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§ 130 Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.
_______
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§ 131 Godkännande av dagordning
Beslut
Föreliggande förslag till dagordning godkänns efter revidering.

Ärendet
Föreligger förslag till dagordning.
Ärende som utgår ur dagordningen:
- Summering – diskussion – kommunstyrelsens process inom kultur- och värderingsprojektet.
_______
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§ 132 Information om arbetet med åtgärder enligt
vattendirektivet under 2013 2014/705
Kommunstyrelsen får aktuell information.
Vattenmyndigheterna har tagit fram en åtgärdsplan med 38 åtgärder som myndigheter, länsstyrelserna och
kommunerna är skyldiga att genomföra. Dessa åtgärder syftar till att vi ska uppnå god status i alla yt- och
grundvatten.
Enligt vattendirektivet ska alla Sveriges kommuner rapportera hur deras arbete enligt vattenmyndighetens
åtgärdsprogram, den så kallade ”38-listan”, utvecklats under året.
Sju av de 38 åtgärderna är kommunerna skyldiga att vidta.
Under 2013 har miljö- och hälsoskyddskontoret haft särskilt fokus på vatten i sin tillsynsplan. LBVA har
påbörjat planarbete för vattenförsörjning samt riktlinjer för dagvattenhantering. Kommunens samverkan
externt är fortfarande god och vattengruppen har återupptagits som ett internt samverkansverktyg.
_______
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§ 133 Detaljplan för del av Oskarström 5:64 - Beslut
om antagande 2014/757
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna behovsbedömningen av miljöbedömning till detaljplan för del av Oskarström 5:64 m.fl., bilaga 2.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Oskarström
5:64 m.fl., bilaga 1-5.

Ärendet
Fastighetsägaren till Oskarström 5:4 (HYGAP Fastighets AB) har inkommit med en förfrågan om markköp för utvidgning av befintlig verksamhet. Fastighetsägaren vill utöka verksamheten med en lagerbyggnad som ansluter till befintlig huvudbyggnad. Därför önskar fastighetsägaren ändra gällande detaljplan
samt köpa till mark av kommunen för sin verksamhet. Fastighetsägaren begärde planbesked och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav 2012-11-29 §236 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i
detaljplan pröva industriändamål på del av fastigheten Oskarström 5:64.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som medger en utökning av verksamheten med möjlighet att uppföra en lagerbyggnad som kan hänga samman med huvudbyggnaden på
Oskarström 5:4. En markremsa längs riksvägen på fastigheten Oskarström 5:64, som idag används av
verksamheten på Oskarström 5:4 som parkering och uppställningsplats, planläggs för industri och överförs till fastigheten Oskarström 5:4.
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förslaget till
detaljplan ska antas.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-03-25, § 74.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret.
Berörda nämnder och bolag har beretts tillfälle att yttra sig i samråds- och granskningsskedet. Inkomna
synpunkter har redovisats och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna behovsbedömningen av miljöbedömning till detaljplan för del av Oskarström 5:64 m.fl., bilaga 2.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Oskarström
5:64 m.fl., bilaga 1-5.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 134 Resecentrum-information byggtid, framkomlighet över bla Nissan och alternativa lösningar
2014/768
Kommunstyrelsen informeras om byggtid, framkomlighet över bl a Nissan och alternativa lösningar.
_______
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§ 135 Svar på motionen Gör Aleskogen till naturreservat 2014/431
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram
förslag till beslut om bildande av naturreservat, inklusive föreskrifter och skötselplan, för Aleskogen
enligt 7 kap 4§ miljöbalken.

Ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige med yrkande att vidta åtgärder så att Aleskogen blir
avsatt som naturreservat skyddat enligt miljöbalken.
Aleskogen är sedan 1988 ett kommunalt naturreservat genom kommunfullmäktige beslut. Juridiskt sett
saknar beslutet grund då möjligheten för kommunen att bilda egna naturreservat tillkom först i och med
miljöbalken.
Aleskogen som är ett Natura 2000-område och de sydligaste delarna av civila flygfältet är ett mycket värdefullt naturområde i Halmstads absoluta närhet och som också utgör ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde.
Samhällsbyggnadskontoret anser att ett bifall till motionen kommer att fullfölja kommunfullmäktiges
tidigare beslut. Ett bildande av naturreservat av Aleskogen, inklusive värdefulla delar av civila flygfältet,
bidrar till att långsiktligt säkerställa områdets naturvärden och områdets värde som tätortsnära rekreationsområde. Ett reservat av så högt naturvärde i stadens absoluta närhet är en positiv sak för Halmstad att
vara stolt över och att marknadsföra.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-04-15, § 92.
Kommunekolog vid samhällsbyggnadskontoret har handlagt ärendet.
Yttranden har inhämtats från nämnden för Laholmsbuktens VA och Teknik- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram
förslag till beslut om bildande av naturreservat, inklusive föreskrifter och skötselplan, för Aleskogen
enligt 7 kap 4§ miljöbalken.
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Yrkanden
Bertil Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till HEM och LBVA med anledning av infrastrukturanläggningarna genom området.
Tove Bergman (MP) och Mariann Norell (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 136 Etablering av kontaktcenter 2014/215
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de förändringar som har gjorts i bilagorna 3-6
enligt redovisning i bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skapa ett kontaktcenter i Halmstads
kommun med det innehåll som anges i bilaga 3.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara
för genomförandet av projektet kommunalt kontaktcenter under 2014-2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden ska ta över ansvaret
för kontaktcentret 2016-01-01.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Konsument Halmstads nuvarande
verksamhet i lokalerna på Österskans ska samlokaliseras med kontaktcentret.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skapa en samordnad kommunikationsfunktion i Halmstads kommun enligt alternativ A i bilaga 5.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med fastighetsnämnden lösa lokalfrågan för kontaktcentret och delar av Konsument Halmstad
i rådhuset.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till verksamhetsberedningen hänvisa
frågan om fördelning av kostnader för kontaktcentrets driftbudget för 2015.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram
förslag till nya reglementen för de berörda nämnderna utifrån besluten om kontaktcenter och samordnad kommunikationsfunktion.

Ärendet
I Planeringsdirektiv 2014-2016 formuleras under målområdet ”Demokrati och dialog” ett uppdrag att utreda hur ett
kontaktcenter ska skapas för att förstärka och förbättra servicen till kommunens invånare. De sista åren har flera
svenska kommuner byggt kontaktcentra eller motsvarande för att skapa ”en väg in” i kommunen.
Ett kontaktcenter utgör en praktisk tillämpning av idéer som diskuteras i Halmstads kommuns kultur- och värderingsprojekt, dess näringslivsarbete och utveckling av e-förvaltning.
Stadskontoret har i en förstudie tagit fram ett förslag om hur ett kontaktcenter kan utvecklas i enlighet med uppdraget i Planeringsdirektiv 2014-2016. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för projektet. Verksamheten ska starta
2015-02-01. Från 2016-01-01 ska servicenämnden ta över driftsansvaret för kontaktcentret. Finansiering ska ske
inom kommunens budgetram.
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Konsument Halmstads verksamhet i lokalerna på Österskans föreslås samlokaliseras med kontaktcentret.
Inför etableringen av ett kontaktcenter föreslås kommunens kommunikationsfunktion samordnas bland annat för att
bättre kunna tillgodose de krav som kontaktcentrets verksamhet kommer att ställa.
Kommunens nämnder och bolag ställer sig i sina remissvar bakom förslaget att inrätta ett kontaktcenter i Halmstad
samt att samlokalisera Konsument Halmstads verksamhet vid Österskans med kontaktcentret. En majoritet av
kommunens nämnder och bolag stödjer förslaget att inrätta en samordnad kommunikationsfunktion men det finns
också nämnder som i sina remissyttranden avvisar förslaget.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 63.
Stadskontoret, stab, har handlagt ärendet.
Utredningen har föredragits som ett informationsärende i kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-12-10 och i
kommunstyrelsen 2013-12-17.
Kommunstyrelsen protokoll § 39, 2014-01-28.
Expertresurs från servicekontoret arbetar som en av två projektledare.
Förvaltnings- och boalgscheferna har intervjuats. Utredarna har också träffat ett antal av verksamheternas ledningsgrupper.
Förvaltningarnas kommunikatörer har intervjuats liksom chefen för Konsument Halmstad. Där har också ett personalmöte genomförts.
Ekonomi- och HR-funktionerna har inom sina områden bistått utredningen. Detsamma gäller samhällsbyggnadskontorets ansvarige för lokalfrågor.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna de förändringar som har
gjorts i bilagorna 3-6 enligt redovisning i bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skapa ett kontaktcenter i Halmstads
kommun med det innehåll som anges i bilaga 3.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara
för genomförandet av projektet kommunalt kontaktcenter under 2014-2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden ska ta över ansvaret
för kontaktcentret 2016-01-01.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Konsument Halmstads nuvarande
verksamhet i lokalerna på Österskans ska samlokaliseras med kontaktcentret.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skapa en samordnad kommunikationsfunktion i Halmstads kommun enligt alternativ A i bilaga 5.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med fastighetsnämnden lösa lokalfrågan för kontaktcentret och delar av Konsument Halmstad
i rådhuset.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till verksamhetsberedningen hänvisa
frågan om fördelning av kostnader för kontaktcentrets driftbudget för 2015.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram
förslag till nya reglementen för de berörda nämnderna utifrån besluten om kontaktcenter och samordnad kommunikationsfunktion.
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Yrkanden
Anders Rosén (S) yrkar att ärendet återremitteras av följande skäl:
- ärendet har sådan inverkan både på drift och inversteringsbudgeten att den påverkar det kommande budgetarbetet
- se över alternativ placering beroende på hur vi gör med informationen på rådhuset resp. själva telefonkontaktsdelen
- avvakta utvecklingen på Kattegattskolan för att se om Södra vårdskolan behöver användas som evakueringslokal under ombyggnationen
Ordföranden (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för att ärendet avgörs idag enligt ordförandens (M) förslag och Nej-röst för återremittering enligt Anders Roséns (S) förslag.
Efter avslutad omröstning antecknas att 8 ledamöter röstar ja och att 7 ledamöter röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Suzanne Åkerlund (FP), Henrik Oretorp (C), Mikaela Waltersson (M), Dag
Hultefors (M), Johan Rydén (M), Tove Bergman (MP), Ramesh Chibba (KD) och ordföranden (M).
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Bertil Andersson (S), Mariann Norell (V), Claes Holmqvist (S).
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 137 Investeringar i rådhuset och kontaktcenter
2014/215
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 14,9 mkr för iordningställande av lokaler till ett kontaktcenter i rådhuset samt att bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 031) investeringsanslag på 2,1 mkr för inköp
av inventarier och teknik till dessa lokaler.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 299) investeringsanslag på 1,5 mkr för iordningsställande av lokaler för fastighetskontoret på
Södra Vårdskolan samt att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 900
kkr för att täcka för anskaffning av inventarier.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 2,4 mkr för ombyggnad av byggnadsnämndens sessionssal samt att
bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 031) investeringsanslag på 0,2 mkr för inköp av inventarier
till densamma.
4. Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om investeringsanslag på 12,5 mkr för modernisering
av ventilation och temperaturreglering på plan 1-4 i rådhuset till verksamhetsberedningen.
5. Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om investeringsanslag på 10,7 mkr för tillbyggnad av
ny sessionssal för kommunstyrelsen till verksamhetsberedningen.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-06-18, § 66, Planeringsdirektiv 2014-2016. I detta beslut ingår att
ett kontaktcenter ska öppnas i Halmstads kommun. En förstudie har genomförts för att skapa förutsättningar, organisation med mera för inför en planerad start 2015-02-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28 att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att förbereda lösningen av lokalfrågan enligt förslaget i utredningen med en planerad inflyttning 2014-12-01. Detta har skett i samverkan med fastighetskontoret som gjort preliminära ekonomiska beräkningar på de olika byggprojekten.
För kontaktcentrets del handlar investeringsbehoven om anpassning av lokalerna, ventilation/kyla, inventarier, ITstöd och teknisk utrustning.

I samband med diskussioner om investeringar i rådhuset aktualiseras också frågor om kända problem som ventilation/temperaturreglering i hela rådhuset och en mer ändamålsenlig sammanträdeslokal för kommunstyrelsen. Dessa frågor bedöms vara av sådan karaktär att de bör hanteras av
verksamhetsberedningen.
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För att för kontaktcentrets del kunna genomföra de nödvändiga ombyggnaderna samt inköpen av
inventarier, teknisk utrustning och IT-stöd krävs att kommunfullmäktige beviljar berörda nämnder
tilläggsanslag på sammanlagt 22 miljoner kr.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 64.
Stadskontoret, stab, har handlagt ärendet.

Fastighetsnämnden har i remissen om kontaktcenter yttrat sig om konsekvenserna av en flytt av fastighetskontoret till Södra Vårdskolan.
Förvaltningscheferna i rådhuset har diskuterat frågan anpassning av rådhusets lokaler samt lämnat anvisningar om hur arbetet ska bedrivas.
Stadskontoret, samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har samarbetat för att ta fram underlag
för hur rådhuset föreslås byggas om och vilka kostnader som det kommer att medföra. Stadskontorets
ekonomifunktion har deltagit i handläggningen.
Diskussioner pågår med Konsument Halmstad om utformningen av deras planerade lokaler i rådhuset
vilket innebär att beskrivningen i bilaga 1 kan komma att ändras. Det bedöms inte ha någon större påverkan på kostnaderna
Cesam har informerats om både kontaktcenter och de förändringar i rådhuset som planeras.
Fastighetskontoret har samverkat lokalt om den planerade flytten till Södra Vårdskolan.
Stadskontoret planerar att samverka kring dels utredningsförslaget angående kontaktcentret, dels de övergripande lokalfrågorna efter att kommunstyrelsens ledningsutskott godkänt beslutsunderlaget.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 14,9 mkr för iordningställande av lokaler till ett kontaktcenter i rådhuset samt att bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 031) investeringsanslag på 2,1 mkr för inköp
av inventarier och teknik till dessa lokaler.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 299) investeringsanslag på 1,5 mkr för iordningsställande av lokaler för fastighetskontoret på
Södra Vårdskolan samt att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 900
kkr för att täcka för anskaffning av inventarier.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja fastighetsnämnden (anslagsområde 209) investeringsanslag på 2,4 mkr för ombyggnad av byggnadsnämndens sessionssal samt att
bevilja kommunstyrelsen (anslagsområde 031) investeringsanslag på 0,2 mkr för inköp av inventarier
till densamma.
4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om
investeringsanslag på 12,5 mkr för modernisering av ventilation och temperaturreglering på plan 1-4 i
rådhuset till verksamhetsberedningen.
5. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om
investeringsanslag på 10,7 mkr för tillbyggnad av ny sessionssal för kommunstyrelsen till verksamhetsberedningen.
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Yrkanden
Anders Rosén (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet skall avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Reservation
Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Bertil Andersson
(S), Mariann Norell (V), Claes Holmqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_______
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§ 138 Tillgänglighetsmiljonen 2014 2014/352
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämndens ansökan om medel på 129 000 kr ur tillgänglighetsmiljonen för att tillgänglighetsanpassa yttre ytor på en sommargård i Mahult.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel
på 300 000 kr ur tillgänglighetsmiljonen för projektet Melodifestivalen riktat till ungdomar med
funktionshinder.

Ärendet
Tillgänglighetsmiljonen är sökbar för kommunens samtliga nämnder. Medlen tilldelas praktiska lösningar
på konkreta tillgänglighetsproblem som går utanför sökande nämnds ordinarie budget.
En ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen har inkommit till kommunstyrelsen från kulturnämnden
om att tillgänglighetsanpassa yttre ytor på en sommargård i Mahult. Sommargården är en gård med aktivitets- och övernattningsmöjligheter som i dagsläget inte är tillgänglig för alla. Syftet är att möjliggöra för
alla att nyttja sommargården (bilaga 3).
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med en ansökan om medel på 300 000 kr ur tillgänglighetsmiljonen för ett melodifestivalsprojekt i samarbete med ABF Sydhalland för ungdomar med
funktionsnedsättning (bilaga 5).

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 72.
Stadskontoret, ledningsstöd, har handlagt ärendet.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar både kulturnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökningar med hänvisning till anvisningar för ansökan om bidrag ur tillgänglighetsmiljonen (bilaga 4) samt kommunala handikapprådets tillstyrkan.
Kommunala handikapprådet har granskat och tillstyrkt båda ansökningarna (bilaga 1).

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämndens
ansökan om medel på 129 000 kr ur tillgänglighetsmiljonen för att tillgänglighetsanpassa yttre ytor på
en sommargård i Mahult.
2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel på 300 000 kr ur tillgänglighetsmiljonen för projektet
Melodifestivalen riktat till ungdomar med funktionshinder.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 139 Personalredovisning 2013 2014/601
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Halmstads kommuns personalredovisning 2013.
2. Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera berörda nämnder och bolagsstyrelser att beakta de slutsatser som stadskontoret har redovisat i bilaga 2.

Ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009/0377 om en central personalredovisning har stadskontorets
personalavdelning tagit fram en kommunövergripande redovisning för Halmstads kommun 2013. Personalredovisningen består av personalstatistik med analys och kommentarer, en del avser hela året annan
statistik beskriver en specifik tidpunkt, 31december.
Syftet med redovisningen är att ge en operativ användbar uppföljning av personalarbetet i kommunen.
Resultatet av mätningarna ska leda fram till en dialog om vilka förbättringar och förändringar som ska
göras och att detta sedan blir åtgärdat på kommun-, förvaltnings- och bolagsnivå. Personalredovisningen
är också en viktig del av uppföljningen av kommunens personalpolitiska riktlinje Human Resources –
riktning vision 2020, antagen av kommunfullmäktige hösten 2009.
Årets personalredovisning visar att antalet tillsvidareanställda har minskat inom både förvaltningar och
bolag. Visstidsanställd personal, mer än tre månader, har ökat inom förvaltningarna men minskat inom
bolagen. Samma förhållande gäller för timavlönad personal. Minskad gymnasieorganisation och tidigare
övertaligheten inom hemvårdsförvaltningen som börjar jämna ut sig är några förklaringar. Minskningen
beror också på kravet om förskollärar- och lärarlegitimation. Nyutexaminerade lärare ska ha ett introduktionsår innan de kan få tillsvidareanställning. Detta medför att visstidsanställningarna har ökat inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Vissa förvaltningar har börjat märka av generationsväxlingen samtidigt som verksamheterna har ett behov
av att kompetenssäkra och rekrytera personer som på sikt ska axla nyckelroller i kommuner. Mot bakgrund av utmaningen med kompetensförsörjningen blir arbetet med att få fler att uppmärksamma kommunen som en attraktiv arbetsgivare oerhört viktigt.
2013 genomfördes en ny medarbetarundersökning och resultatet visar att nöjdheten bland medarbetarna
totalt sett har ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes hösten 2011. Det så kallade Nöjd
Medarbetar-Index, NMI, har ökat från 73 till 75 på en skala mellan 0 som lägsta värde och 100 som
högsta värde.
Andelen medarbetare utan registrerad sjukfrånvaro har minskat inom både förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaron har minskat inom bolagen men ökat inom förvaltningarna. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har ökat.
Under året har kommunens externa företagshälsovård utfört 9 234 timmar mot Halmstads kommun vilket
är en höjning av utnyttjandegraden jämfört med 2012.
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsens personalutskott 2014-03-11, § 18.
Ärendet har beretts av stadskontorets HR-avdelning.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Halmstads kommuns personalredovisning 2013.
2. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att rekommendera berörda
nämnder och bolagsstyrelser att beakta de slutsatser som stadskontoret har redovisat i bilaga 2.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna:
Gällande personalredovisningen vill vi i likhet med tidigare påpekanden framhålla vikten av
att utveckla sättet att redovisa personalstatistiken.
Vi noterar i övrigt att sjuktalen inom bland annat vård och omsorg ligger på en allvarsamt
hög nivå. Därutöver vill vi med anledning av bilagan till personalredovisningen hänvisa till
socialdemokraternas alternativa förslag vad gäller bland annat friskvård, kompetensutveckling samt generationsväxling.
_______
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§ 140 Ekonomirapport januari-mars 2014 2014/430
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – mars 2014 till handlingarna.

Ärendet
Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari – mars 2014.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 65.
Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – mars
2014 till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 141 Ekonomirapport för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret jan-mar 2014 2014/482
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret
januari – mars 2014 till handlingarna.

Ärendet
Föreligger för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret upprättad ekonomirapport januari –
mars 2014.
I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 66.
Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för
stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret januari – mars 2014 till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 142 Efterställt lån 2014/549
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Handbollsklubben Drott Halmstad, organisationsnummer 849200-1618 (Drott) ett efterställt lån uppgående till 1,5 mkr enligt bilaga
1.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att följa
Drotts verksamhet enligt bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Med anledning av Drotts betydande ekonomiska svårigheter har Drotts styrelse uppsökt företrädare för
Halmstads kommun och fört en diskussion om ekonomiskt stöd.
Företrädarna för Femklövern och Socialdemokraterna anser att det är viktigt med en elithandbollsklubb i
Halmstad som skapar förebilder för verksamma inom breddidrotten i kommunen och som företräder en av
landets största idrotter.
Företrädarna för Femklövern och Socialdemokraterna har kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att bevilja Drott ett efterställt lån (nedan kallat Kapitaltillskott) uppgående till 1,5
mkr. Kapitaltillskottet syftar till att ge Drott förutsättningar att behålla sin elitlicens och undvika att Drott
behöver ställa in sina betalningar.
Drott är i en akut ekonomisk situation och har ett behov av medel snarast vilket innebär att utbetalning
behöver ske omedelbart efter att kommunfullmäktige har tagit beslut. Av den anledningen föreslås att
paragrafen blir omedelbart justerad.
Förslaget grundar sig främst på ett affärsmässigt perspektiv från företrädarna för Femklöverns och Socialdemokraternas sida. Om Drott tvingas ställa in sina betalningar innebär det förluster för kommunen
både avseende utestående fordringar för 2012, 2013 och 2014 som i bokföringen per 2014-04-01 uppgår
till ca (1) mkr och uteblivna framtida intäkter för exempelvis planhyror och kanslilokaler.
Det efterställda lånet till Drott är att betrakta som en engångsföreteelse. Innan utbetalning sker skall samtliga per 2014-05-20 utestående fordringar som kommunen har i förhållande till Drott avräknas.
Med hjälp av bland annat Kapitaltillskottet får Drott förutsättningar att klara sina ekonomiska åtaganden
och vara kvar som en elithandbollsklubb i Halmstad. I ett längre perspektiv ser stadskontoret en risk avseende Drotts förutsättningar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Stadskontoret ser därför ett
stort behov av att Drotts styrelse utvecklar föreningens rutiner och visar på en ledning och styrning av
verksamheten som tydligt arbetar för en budget i balans. Det är viktigt att verksamheten genererar överJusterandes sign
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skott och bygger upp ett eget kapital i syfte att återbetala det efterställda lånet och för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi.
Återbetalning av Kapitaltillskottet skall ske när Drotts egna kapital överstiger 500.000 kronor enligt bilaga 1.
Kommunen skall löpande följa Drotts verksamhet enligt bilaga 1.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 69.
Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Handbollsklubben Drott Halmstad, organisationsnummer 849200-1618 (Drott) ett efterställt lån uppgående till 1,5 mkr enligt bilaga
1.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att följa
Drotts verksamhet enligt bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 143 Kommunala bolag - årsredovisningar 2013
2014/312
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2013 för
Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull,
Nissamedia AB, Projekt Söder i Halmstad AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads
Näringslivs AB, AB Industristaden, AB Nissastaden, Halmstads Flygplats AB, Halmstad & Co AB
och Hallands Hamnar Halmstad AB till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet
De kommunala bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2013 redovisas till kommunfullmäktige.
Enligt Kommunallagen 6 kap 1a-b§ (KL) ska kommunstyrelsen (KS), för varje aktiebolag som avses i 3 kap 17 och
18§§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
KS har möjlighet att ta del av de helägda bolagens egenkontroll genom bolagens årsredovisningar för 2013 samt
Halmstads Rådhus ABs styrelses bedömning. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som KS i
övrigt utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och dialog med bolagen föreslås KS fatta beslut att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2013 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-04-15, § 70.
Avdelningen för ekonomi och styrning, stadskontoret, har handlagt ärendet.
Halmstads Rådhus ABs styrelse och VD.
Halmstads Rådhus ABs dotterbolags styrelser och VD.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2013 för
Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull,
Nissamedia AB, Projekt Söder i Halmstad AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads
Näringslivs AB, AB Industristaden, AB Nissastaden, Halmstads Flygplats AB, Halmstad & Co AB
och Hallands Hamnar Halmstad AB till handlingarna.
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2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 144 Diskussion om upphandlingsfrågor 2014/768
Kommunstyrelsen får information om de största leverantörerna till Halmstads kommun, ny direktupphandlingsgräns och utredningen om ny överprövningsrätt.
_______
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§ 145 Internkontroll 2013-2014 för nämnder och bolagsstyrelser 2014/274
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner
till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens interna kontroll. Stadskontoret har med
anledning av detta sammanställt nämndernas och bolagsstyrelsernas återrapportering av internkontrollplaner för 2013 samt antagna internkontrollplaner för 2014.
Ett antal generella iakttagelser kring återrapporteringen är:
- En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts i de flesta av nämnderna.
- Dokumentationen av kontroller och resultatet av kontrollerna är fortfarande bristfällig i vissa nämnder.
- Merparten av kontrollerna tenderar att utgöra själva kontrollen istället för att kontrollera att det finns
rutiner som fungerar.
- Kärnverksamheten finns med i knappt hälften av planerna.
- Det finns en öppenhet kring anmärkningar och avvikelser som har påträffats vid kontrollerna.
Stadskontoret bedömer att den interna kontrollen i kommunen fungerar tillfredsställande men att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter.
Det sker en positiv utveckling i nämnder och bolagsstyrelser mot en större transparens. Avvikelser leder i
flertalet fall till konkreta åtgärder.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har antagit internkontrollplaner för 2014 utom byggnadsnämnden
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det som kan förbättras är att kärnverksamheten tydligare
behöver tas med i planerna, samt att planerna behöver baseras på risk- och väsentlighetsanalyser.
Med anledning av de förbättringsmöjligheter som uppmärksammats kommer stadskontoret under 2014 att
planera insatser och stöd till förvaltningar och bolag i syfte att stärka arbetet med internkontroll i kommunkoncernen.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-03-25, § 59.
Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av
nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 146 Anmälningsärende 2014-04-29 2014/207
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet
Följande anmäls till kommunstyrelsen:

FRÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
Cirkulären finns att läsa och ladda ner från cirkulärdatabasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

FRÅN ÖVRIGA
1. HallWan AB; Protokoll från årsstämman 2014-03-07, där årsredovisning 2013, revisionsberättelse och
lekmannarevisors granskningsrapport lades fram.
2. Kommunstyrelsens ledningsutskott; Protokoll 2014-03-25
3. Kommunstyrelsens personalutskott; Protokoll 2014-03-11
4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2014-03-25, 2014-04-15
5. Patientnämnden; Protokoll 2014-03-20
REVISIONSRAPPORTER
6. Barn- och ungdomsnämnden; Svar på revisionsrapport – Stärkt föräldraroll (KS 2014/0144)
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f6617f12/1396880536277/yttrande-barn-ochungdomsnamnden-starkt-foraldraroll.pdf
7. Socialnämnden; Svar på revisionsrapport – Stöd till familjehem (KS 2013/0672)
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f6618d34/1397111550162/yttrandesocialnamnden-stod-till-familjehem.pdf
och åtgärdsplan:
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f6618d33/1397111548473/atgardsplansocialnamnden-stod-till-familjehem.pdf
8. Revisorerna; Revisionsrapport – Betyg och bedömning i grundskolan (KS 2014/261)
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f6613add/1395406028589/revisionsrapportbetyg-och-bedomning-i-grundskolan.pdf
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9. Revisorerna; Revisionsrapport – Personlig assistans – Kvalitet i bemötande och rätt insatser (KS
2014/264)
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f6613adf/1395406031128/revisionsrapportpersonlig-assistans-kvalitet-i-bemotande-och-ratt-insatser.pdf
10. Revisorerna; Revisionsrapport – Måluppfyllelse, gymnasieskolan (KS 2014/307)
http://www.halmstad.se/download/18.480e68b21449b47f661465a/1395758380094/revisionsrapportmaluppfyllelsen-i-gymnasieskolan.pdf
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§ 147 Entreprenörsregionen - information
Ordföranden (M) informerar om att Entreprenörsregionen håller utvecklingsstämma den 9 maj.
_______
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§ 148 Kommunberedningen - information
Ordföranden (M) informerar att ärendet om framtida hemsjukvården behandlas på kommunberedningen
den 7 maj.
_______
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§ 149 Information från KS ordförande och kommunchefen
Ordföranden (M) tar upp ärendet om samlokalisering av naturbruksgymnasierna Munkagårdsgymnasiet
och Plönningegymnasiet till en geografisk plats, som behandlas på regionstyrelsen den 30 april.
Tf kommunchef informerar om:
- insatser i samband med vattenläckan på Kristinehedsvägen den 26 april
- samverkan med länskrim
- den avbrutna upphandlingen avseende ombyggnad och renovering av Kattegattskolan
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§ 150 Övriga frågor
Ärendet om Fairtrade City aktualiseras.
Stadskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med presentation av hur Halmstad kan få
en Fairtrade City-diplomering, för rättvis handel och etisk upphandling.
_______
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