningsprogrammet, husbyggnad, el- och energiprogrammet, elteknik, fordons- och 
transportprogrammet, personbil, hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist samt vård-
och omsorgsprogrammet. 
 
Samtliga program, förutom hantverksprogrammet, frisör, barberare och makeupstylist, erbjuds av 
Halmstads kommun. Samtliga program och inriktningar erbjuds vid de befintliga fristående 
gymnasieskolorna. 
 
Avseende barn- och fritidsprogrammet gör Halmstads kommun bedömningen att en nyetablering kan få 
påtagliga negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för 
Halmstads kommun. Antalet sökanden till programmet når inte upp till antalet platser som erbjuds 
som skolförlagd- och lärlingsutbildning. 2020 antogs totalt 54 elever, 2021 40 elever och prognosen för 
2022 är 43 elever. Skulle fler utbildningsanordnare erbjuda programmet kan det leda till att alltför få 
elever söker till respektive utbildningsanordnare vilket gör att utbildningskostnaderna ökar när 
programmet läses av få elever. Blir elevtalet alltför litet finns det en risk att ingen utbildningsanordnare 
kan erbjuda programmet, vilket blir negativt för kommande gymnasieelever i Halmstads kommun om 
programmet inte längre kan erbjudas.  
 
Avseende bygg- och anläggningsprogrammet gör Halmstads kommun bedömningen att en nyetablering 
kan betyda mindre ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för 
Halmstads kommun. Antalet sökande till programmet är relativt högt men nuvarande volym på 
utbildningen innebär goda förutsättningar att upprätthålla adekvata utbildningslokaler och behöriga 
lärare inom samtliga yrken inom programmet. Med ytterligare en utbildningsanordnare finns risken att 
kommunen inte kan erbjuda de yrkesutgångar inom husbyggnad som efterfrågas av byggbranschen.  
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-03   34(38) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Avseende el- och energiprogrammet gör Halmstads kommun bedömningen att en nyetablering kan 
betyda mindre ekonomiska och organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för 
Halmstads kommun. Antalet sökanden till programmet är relativt högt men tillsammans med 
befintliga fristående gymnasieskolor erbjuds samtliga sökanden en plats på programmet och aktuell 
inriktning. 
 
Avseende fordon- och transportprogrammet gör Halmstads kommun bedömningen att en nyetablering 
kan få påtagliga negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för 
Halmstads kommun. Antalet sökanden till programmet är relativt högt men antalet elever som väljer 
inriktning personbil i kommunens egen regi är relativt lågt, 13-14 per år. Skulle fler 
utbildningsanordnare erbjuda inriktningen kan det leda till att alltför få elever söker till inriktningen. 
Detta kan leda till att utbildningskostnaderna ökar när inriktningen läses av få elever. Blir elevtalet 
alltför litet finns det en uppenbar risk att inriktningen inte längre kan erbjudas. 
 
Avseende hantverksprogrammet, inriktning frisör, barberare och makeupstylist erbjuder för närvarande 
Halmstads kommun inte denna utbildning, utan endast av de fristående gymnasieskolorna i 
kommunen. Halmstads kommun gör dock bedömningen att de drygt 50 platserna som årligen erbjuds 
täcker det utbildningsbehov för aktuell arbetsmarknad i kommunen.  
 
Avseende vård- och omsorgsprogrammet gör Halmstads kommun bedömningen att en nyetablering kan 
få påtagliga negativa ekonomiska och organisatoriska och pedagogiska konsekvenser på lång sikt för 
Halmstads kommun. Antalet sökanden till programmet når inte upp till antalet platser som erbjuds 
som skolförlagda och lärlingsutbildning vid kommunens utbildningar eller vid de fristående 
gymnasieskolorna utbildningar. Till kommunens egna utbildningar antogs det 2020 33 elever, 2021 
25 elever och prognosen för 2022 är 24 elever. Skulle fler utbildningsanordnare erbjuda programmet 
kan det leda till att alltför få elever söker till respektive utbildningsanordnare vilket gör att 
utbildningskostnaderna ökar när programmet läses av få elever. Blir elevtalet alltför litet finns det en 
uppenbar risk att ingen skola kan erbjuda programmet vilket blir negativt för kommande 
gymnasieelever i Halmstads kommun om programmet inte längre kan erbjudas. 
 
Halmstads kommun känner ett stort ansvar för att utbilda elever inom samtliga nationella 
yrkesprogram mot det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden i kommunen. Halmstads 
kommun befarar att alltför många utbildningsanordnare som ska dela på antalet intresserade 
ungdomar leder till att ingen utbildningsanordnare kan starta utbildningar vilket kan leda till 
kompetensbrist inom aktuella yrken. 
 
Slutligen gör Halmstads kommun bedömningen att en utbildningsanordnare, vars ägare Thoren 
Business School, som de senaste åren fått kritik av Skolinspektionen för sina utbildningar avseende sin 
utbildningskvalitet inte tillför Halmstads kommuns kommande gymnasieelever något pedagogiskt 
mervärde. 
 
Christofer Lundholm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, tillika utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens yttrande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag mot Michael Svensson (S) och Tania 
Bengtsson (V) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst för bifall till Michael Svensson (S) och Tania Bengtssons (V) yrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Fabio Ishaq (-), 
Micael Nilsson (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Tony Stané (S). 
 
Med 8 röster för ja och 7 röster för nej beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens 
förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag att godkänna utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens Yttrande över ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i 
Halmstad.   

Reservation 

Michael Svensson (S), Fatma Hergül (S), Stefan Pålsson (S), Micael Nilsson (S), Tony 
Stané (S) och Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael 
Svensson (S) och Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
_______ 
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KS § 136 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 kommande styrelsemöte, ägardialoger 
samt strategidagar i Helsingborg.  
 
_______ 
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KS § 137 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden (M) informerar om: 
- Kommunstyrelsens studiedagar 12-13 maj 
- Dialogmöte mellan kommunstyrelsens och hemvårdsnämndens presidium 
 
Kommundirektören informerar om: 
- Halmstads kommuns flyktingmottagning med anledning av kriget i Ukraina samt 
information om nytt uppdrag gällande bosättning 
- Information från kommunledningsförvaltningen gällande tillväxtfrågor 
 
_______ 
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KS § 138 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Ärendet 

Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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