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Val av justerare
Beslut
Anders Rosén (S) väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
_______
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Dnr KS 2018/00024

Godkännande av dagordning
Beslut
Förslag till dagordning godkänns med Ordförandens (M) förslag till revidering..
Ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
Ordföranden (M) föreslår att kommunstyrelsen lägger till ett ärende till dagordningen:
1. Personalärende
_______
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Dnr KS 2017/00607

Arbetsformer och organisering - Politisk Ledning
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att ett syfte med förändringen
bland annat är att stärka personalfrågorna i kommunstyrelsens arbete.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens
ärenden bereds i tre utskott.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utskotten benämns:
Personal- och ledningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Utskottet för tillväxt
och hållbar utveckling.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utskotten har 7
ledamöter var.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det finns totalt 5
kommunrådsuppdrag, varav majoriteten förfogar över 3 och minoriteten över 2.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunråden från
oppositionen kallas oppositionsråd.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunrådsrollen för
majoriteten omfattar ordförandeskap i ett utskott.
8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att oppositionsrådsrollen
omfattar 2:a vice ordförandeskap i ett utskott.
9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att varje utskott har en 1:a
vice ordförande från majoriteten.
10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att politiska
organisationsförändringar kommer att kunna genomföras även mellan val och
därför behöver nödvändiga beslut tas som möjliggör detta.
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Ärendet
Politisk ledning är en del av projektet Arbetsformer och organisering och tar fasta på
kommunstyrelsens arbetsformer, kommunstyrelsens interna organisering, kommunrådens roll samt relationen mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2018-01-16, § 6
Ärendet har beretts genom diskussion i kommunstyrelsens ledningsutskott från hösten
2016 till hösten 2017. Från augusti fram till att detta ärende anmälts har en arbetsgrupp
ledd av kommunchefen arbetat vidare med ärendet. Kontinuerliga avstämningar har
gjorts med ledningsutskottet, som fungerat som referensgrupp. Den 14 november 2017
beslutade ledningsutskottet att remittera ärendet till de politiska partierna representerade
i kommunfullmäktige. Partierna hade till den 21 december på sig att lämna in remissvar,
vilket – i datumordning – Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna
samt Centerpartiet gjorde.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ärenden bereds i tre utskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utskotten benämns: Personal- och
ledningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Utskottet för tillväxt och hållbar
utveckling.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utskotten har 7 ledamöter var.
4. Kommunfullmäktige beslutar att det finns totalt 5 kommunrådsuppdrag, varav
majoriteten förfogar över 3 och minoriteten över 2.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunråden från oppositionen kallas
oppositionsråd.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunrådsrollen för majoriteten omfattar
ordförandeskap i ett utskott.
7. Kommunfullmäktige beslutar att oppositionsrådsrollen omfattar 2:a vice
ordförandeskap i ett utskott.
8. Kommunfullmäktige beslutar att varje utskott har en 1:a vice ordförande från
majoriteten.
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9. Kommunfullmäktige beslutar att politiska organisationsförändringar kommer att
kunna genomföras även mellan val och därför behöver nödvändiga beslut tas som
möjliggör detta.
Yrkanden
Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att ett
syfte med förändringen bland annat är att stärka personalfrågorna i kommunstyrelsens
arbete.
Anders Rosén (S) yrkar bifall till förslaget och Ordförandens (M) tilläggsyrkande.
Tor Ingels (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1,2, 5-8, avslag till beslutspunkterna 3,
4, 9 och att punkterna 3 respektive 4 istället får lydelserna:
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utskotten har 7 ledamöter
och 3 ersättare var.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det finns totalt 7
kommunrådsuppdrag, varav majoriteten förfogar över 4 och oppositionen 3.
Tor Ingels (SD) yrkar att:
1. Kommunstyrelsens ordförande har ett fristående kommunrådsuppdrag, utan
ordförandepost i utskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att lägga
fram förslag på fungerande organisation med fristående kommunstyrelseordförande,
utan ordförandepost i utskott.
Tove Bergman (MP) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på ändrat reglemente för
kommunstyrelsen, och i andra hand avslag på förslaget.
Ordföranden (M) yrkar avslag till Tor Ingels (SD) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Tove
Bergmans (MP) återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Följande beslutsgång godkänns: Ordföranden (M) prövar varje beslutspunkt för att utse
ett huvudförslag som i sin helhet ställs mot Tove Bergmans (MP) avslagsyrkande.
Ordföranden (M) prövar förslag till beslut punkt 1 och 2 och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag till beslut punkt 3 mot Tor Ingels
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets
förslag.
Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag till beslut punkt 4 mot Tor Ingels
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets
förslag.
Ordföranden (M) prövar ledningsutskottets förslag till beslut punkt 5-8 och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag till beslut punkt 9 mot Tor Ingels
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ledningsutskottets förslag.
Ordföranden (M) prövar sitt tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med detta.
Ordföranden (M) ställer sitt avslagsyrkande mot Tor Ingels (SD) tilläggsyrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens avslagsyrkande.
Ordföranden (M) ställer ledningsutskottets förslag i sin helhet och sitt tilläggsyrkande
mot Tove Bergmans (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ledningsutskottets förslag och ordförandens tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag i sin helhet och
Ordförandens (M) tilläggsyrkande.
Reservation
Tor Ingels (SD) och Tove Bergman (MP) reserverar sig till förmån för sina egna
yrkanden.
_______
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Dnr KS 2017/00605

Arbetsformer och organisering - Tillväxt & attraktivitet
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att huvudsyftet med
förändringen är att stärka förutsättningarna för ett gott företagsklimat.
2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
ansvara för allt etableringsstrategiskt arbete.

3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
ansvara för strategisk näringslivsutveckling.

4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
ansvara för strategisk destinationsutveckling.

5.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
ansvara för att säkra ett gott företagsklimat.

6.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska
ansvara för kommunikation kring Halmstad som attraktiv plats.

7.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka fusion av
bolagen Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB genom att
Halmstads Näringslivs AB:s samtliga tillgångar och skulder övertas av Destination
Halmstad AB.

8.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att lägga fram ett
förslag till namn och ägardirektiv för det fusionerade bolaget.

9.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt styrelsen i
Destination Halmstad AB och Halmstads Näringslivs AB att säkerställa att fusion
av bolagen har genomförts senast 2018-12-31.

10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Halmstad Direkt är
vägen in även för företag.
11. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nödvändiga följdbeslut
med anledning av i detta skede antagna beslut bereds och läggs fram till berörd
instans.
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Ärendet
Arbetet är en del av projektet Arbetsformer och organisering och har som syfte att
uppnå:
 en samlad strategisk kommunikation för Halmstad som attraktiv plats under
kommunstyrelsen
 ett samordnande och strategiskt ansvar för tillväxt och attraktivitet under
kommunstyrelsen
 en fusion av Halmstads Näringslivs AB (HNAB) och Destination Halmstad AB
(DHAB)
 bidra till en hållbar koncernorganisering
För att uppnå syftet har direktivet tagit fasta på följande frågeställningar:
 plan för fusion av HNAB och DHAB
 beskriv hur en samlad strategisk kommunikation om Halmstad som attraktiv plats
ska fungera
 föreslå vilka uppdrag inom tillväxt och attraktivitet som ska tillföras
kommunstyrelsen
 beskriv det fusionerade bolagets uppdrag
 beskriv rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och det fusionerade bolaget
 utred organisatoriska konsekvenser för Halmstads Rådhus AB (HRAB), inklusive
rollen för High 5
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2018-01-16, § 7
Ärendet har beretts genom diskussion i kommunstyrelsens ledningsutskott från hösten
2016 till hösten 2017. Från augusti fram till att detta ärende anmälts har en arbetsgrupp
ledd av biträdande kommunchef. Medverkande har varit representanter från HNAB,
DHAB, stadskontoret samt samhällsbyggnadskontoret. Kontinuerliga avstämningar har
gjorts med ledningsutskottet, som fungerat som referensgrupp.
Den 14 november 2017 beslutade ledningsutskottet att remittera ärendet till de politiska
partierna representerade i kommunfullmäktige, samt till HNAB och DHAB. Instanserna
hade till den 21 december på sig att lämna in remissvar, vilket – i datumordning –
Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, DHAB, Socialdemokraterna, HNAB samt
Centerpartiet gjorde.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige uttalar att huvudsyftet med förändringen är att stärka
förutsättningarna för ett gott företagsklimat.
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2.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för allt
etableringsstrategiskt arbete.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för strategisk
näringslivsutveckling.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för strategisk
destinationsutveckling.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att säkra ett gott
företagsklimat.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för kommunikation
kring Halmstad som attraktiv plats.

7.

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka fusion av bolagen Halmstads Näringslivs
AB och Destination Halmstad AB genom att Halmstads Näringslivs AB:s samtliga
tillgångar och skulder övertas av Destination Halmstad AB.

8.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att lägga fram ett
förslag till namn och ägardirektiv för det fusionerade bolaget.

9.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrelsen i Destination Halmstad AB
och Halmstads Näringslivs AB att säkerställa att fusion av bolagen har genomförts
senast 2018-12-31.

10. Kommunfullmäktige beslutar att Halmstad Direkt är vägen in även för företag.
11. Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga följdbeslut med anledning av i detta
skede antagna beslut bereds och läggs fram till berörd instans.
Yrkanden
Anders Rosén (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
_______
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Dnr KS 2017/00046

Information om Markarydsbanan
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Kommunstyrelsen får information om aktuellt läge för Markarydsbanan.
Markarydsbanan sträcker sig mellan Eldsberga (vid Västkustbanan) och Hässleholm
(utmed Södra stambanan), via Markaryd. Banan är 77 km lång och enkelspårig. Banan
går igenom fyra kommuner och tre regioner. I dagsläget trafikeras Skånetrafiken
sträckan Hässleholm - Markaryd med Pågatåg.
I regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2019 för Halland ”Kollektivtrafik för en
hållbar regional utveckling Halland 2035” som antogs i april 2016 uttalas ambitionerna
och syftet med tågtrafiken på Markarydsbanan. Banan ska tillgodose resbehov för
arbets- och studiependling samt resor som sker mer sällan, så kallade fjärresor. Planering
pågår för att införa av persontågstrafik på sträckan Halmstad – Markaryd.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 28

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sida
13(25)

Dnr KS 2017/00220

Ny renhållningsordning - Remiss av förslag till avfallsplan
och föreskrifter för avfallshantering
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att dela samhällsbyggnadskontorets bedömning att
avfallsplanens genomförande inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att sända förslag till avfallsplan med bilagor på remiss för
yttrande under perioden februari – mars 2018 enligt sändlista.
3. Kommunstyrelsen beslutar att sända förslag till föreskrifter för avfallshantering med
bilagor på remiss för yttrande under perioden februari – mars 2018 enligt sändlista.
Ärendet
Kommunens renhållningsordning består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Den
ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Förslaget till samrådsversion är framtaget under hösten 2017 efter Naturvårdsverkets
nya riktlinjer för kommunala avfallsplaner. Under samrådet februari - mars 2018 ges
samtliga nämnder, bolagsstyrelser, aktörer enligt sändlista samt övriga som har intresse
av förslaget möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter. Kommunens
verksamheter uppmanas också till att kommentera konsekvenser och kostnader som ett
genomförande av avfallsplanen kan komma att leda till.
Synpunkterna kommer att bearbetas och senare under året kommer ett bearbetat förslag
att ställas ut för granskning. Beslut om antagande planeras i december 2018 så att en ny
renhållningsordning kan träda i kraft 1 januari 2019.
När denna renhållningsordning är antagen av kommunfullmäktige ersätter den
Renhållningsordningen för Halmstads kommun som antogs av kommunfullmäktige
2013-05-21, § 59 och sedan aktualiserades av kommunfullmäktige 2016-12-13, § 137.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2018-01-16, § 3
Samhällsbyggnadskontoret har i nära samverkan med HEM och avropad konsult tagit
fram ett förslag till samråd. Tjänstepersoner från miljöförvaltningen, teknik- och
fritidsförvaltningen, Laholmsbuktens VA samt kommunjurist har också deltagit i
arbetsgruppsmöten och lämnat synpunkter och förslag på skrivningar.
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Innan förslaget går ut på samråd krävs ett muntligt samråd med länsstyrelsen för att
diskutera avgränsning och behov av miljökonsekvensbeskrivning i avfallsplanen. Detta
genomfördes den 20 december 2017. Länsstyrelsen, kommunen och konsulten var då
överens om att nuvarande förslag till avfallsplan inte kommer att leda till betydande
miljöpåverkan och kräver således inte en fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalken. Samhällsbyggnadskontoret vill ändå göra en genomlysning av miljökonsekvenser kopplat till miljökvalitetsmålen även om de inte behöver uppfylla de
formella kraven. Miljöbedömningen av förslaget visar att mål och åtgärder leder till
ökade möjligheter att nå miljökvalitetsmålen.
Samrådet kommer att annonseras i lokaltidning och finnas tillgängligt på kommunens
webbplats. Ett öppet samrådsmöte planeras under februari.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att dela samhällsbyggnadskontorets bedömning att
avfallsplanens genomförande inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att sända förslag till avfallsplan med bilagor på remiss för
yttrande under perioden februari – mars 2018 enligt sändlista.
3. Kommunstyrelsen beslutar att sända förslag till föreskrifter för avfallshantering med
bilagor på remiss för yttrande under perioden februari – mars 2018 enligt sändlista.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
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Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sida
15(25)

Dnr KS 2016/00549

Detaljplan för del av Skedala 4:1 - Beslut om antagande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Skedala 4:1 enligt:
Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning,
daterade 2018-01-02.
Ärendet
Fastighetsägarna inkom 2015-12-14 med ansökan om planbesked för att kunna uppföra
tre eller fyra tvåvånings flerbostadshus om vardera fyra lägenheter. Ansökan inkom efter
att bostadsförsörjningsprogrammet justerats så att planområdet ingår under byggnation i
”Inlandet förtätningsobjekt ÖO” samt ligger i kolumnen 2016-2020. Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott gav 2016-03-22 § 84 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i
detaljplan pröva bostadsändamål på del av fastigheten Skedala 4:1 samt att upprätta de
avtal som fodras för detaljplanen. Ramavtal för plankostnaden fastställdes den 6
september 2016-09-06 § 197, varefter förslag till detaljplan har upprättats.
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus i
anslutning till Skedala tätort. Detaljplanen syftar till att skapa fler boendealternativ på en
ort där majoriteten av bostadsbebyggelsen utgörs av småhus. Projektet ligger i linje med
kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030 samt Handlingsprogram för
bostadsförsörjning.
Detaljplanen medger att huvudbyggnad får uppföras med en högsta nockhöjd på 12
meter och en minsta takvinkel på 18 grader. Komplementbyggnad får uppföras med en
högsta nockhöjd på 4,5 meter. Planområdet har en maximal exploateringsgrad på 3450
kvm bruttoarea och fastighetsstorleken ska vara minst 4500kvm.
Efter granskningsskedet har inte några väsentliga ändringar gjorts. Plankartan har inte
ändrats efter granskningen. I planbeskrivningen har ett förtydligande gjorts på sida 14
under avsnittet ”störande verksamheter och farligt gods”.
Inkomna synpunkter och svar på dessa återfinns i granskningsutlåtandet som föreslås
godkännas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att detaljplanen därefter antas av kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Sida
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2018-01-16, § 7
Planförslaget har upprättats enligt modellen för samhällsbyggnadsprocessen genom
samarbete i en projektgrupp med deltagare från samhällsbyggnadskontoret,
byggnadskontoret, räddningstjänsten, teknik- och fritidsförvaltningen, LBVA och
miljöförvaltningen.
Under framtagandet av samrådshandlingen har dialog förts med exploatören.
Ärendet har under samråd och granskning remitterats till de av kommunens nämnder
och bolag som ansetts berörda av förslaget. Kommunen har i enlighet med plan- och
bygglagen samrått om förslaget med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kända
sakägare samt de myndigheter och föreningar som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Inkomna synpunkter med kommentarer redovisas i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Skedala 4:1 enligt:
Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning,
daterade 2018-01-02.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-01-30
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Dnr KS 2017/00127

Ändring av detaljplan 1380K - SÖN10 byggnadsplan för
Tylösand, avseende fastigheten Tyludden 1:7 - Beslut om
antagande
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömning av miljöbedömning,
daterad 2017-03-21.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-SÖN byggnadsplan
för Tylösand, avseende fastigheten Tyludden 1:7, enligt ursprunglig plankarta, 195312-08, med ändring 2001-04-12, samt med aktuell ändring daterad 2018-01-18;
ursprungliga planbestämmelser, 1953-12-08, med ändring 2001-04-12, samt med
aktuell ändring daterad 2018-01-18, samt; planbeskrivning daterad 2018-01-18.
Ärendet
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2017-02-21, § 39, att ge
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva en utökning av användningen
med samlingslokal och restaurang på fastigheten Tyludden 1:7 genom en ändring av
gällande detaljplan 1380K-SÖN10 byggnadsplan för Tylösand.
Ändringen av gällande detaljplan 1380K-SÖN10, ursprungligen fastställd som
byggnadsplan för Tylösand 1953-12-08, syftar till att marken inom fastigheten Tyludden
1:7 ska få en utökad användning. Utöver varmbadhus tillåts även samlingslokal och
restaurang.
Ändringen innebär enbart en utökning av användningen inom en befintlig byggrätt
enligt gällande detaljplan. Nu gällande regleringar i övrigt kvarstår i enlighet med
gällande plan.
Ett genomförande av ändringen innebär en möjlighet till komplettering av det
serviceutbud som idag finns i Tylösand, vilket bedöms vara i linje med intentionerna i
gällande översiktsplan.
Efter granskning har redaktionella ändringar, som framgår av granskningsutlåtandet,
gjorts i planbeskrivningen. De redaktionella ändringarna innebär dels viss justering av
rubriker och styckesindelning, dels bearbetning av texten i planbeskrivningen.
Ändringarna, som inte faller inom ramen för väsentlig förändring enligt 5 kap. 25 § planoch bygglagen, har gjorts i syfte att förtydliga.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-30
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2018-01-30, § 12
Förslag till ändring av detaljplan 1380K-SÖN10 byggnadsplan för Tylösand har
upprättats av samhällsbyggnadskontoret i samverkan med deltagare från teknik- och
fritidsförvaltningen, Laholmsbuktens VA och byggnadskontoret.
Ärendet har i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen varit föremål för samråd och
granskning. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömning av miljöbedömning,
daterad 2017-03-21.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 1380K-SÖN byggnadsplan
för Tylösand, avseende fastigheten Tyludden 1:7, enligt ursprunglig plankarta, 195312-08, med ändring 2001-04-12, samt med aktuell ändring daterad 2018-01-18;
ursprungliga planbestämmelser, 1953-12-08, med ändring 2001-04-12, samt med
aktuell ändring daterad 2018-01-18, samt; planbeskrivning daterad 2018-01-18.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017/00668

Återrapportering av genomförandet av vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram 2016-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar på återrapporteringen till Vattenmyndigheten
om genomförandet av kommunens åtgärder enligt bilaga 1, Förslag till återrapportering
från Halmstads kommun.
Ärendet
Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska alla Sveriges myndigheter rapportera
hur deras arbete med att genomföra åtgärderna och säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom sina respektive verksamhetsområden i februari årligen.
De åtgärder som riktar sig till kommunerna i vattenmyndighetens åtgärdsprogram berör
flera förvaltningar. Åtgärderna handlar om kommunens miljötillsyn, dricksvattenfrågor,
fysisk planering och strategiskt arbete med dagvatten och vatten- och avloppsplaner.
Flertalet av de åtta åtgärder som riktas till kommunerna är pågående eller påbörjade.
Övriga åtgärder planeras att påbörjas och genomföras under 2018.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2018-01-30, § 11
Ärendet är berett av kommunekolog. Information har inhämtats från miljöavdelningen
på miljöförvaltningen, planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret samt
Laholmsbuktens VA.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar på återrapporteringen till Vattenmyndigheten
om genomförandet av kommunens åtgärder enligt bilaga 1, Förslag till återrapportering
från Halmstads kommun.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______

Justerandes signatur
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2018/00090

Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mikaela Waltersson (M) från sitt uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jonas Bergman (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsens verksamhetsberedning.
Ärendet
Mikaela Waltersson (M) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens verksamhetsberedning.
_______

Justerandes signatur
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Halmstads kommun
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/00025

Anmälningsärenden KS 2018-01-30
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.
Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2018-01-16
 Miljönämnden; Svar på revisionsrapport – Granskning av miljönämndens styrning
och ledning (KS 2017/00557)
 Socialnämnden; Svar på revisionsrapport – Granskning av rutinerna för
uppföljningsarbete samt beställningar inom ifo (KS 2017/00554)
_______

Justerandes signatur
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Information från ordförande och kommunchef
Ärendet
Ingen information lämnas.
_______
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 35

Sammanträdesdatum
2018-01-30
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Dnr KS 2018/00075

Personalärende
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation att tillsammans inleda rekrytering av ny
kommundirektör/kommunchef.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation att ta fram förslag till instruktion och titel.
Ärendet
Nuvarande kommunchef går i pension september 2019. Kommunstyrelsens presidium
och förhandlingsdelegationen föreslår att rekryteringsprocessen inleds snarast. Målet är
att beslut om tillsättning ska kunna fattas i juni 2018 och att tillträde ska kunna ske
under hösten 2018.
Motiven till förslaget är:
 att i september 2018 genomförs kommunalvalet. Den nya kommunstyrelsen
kommer att tillträda i oktober 2018. Då inleds ett intensivt arbete med att sätta
arbetsformerna för den nya mandatperioden. I det arbetet bör en ny
kommundirektör/kommunchef delta.
 att från och med 1 januari 2018 är de båda förvaltningarna som lyder under
kommunstyrelsen sammanslagna till en förvaltning, kommunledningsförvaltningen.
Den sammanslagningen genomfördes för att uppfylla lagens krav om att det endast
får finnas en förvaltning under kommunstyrelsen. Under januari 2018 har arbetet
med att utforma den nya förvaltningens uppdrag, organisering et cetera inletts. I maj
planeras kommunstyrelsen ta beslut om bland annat övergripande principer för
organisering. Arbetet med att slutligt utforma organisationen genomförs under
hösten och vintern och den nya organisationen ska implementeras från och med
våren 2019. En ny kommundirektör/kommunchef bör delta i arbetet med såväl
organiseringens utformning et cetera samt att implementera den.
 att det skapar förutsättningar för en god introduktion och överlämning mellan
avgående och tillträdande kommundirektör/kommunchef.
Enligt den nya kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör.
Kommunstyrelsen ska också fastställa en instruktion för direktören. Inför rekryteringen
finns det anledning att se över frågan om titel och att ta fram en instruktion som ersätter
nuvarande uppdragshandling.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium, kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation och HR-chef.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation att tillsammans inleda rekrytering av ny
kommundirektör/kommunchef.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation att ta fram förslag till instruktion och titel.
Yrkanden
Anders Rosén (S) yrkar avslag på förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer föreliggande förslag till beslut mot Anders Roséns (S)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för föreliggande förslag
Nej-röst för Anders Roséns (S) avslagsyrkande
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Lovisa Aldrin (L), Ann-Charlott
Mankell (M), Tove Bergman (MP), Jonas Bergman (M), Tor Ingels (SD), Kjell
Helgesson (C), Anna-Lena Cumtell (KD), Ordföranden (M)
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S), Bertil
Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Fatma Hergül (S)
Med 9 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.
_______
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Övriga frågor
Ärendet
Inga övriga frågor tas upp.
_______
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