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KPLU § 31 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 
Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet. 
 
_______ 
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KPLU § 32 Dnr KS 2022/00064  

Årets bästa arbetsplats 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse 
årets bästa arbetsplats 2021.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-04-20 § 150 att instifta priset ”Årets bästa 
arbetsplats”. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram den goda arbetsplatsen i 
Halmstads kommun utifrån ett antal kriterier. För 2021 har 4 stycken arbetsplatser 
inkommit med ansökan om att utses till ”Årets bästa arbetsplats”. 
 
Enligt anvisningar till priset ska respektive förvaltnings samverkansgrupp prioritera om 
det finns flera inkomna ansökningar på förvaltningen. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse årets bästa arbetsplats 2021.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 33 Dnr KS 2022/00034  

Beslut om ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan Ökad tillgänglighet G-huset 
Sturegymnasiet.  
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan Filmer Välmående Ger Resultat. 
 
3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan Tillgänglighetsanpassning 
Byggåtervinningen. 
 
4. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan Upphöjda odlingslådor ökar 
tillgänglighet på Olofstorp djur och trädgård för deltagare och besökare.  
 
5. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan Ökad tillgänglighet genom 
digitalisering.  
 
6. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan på 80 000 kronor för att 
göra två filmer om daglig verksamhet.  
 
7. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja barn- och ungdomsnämndens ansökan på 350 000 kronor för att utveckla en 
tillgänglig och anpassad utemiljö på Söndrumsskolan. 
 
8. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja styrelsen för Destination Halmstads ansökan på 250 000 kronor för att 
tillgänglighetsanpassa äventyrsgolfbanor på Österskans.  

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

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning i samråd med socialförvaltningens 
funktionsrättskonsulent  
Kommunala funktionsrättsrådet 2022-03-02 §6 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-29 §118 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-16 §21 
Ordförandebeslut Destination Halmstad 2022-02-02 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan Ökad tillgänglighet G-huset Sturegymnasiet.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan Filmer Välmående Ger Resultat. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan Tillgänglighetsanpassning Byggåtervinningen. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan Upphöjda odlingslådor ökar tillgänglighet på Olofstorp djur och trädgård för 
deltagare och besökare.  
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan Ökad tillgänglighet genom digitalisering.  
 
6. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansökan på 80 000 kronor för att göra två filmer om daglig verksamhet.  
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7. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- och ungdomsnämndens ansökan på 
350 000 kronor för att utveckla en tillgänglig och anpassad utemiljö på Söndrumsskolan. 
 
8. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja styrelsen för Destination Halmstads ansökan på 
250 000 kronor för att tillgänglighetsanpassa äventyrsgolfbanor på Österskans 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (KD) för följande till protokollet: 
 
Utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag men önskar förtydligande till 
kommunstyrelsens sammanträde, rörande Destination Halmstads ansökan på 250 000 
kronor för tillgänglighetsanpassa äventyrsgolfbanor på Österskans, gällande vilka 
anpassningar det är som görs för den sökta summan.  
 
_______ 
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KPLU § 34 Dnr KS 2022/00099  

Information om förebyggande insatser omställningsfonden, 
KOM-KR 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Det centrala avtalet KOM-KR ger möjlighet att söka medel för förebyggande insatser 
från Omställningsfonden. Syftet är att möta verksamhetens 
kompetensförsörjningsbehov och medarbetarens behov av omställning. Målet är att 
genom förebyggande insatser, med utgångspunkt i verksamhetens behov, trygga 
medarbetarens möjlighet till fortsatt arbete.  
 
Syftet med informationen är att kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott ska ha 
god kännedom om hur arbetet med förebyggande insatser bedrivs och vilka utmaningar 
som finns. Informationen ges av Ann Larsson, HR-specialist.  
 
 
_______      
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KPLU § 35 Dnr KS 2022/00106  

Yttrande över program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
yttrande över program för räddningstjänst med tillhörande delplaner samt översända 
detta till Länsstyrelsen.  

Ärendet 
Till följd av rapport (2017:27) från Strålskyddsmyndigheten, har regeringen beslutat att 
genomföra ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen ska 
enligt denna förordning upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. För att 
implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna och 
tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland 
genomfört en revidering av befintliga planer och upprättat nya. 
 
Länsstyrelsen har skickat planerna på remiss för att inhämta synpunkter från berörda 
aktörer däribland Halmstad kommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till de kommunala verksamheter 
som bedöms kunna påverkas. Remissvaren har därefter sammanställts till ett gemensamt 
svar för hela kommunen.  
 
Länsstyrelsen vill ha in synpunkter, lämnat i en till ärendet bifogad ”Kommentarslogg”, i 
form av ett Exceldokument.  

Ärendets beredning 
Ärendet har remitterats till kommunens samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner samt översända detta till Länsstyrelsen.  
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott 2022-03-22   12(37) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KPLU § 36 Dnr KS 2022/00096  

Yttrande över betänkandet Totalförsvarsanalys - en 
oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering, SOU 
2021:103 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
yttrande över totalförsvarsanalys SoU 2021:103.  

Ärendet 
Regeringskansliet har inbjudit Halmstad kommun att lämna synpunkter avseende remiss 
av slutbetänkandet för Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och 
utvärdering, SOU 2021:103. Halmstad kommun har inget att erinra över förslaget. 
 
Regeringen uttalade i propositionen Totalförsvaret 2021–20251 att det med en ökad 
ambitionsnivå och betydande ekonomiska tillskott till totalförsvaret är viktigt att 
säkerställa att inriktningen ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt. I 
propositionen betonades vidare vikten av att det sker en oberoende uppföljning och 
utvärdering av totalförsvaret och att det bör inrättas en myndighet med ett sådant 
uppdrag. Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter som 
den nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform samt föreslå i 
vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten.  
 
Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag på sammansättningen av sak- och 
metodkompetens samt vilka eventuella särskilda kompetenser myndigheten bör ha för 
att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare har utredningen även haft i uppdrag att beräkna 
kostnaden för den nya myndigheten givet en miniminivå samt vilka kostnader som är 
förknippade med en uppskalning av verksamheten. Den nya myndigheten ska, enligt 
direktiven, vara anslagsfinansierad och inrättas senast den 1 januari 2023. Utredningens 
bedömning är dock att den nya myndigheten kommer att behöva ha en uppstartsperiod 
och att den kommer att kunna fullgöra sitt uppdrag fullt ut först från den 1 januari 2024. 
Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ha namnet Totalförsvarsanalys. 
Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ha till huvuduppgift att följa upp, 
analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret med ett fokus på 
totalförsvarets samlade funktionssätt och med utgångspunkt i det övergripande målet 
för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret. Mottagare 
av myndighetens analyser och utvärderingar är regeringen, men resultaten av 
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myndighetens arbete kommer även att vara till nytta för övriga aktörer inom 
totalförsvaret.  
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget i betänkandet och har 
därför inget att erinra över förslaget. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, säkerhets- och trygghetsenheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över totalförsvarsanalys SoU 2021:103. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 37 Dnr KS 2022/00033  

Redovisning över motioner som inte är slutligt beredda 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en lista över inkomna motioner som 
ännu inte har slutbehandlats fram till och med 2022-03-01. Av sammanställningen 
framgår att 15 motioner är under pågående beredning. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 38 Dnr KS 2022/00019  

Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har varje år, enligt beslut i kommunfullmäktige 1993-04-22 § 45 samt 
Rutin för återrapportering av uppdrag, att sammanställa och redovisa de utredningsuppdrag 
som fullmäktige beslutat om men som ännu inte slutförts. En lista med pågående 
uppdrag har tagits fram till och med 2022-02-23.  
 
17 uppdrag där arbete pågår kan redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen avser 
uppdrag som kommunfullmäktige givit utöver de som ingår i planeringsdirektiv med 
budget och andra styrdokument, vilka redovisas i verksamhetsuppföljningsprocessen 
(delårsrapporterna). 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 39 Dnr KS 2022/00176  

Redovisning över uppdrag givna av kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
avsluta två uppdrag enligt förslag i Förteckning över uppdrag givna av 
kommunstyrelsen.     

Ärendet 
Kommunstyrelsen har varje år enligt Rutin för återrapportering av uppdrag att sammanställa 
och redovisa de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat om men som ännu inte 
slutförts. En lista med pågående uppdrag har tagits fram till och med 2022-02-22.  
 
28 uppdrag där arbete pågår kan redovisas till kommunstyrelsen. Två av de uppdrag 
som pågår föreslås avslutas.  

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta två uppdrag enligt förslag i Förteckning över 
uppdrag givna av kommunstyrelsen.     

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 40 Dnr KS 2022/00003  

Årsredovisning för Halmstads kommun 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens- personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa särredovisningen av VA-verksamheten 2021. 
 
2. Kommunstyrelsens- personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
ingen avsättning år 2021 görs till kommunens resultatutjämningsreserv. 
 
3. Kommunstyrelsens- personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa årsredovisning för 2021. 
 
4. Kommunstyrelsens- personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga 
redovisningen av Utdelning inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder 
2021 till handlingarna. 
 
4. Kommunstyrelsens- personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga 
Personalredovisningen 2021 till handlingarna.   

Ärendet 
Enligt vattentjänstlagen skall särredovisningen av VA-verksamheten årligen fastställas av 
huvudmannen, det vill säga Halmstads kommun. VA-verksamheten uppvisar i år ett 
resultat på cirka 17 mnkr, vilket innebär att VA-kollektivets egna kapital vid året slut 
uppgår till drygt 5 mnkr. 
 
I kommunallagens 11 kapitel stadgas att kommunen skall upprätta en årsredovisning. 
Kommunens ekonomiska resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 285 mnkr. 
Inkluderas även orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra 
realisationsresultat från tomträttsförsäljningar och finansverksamheten uppgår resultatet 
år 2021 till 530 mnkr. 
Kommunallagen föreskriver att reservering till en resultatutjämningsreserv får göras om 
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag. Kommunen har möjlighet att göra en avsättning på 159 mnkr till 
kommunens resultatutjämningsreserv 2021 men avstår från att göra en sådan avsättning. 
 
Halmstads Fastighets AB lämnar årligen 25 mnkr i utdelning för finansiering av 
kommunens bostadsförsörjningsåtgärder enligt lag om allmännyttiga kommunala 
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bostadsaktiebolag. Åtgärderna som genomförts under 2021 visar att kommunen under 
det gångna året erhållit utgifter inom området som överstiger den utdelning på 25 mnkr 
som lämnas från HFAB för syftet. Sammanställningen visar att 
bostadsförsörjningsåtgärder för cirka 92 mnkr har genomförts. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en koncernövergripande 
personalredovisning för år 2021. Personalredovisningen består av personalstatistik med 
analys och kommentarer, en del avser hela perioden annan statistik beskriver en specifik 
tidpunkt. Av personalredovisningen framgår det bland annat att antalet anställda är 9 
532 tillsvidare- och visstidsanställda, en ökning med 437 medarbetare jämfört med 
föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år och uppgår 
år 2021 till 8,4 procent i kommunen. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till årsredovisning 2021.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram bilagorna avseende utdelning inom ramen 
för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder och personalredovisning. 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen har utarbetat förslag till 
särredovisning av VA-verksamheten 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särredovisningen av VA-verksamheten 
2021. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning år 2021 görs till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning för 2021. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av Utdelning inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsåtgärder 2021 till handlingarna. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att lägga Personalredovisningen 2021 till handlingarna.   

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 41 Dnr KS 2022/00192  

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
lägga årsredovisningarna 2021 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, 
Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, 
HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, 
HF Järnmalmen AB, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB, Kvarteret Kemisten 
AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads 
stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Hallands Hamnar AB, Destination 
Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB, AB Industristaden och Halmstad Business 
Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2021 för Halmstads Energi och Miljö AB till 
handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
instruera bolagens ägarombud att vid årsstämmor godkänna fastställda resultat- och 
balansräkningar samt resultatdispositioner och bevilja styrelseledamöterna och 
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2021, i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan.  

Ärendet 
De kommunala bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2021 redovisas till 
kommunfullmäktige.  
 
Enligt Kommunallagen 6 kap 9§ (KL) ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av bolagens 
egenkontroll genom årsredovisningarna för 2021 samt Halmstads Rådhus ABs styrelses 
bedömning. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som 
kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Halmstads 
Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig med det 
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Kommunstyrelsen har utsett ägarombud för kommunens aktier i moderbolaget och 
dotterbolagen i Halmstads Rådhus AB-koncernen och ska lämna instruktion till hur 
ombuden ska rösta på bolagsstämma. Bolagens revisorer har upprättat 
revisionsberättelser och granskningsrapporter utan väsentliga anmärkningar samt 
tillstyrkt att bolagsstämman disponerar resultat enligt förslag i förvaltningsberättelse och 
beviljat styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet. Med ledning av 
denna tillstyrkan föreslås kommunstyrelsen instruera bolagens ägarombud att vid 
årsstämmor godkänna fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner 
och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2021. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt 
avdelningen för styrning och utveckling 
Halmstads Rådhus AB, 2022-03-10, HRAB § xx  
Halmstads Rådhus AB:s samtliga dotterbolagsstyrelser och VD:ar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2021 för Halmstads 
Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, 
Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF 
Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Järnmalmen AB, Halmkemi Holding AB, HF 
Kemisten AB, Kvarteret Kemisten AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads 
Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, 
Hallands Hamnar AB, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB, AB 
Industristaden och Halmstad Business Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2021 
för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga 
dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att instruera bolagens ägarombud att vid årsstämmor 
godkänna fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2021, i enlighet 
med revisorernas tillstyrkan.  
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 42 Dnr KS 2022/00017  

Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
lägga årsredovisningen 2021 för Laholmsbuktens VA AB till handlingarna. 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
verksamheten i Laholmsbuktens VA AB under året 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
instruera bolagets ägarombud att vid årsstämma godkänna fastställd resultat- och 
balansräkning samt resultatdisposition och bevilja styrelseledamöterna och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.  

Ärendet 
Laholmsbuktens VA AB:s årsredovisning för 2021 redovisas till kommunfullmäktige. 
Enligt Kommunallagen 6 kap 9§ (KL) ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 
 
Utifrån bolagets egenkontroll som uttrycks i verksamhetsberättelsen samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och samråd 
med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Laholmsbuktens 
VA AB under året 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen har utsett ägarombud för kommunens aktier i bolaget och ska lämna 
instruktion till hur ombudet ska rösta på bolagsstämma. Bolagets revisorer har upprättat 
revisionsberättelse och granskningsrapporter utan väsentliga anmärkningar samt 
tillstyrkt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse 
och beviljat styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Med ledning av 
denna tillstyrkan föreslås kommunstyrelsen instruera bolagets ägarombud att vid 
årsstämma godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och 
bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendets beredning 
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Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling, 
Laholmsbuktens VA AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen 2021 för Laholmsbuktens 
VA AB till handlingarna. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Laholmsbuktens VA AB under året 
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att instruera bolagets ägarombud att vid årsstämma 
godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 43 Dnr KS 2022/00018  

Nämndernas verksamhetsberättelser 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att lägga 
informationen om nämndernas verksamhetsberättelser 2021 till handlingarna.  

Ärendet 
Inom ramen för kommunfullmäktiges insyn i den kommunala verksamheten redovisar 
kommunledningsförvaltningen nämndernas verksamhetsberättelser för 2021. 
 
Verksamhetsberättelsen är en utvärdering av det gångna året. För att bredda bilden av 
hur verksamheten fungerat behövs ett tydligt fokus på hela det uppdrag som nämnden 
ansvarar för enligt reglemente och styrdokument etcetera. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens styrnings- och utvecklingsavdelning. 
 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om nämndernas 
verksamhetsberättelser 2021 till handlingarna.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 44 Dnr KS 2021/00154  

Information om revision, granskning av intern kontroll 
avseende hantering av leverantörsregister och 
leverantörsutbetalningar 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade med anledning av kommunrevisionens granskningsrapport 
- Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och 
leverantörsutbetalningar (KS 2021/00154, 2021-06-01 § 178) att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med information, senast vid 
kommunens bokslut 2021, om resultatet av revidering av kommunfullmäktiges och 
nämndernas riktlinjer för attest men även hur arbetet fortgår med automatisering av 
leverantörsregistret. 
 
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 gjort en inventering av 
nämndernas riktlinjer för attest. Genomgången visar att ett förhållandevis stort antal 
nämnder saknar egna riktlinjer för attest. För de nämnder som dock har egna riktlinjer 
eller anvisningar, visar granskningen att dessa riktlinjer antagits för ett flertal år sedan 
och inte uppdaterats. Därutöver uppvisar riktlinjerna brister såsom listor över aktuella 
attestanter.  
 
_______ 
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KPLU § 45 Dnr KS 2022/00058  

Internkontroll för nämnder och bolag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga 
återrapporteringen av internkontrollplaner 2021 och sammanställning av 
internkontrollplaner 2022 till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens internkontroll. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta sammanställt nämndernas 
och bolagsstyrelsernas återrapportering av internkontrollplaner för 2021 samt antagna 
internkontrollplaner för 2022. 
 
I återrapporteringen av 2021 års internkontrollplaner lyfts vissa avvikelser. Dessa har 
respektive nämnd och bolagsstyrelse i ansvar att följa upp och åtgärda. 
 
Överlag har arbetet med internkontroll fungerat väl i kommunkoncernen. Det är nu 
angeläget att säkra denna goda nivå även framöver. 
 
Internkontroll har anpassats till en horisontell, nära och tillitsbaserad styrning. En 
systematisk uppföljning sker på samma sätt som tidigare, både sett till 
återrapporteringen till respektive nämnd och bolagsstyrelse, som till sammanställningen 
till kommunstyrelsen. 
Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens styrnings- och 
utvecklingsavdelning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen av internkontrollplaner 2021 
och sammanställning av internkontrollplaner 2022 till handlingarna.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______   
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KPLU § 46 Dnr KS 2022/00123  

Beslut om driftbidrag till Halmstads Flygplats 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja 24 723 000 kronor till Halmstads Flygplats AB för täckning av förluster under år 
2021 och år 2022.  
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a.  
 
3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av Bilaga A. 
Underlag för kommunens beslut 2022 

Ärendet 
När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta 
oavsett om stödet utgörs av t ex ett kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från ett 
kommunalt bolag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till 
flygplatsbolaget. Det är i samband med stödgivningen nödvändigt att hänvisa till en 
rättslig grund som medför att stödet är tillåtet. En sådan statstödsrättslig grund är 
Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla flygplatser som har färre än 
200 000 passagerare kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. För att GBER 
ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är 
kommunen – som är den som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till 
flygplatsen – som är det organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det 
är också kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via 
Näringsdepartementet. I och med den prövning som kommunen gör i Bilaga A. 
underlag för kommunens beslut 2022, anser Halmstads kommun att villkoren för 
statsstöd som utbetalts till Halmstads Flygplats AB under 2022 avseende år 2021 och 
2022 enligt GBER är uppfyllda. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt 
avdelningen för styrning och utveckling 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 24 723 000 kronor till Halmstads Flygplats AB 
för täckning av förluster under år 2021 och år 2022.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget, artikel 56 a.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på 
sätt som framgår av Bilaga A. Underlag för kommunens beslut 2022 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 47 Dnr KS 2022/00004  

Ekonomirapport januari-februari 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga 
ekonomirapport januari-februari 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-februari 2022. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och styrning har berett ärendet 
utifrån förvaltningar och bolags inrapporterade uppgifter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari-februari 2022 till 
handlingarna.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 48 Dnr KS 2022/00052  

Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-
februari 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att lägga 
ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari – februari 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, stabsavdelningen, har sammanställt en rapport över 
förvaltningens prognostiserade ekonomiska resultat. Rapporten redovisas på 
anslagsnivå; 011 kommunstyrelse, 031 kommunledning, 051 samhällsbyggnad och 371 
färdtjänst och kollektivtrafik och 540 VA-verksamhet. 
 
Föreligger för kommunledningsförvaltningen upprättad ekonomirapport för perioden 
januari – februari 2022 med helårsprognos.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen  
januari – februari 2022 till handlingarna.   

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 49 Dnr KS 2021/00020  

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna uppföljningen av internkontrollplan.  

Ärendet 
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Halmstads kommun ska årligen ta fram 
internkontrollplaner för verksamheten. Internkontrollplanen består av särskilda 
områden och kontrollmoment i vilka olika risker kopplat till nämnden/bolagets uppdrag 
kan finnas.  
 
Internkontrollplaner upprättas på både nämnds- och förvaltningsnivå. 
Kommunstyrelsens internkontrollplan togs fram hösten 2020 och beslutades genom 
beslut av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021.  
 
I internkontrollarbetet 2020 identifierades fem risker som bedömdes vara så pass 
allvarliga att de behövde kontrolleras genom internkontrollplanen. Vid uppföljningen 
upptäcktes avvikelser inom en av riskerna (risk för bristfällig och felaktig 
dokumenthantering). Avvikelsen hanteras genom att kommunledningsförvaltningen ser 
över sina rutiner inom dokumenthanteringsområdet.  
 
Risken koncernstyrning har inte granskats i uppföljningen 2021.  
 
Identifierade avvikelser bedöms inte vara så pass allvarliga att kommunstyrelsen behöver 
agera på uppföljningen. Kommunledningsförvaltningen kommer hantera avvikelserna 
genom uppdatering av rutiner.  
 
Arbetet med internkontroll kommer fortsätta och till dels utvecklas under 2022 som en 
del i Halmstads kommuns nya styrmodell.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
uppföljningen av internkontrollplan 2021.  
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Ärendets beredning 
Uppföljningen av riskerna i internkontrollplanen görs av berörd enhet på 
kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsstaben har samordnat arbetet och 
handlagt ärendet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 50 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 § 51 Dnr KS 2022/00200  

Beslut om att uppmärksamma Halmstads kommuns 
medarbetares insatser under pandemin 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 011 Kommunstyrelse, ett tilläggsanslag om 5 
000 tkr i driftmedel 2022 för insatser med syfte att uppmärksamma kommunens 
medarbetares insatser under pandemin, och att finansiering sker via kommunens eget 
kapital.  

Ärendet 
Halmstads kommun vill tacka och uppmärksamma alla medarbetare för deras fantastiska 
insatser under pandemin. Pandemin har under en lång tid påverkat kommunens 
verksamheter. Mycket har behövt förändras och medarbetarna har snabbt fått ställa om, 
ställa upp och arbeta för att minimera påverkan för kommuninvånarna. Det har varit 
utmanande år för många verksamheter. Det är genom skickliga och engagerade 
medarbetare som krisens utmaningar har kunnat hanteras. Flera gemensamma aktiviteter 
för medarbetarna har behövt ställas in. Med anledning av detta vill Halmstads kommun 
tacka och uppmärksamma medarbetarnas fantastiska insatser genom en gemensam 
personalvårdande insats värde upptill 500 kronor per medarbetare.  
 
Följande gäller:  
 
* Det gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform som är anställda vid 
tidpunkten för den personalvårdande insatsen.   
* Ingen kompensation utgår till den medarbetare som inte kan vara med på den 
gemensamma aktiviteten.  
* Den personalvårdande insatsen ska vara i form gemensam middag, underhållning eller 
aktivitet. Det får inte vara logi eller resa.  
* Ingen alkohol bekostas av arbetsgivaren vid till exempel gemensam middag 
* Riktlinjen för representation och gåvor med tillhörande instruktion är gällande 
* Om den personalvårdande insatsen sker på fritiden utges ingen lön eller annan 
ersättning.  
* Respektive förvaltningschef/bolagschef avgör om det ska vara på förvaltning, 
avdelning eller enhetsnivå.  
* Genomföras under perioden from 1 maj tom 30 september 2022.  
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* Om extern leverantör anlitas för t ex middag, underhållning eller aktivitet ska företag 
inom Halmstads kommun användas för att gynna det lokala näringslivet.  
 
Förvaltningarna inom Halmstads kommun  
Respektive förvaltning redovisar antalet deltagare i efterhand till 
kommunledningsförvaltningen och får därefter ersättning från kommunstyrelsen.  
 
Bolagen inom Halmstads kommun 
Bolagen inom Halmstads kommunkoncern uppmanas att genomföra en liknande 
personalvårdande aktivitet med samma förutsättningar som förvaltningarna, förutom att 
respektive bolag tar kostnaden själv och förklarar kostnaden och normaliserar för 
effekten i bedömningen om avkastningskravet.  

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 011 
Kommunstyrelse, ett tilläggsanslag om 5 000 tkr i driftmedel 2022 för insatser med syfte 
att uppmärksamma kommunens medarbetares insatser under pandemin, och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital.  
 
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott 2022-03-22   36(37) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KPLU § 52 Dnr KS 2022/00026  

Information från ordförande och ansvarig chef 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om: 
 
- Visselblåsarfunktion från administrativ direktör genom kanslichef Susanne Mared. 
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KPLU § 53 Dnr KS 2022/00037  

Övriga frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om: 
 
- Kommunens förebyggande arbete med anledning av kriget i Ukraina från administrativ 
direktör. En kortare information meddelas, vidare information ges vidare till 
kommunstyrelsen.   
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