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Plats och tid:
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§ 151 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.

_______
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§ 152 Godkännande av dagordning
Beslut
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.

Ärendet
Föreligger förslag till dagordning.
_______
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§ 153 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 Strategisk översiktsplan för Halmstads
kommun
Beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en materialförsörjningsplan som ska redovisas senast december 2014.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
bredband i Halmstads kommun som ska redovisas senast november 2014.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande översiktsplan ”Framtidsplan 2030 – Strategisk översiktsplan för Halmstads
kommun” (bilaga 1), efter beslutade förändringar (KSU 140429).
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande
översiktsplan, ÖP 2000.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande
fördjupade översiktsplaner tillhörande ÖP 2000: Gamletull, Getinge, Kärleken- Kårarp, Simlångsdalen, Östra stranden, Halmstads hamn, Söder, Söder Gullbrandstorp
och Tylösand-Frösakull- Sandhamn samt tematiskt tillägg Vindkraft.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en materialförsörjningsplan som ska redovisas senast december 2014.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
bredband i Halmstads kommun som ska redovisas senast november 2014.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande översiktsplan ”Framtidsplan 2030 – Strategisk översiktsplan för Halmstads
kommun” (bilaga 1), efter beslutade förändringar (KSU 140429).
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande
översiktsplan, ÖP 2000.
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6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande
fördjupade översiktsplaner tillhörande ÖP 2000: Gamletull, Getinge, Kärleken- Kårarp, Simlångsdalen, Östra stranden, Halmstads hamn, Söder, Söder Gullbrandstorp
och Tylösand-Frösakull- Sandhamn samt tematiskt tillägg Vindkraft.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav 2010-11-16 stadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att
arbeta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Halmstads kommun.
Den nu framtagna antagandehandlingen för översiktsplanen bygger på fingerstråk med tätorter i rader
likt pärlor på ett band ut från staden, där tätortsutveckling, offentlig och kommersiell service och kollektivtrafik koncentreras. Mellan stråken slås vakt om de höga landskapsvärdena.
Planen ställdes ut och granskades mellan den 20 december 2013 - 28 februari 2014.
Av utställningen dras slutsatser som har genererat följande förändringar i planen:
Nya riksintresseområdena för vindbruk pekas ut i planen. Energimyndigheten tog den 16 december
2013 beslut om nya riksintressen för vindbruk och att de gäller omgående. Tidigare utpekade riksintresseområden från 2008 upphör att gälla i och med beslutet.
Harplinge- Östra delen av område V6 (öster om gamla banvallen) ändras från område för verksamheter till område för bostäder.
Ytterligare förändringar i text och kartor har gjorts i syfte att rätta till sakfel och för att ytterligare förtydliga planen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan ”Framtidsplan 2030 – Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun” och samtidigt godkänna tillhörande
utlåtande samt upphäva nu gällande översiktsplan ÖP 2000 med tillhörande fördjupade översiktsplaner
samt tematiskt tillägg.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen gav 2010-06-08 stadskontoret i uppdrag att ta fram projektbeskrivning och
tidplan inför revidering av den kommunomfattande översiktsplanen.
Projektbeskrivningen för den nya översiktsplanen behandlades i chefsgruppen och i samordningsgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-16 att ge stadskontoret i uppdrag att med framtagen
projektbeskrivning som grund ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan.
Arbetet med översiktsplanen inleddes officiellt med en kick-off för kommunstyrelsen och
bolags- och förvaltningschefer 2011-03-21. Vid flera tillfällen därefter har sedan diskussioner
i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott genomförts.
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Programmet godkändes av kommunstyrelsen 2011-11-29. Med programhandlingen som grund genomfördes under april och maj 2012 en bred medborgardialog runt om i kommunen. Med programmet och
dialogen som utgångspunkter har samrådsversion av översiktsplanen tagits fram.

Samrådsversionen av översiktsplanen godkändes och beslutades av kommunstyrelsen 201302-26 och sändes ut på ett två månaders långt samråd.
Efter samrådet har översiktsplanen varit uppe för information och diskussion hos planens
styrgrupp KS under två tillfällen, 2013-06-11 och 2013-09-03, vid ett av dessa tillfällen har
inriktningsbeslut för ÖP tagits.
Efter samrådet bearbetades planen och en utställningshandling togs fram. Utställningsversionen av planen godkändes och beslutades av KS 2013-11-26 och sändes ut på en två månaders
lång utställning och granskning.
Med inkomna yttranden under utställningen som grund har nu smärre justeringar av planen
gjort.

Andra grupper
Med översiktsplanens programhandling som grund genomfördes under april och maj 2012 en bred
medborgardialog runt om i kommunen.
Samråd med allmänheten och andra berörda aktörer genomfördes under mars till och med maj 2013.
Planen var utställd och granskades mellan den 20 december 2013 - 28 februari 2014.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott bordlade ärendet vid sammanträdet 2014-04-15,
KSU§88.

Yrkanden
Tove Bergman (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att göra följande ändringar och att
översiktsplanen därefter ställs ut på nytt:
-

-

Sidan 43, inriktning Befintliga handelsområden utvecklas, stycke 1, ny formulering:
”Centrum och Stenalyckan/Eurostop ökar sin attraktivitet – inga nya externa handelsområden tillkommer. Inga ytterligare ytor för handel bör heller tillåtas vid Flygstaden.”
Sidan 135 karta staden, sidan 138, 151, 154 m fl – Alla planer på/skrivningar om en
eventuell ny förbindelse över Nissan i förlängningen av Södra infarten tas bort.
Sidan 135 karta staden, sidan 144 – Den nya bron i närheten av Slottsmöllebron tas
bort.
Sidan 135 karta staden, sidan 145 – Centrumnoden vid Slottsmöllans tegelbruk tas
bort. Centrumnoden i stråk Norr lokaliseras istället till ett mer centralt läge på
Kärleken eller Sofieberg.
Sidan 135 karta staden, sidan 145 – Utbyggnadsområdet vid Folkparken (B48) tas
bort.
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Bertil Andersson (S) yrkar avslag på Tove Bergmans (MP) förslag på återremiss.
Henrik Oretorp (C) yrkar följande:

-

Sid 135 i ÖP, Staden

Att utgå
Pil vid flyget västerut.

-

Sid 23 i ÖP

Planeringsinriktning bebyggelse på landsbygden 4 stycket
Att ersätta med:
Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom
riksintresse för högexploaterad kust. Undantag kan, efter särskild prövning, medges där bebyggelsetryck saknas.
Motsvarande förhållningssätt tillämpas vad gäller områden med höga landskapsvärden.
Idag lyder det:
Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer inte inom
riksintresse för högexploaterad kust. Inom områden med höga landskapsbildsvärden
eller som omfattas av kulturmiljöprogrammet råder restriktivitet mot ny bebyggelse.

Bertil Andersson (S) yrkar avslag på Henrik Oretorps (C) båda förslag.
Bertil Andersson (S) yrkar bifall till utskottets förslag i övrigt.
Ordföranden (M) yrkar att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden (M) yrkar att följande kvarstår: Sid 135 i ÖP, Staden ”Pil vid flyget västerut.”
Ordföranden (M) yrkar bifall till utskottets förslag i övrigt.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller inte och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden (M) ställer därefter proposition på Henrik Oretorps (C) ändringsyrkande på sidan 23 i ÖP och utskottets förslag och finner Henrik Oretorps (C) förslag antaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för Henrik Oretorps (C) förslag och Nej-röst
för utskottets förslag.
Efter avslutad omröstning antecknas att 7 ledamöter röstar ja och att 8 ledamöter röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja; Suzanne Åkerlund (FP), Henrik Oretorp (C), Johan Rydén (M),
Ann-Charlotte Westlund (M), Dag Hultefors (M), 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), Tove Bergman (MP), Anna-Karin Malmkvist
(S) och Claes Holmqvist (S).
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Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med utskottets förslag.
Ordföranden (M) ställer därefter proposition på Henrik Oretorps förslag att ”Pil vid flyget
västerut”, utgår, på sid 135 i ÖP, Staden och utskottets förslag och finner utskottets förslag
antaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för utskottets förslag och Nej-röst för Henrik
Oretorps (C) förslag.
Efter avslutad omröstning antecknas att 11 ledamöter röstar ja och att 4 ledamöter röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja; Johan Rydén (M), Ann-Charlotte Westlund (M), Dag Hultefors
(M), Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S),
Bertil Andersson (S), Anna-Karin Malmkvist (S), Claes Holmqvist (S) och ordföranden (M).
Följande ledamöter röstar nej; Suzanne Åkerlund (FP), Henrik Oretorp (C), Tove Bergman
(MP) och Ramesh Chibba (KD).
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med utskottets förslag.
Kommunstyrelsen ställer sig därefter bakom övriga delar i utskottets förslag.

Reservation
Henrik Oretorp (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Tove Bergman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning
Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Anna-Karin
Malmkvist (S), Claes Holmqvist (S) och Bertil Andersson (S) markerar att vidare studier vid Fylgiaparken, området mellan Snöstorp och Fyllinge, behöver göras.

_______
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§ 154 Revidering av riktlinje för bisyssla
2014/378
Beslut
1. Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjen
för bisyssla.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för bisyssla.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjen
för bisyssla.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för bisyssla.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 31 januari 2008, § 7, riktlinjer för bisyssla. Anledningen till
detta var att LOA (lagen om offentlig anställning) hade skärpts med vad avser förtroendeskadliga bisysslor, så att denna även är tillämplig för arbetstagare i kommuner.
Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som anställd har vid
sidan om sin huvudanställning och som är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller innebär
konkurrens med Halmstads kommun anställning.
Förslaget till ny riktlinje innebär ingen förändring i sak, men riktlinje kommer att
kompletteras med tillämpningsanvisningar som mer i detalj kommer att styra handläggningen
av bisysslor i Halmstads kommun.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens personalutskott 2014-04-15, § 28.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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§ 155 Svar på motion om trygghet och delaktighet i arbetet 2014/212
Beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen om trygghet och delaktighet i arbetet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen om trygghet och delaktighet i arbetet.

Ärendet
Ulla Winblad (S). Marianne Norell (V) och Kristina Johansson (S) har lämnat in en motion om
trygghet och delaktighet i arbetet.
Motionärerna föreslår att kommunen ”systematiskt börjar förbättra anställningstryggheten, och i ett
första steg återkommer till fullmäktige med en onfattande kartläggning och inventering av
befintliga anställningsformer och villkor i samtliga kommunens verksamheter.”
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-25 (KS 2013/0273) att anta en ny modell för personalstatistik som en särskild punkt i årsredovisningen med tillägget medelålder och åldersfördelning
för tillsvidareanställd personal skall vara med som en särskild punkt i
årsredovisningen.
Motionärerna föreslår ”Att Halmstad kommun inför rätt till heltid för samtliga verksamheter
i kommunen samt ökar antalet tillsvidareanställningar och minskar antalet visstidsanställningar”.
Rätten till heltid – möjlighet till deltid finns inom förvaltningarna med vård- och omsorgspersonal
enligt beslut i kommunstyrelsens 2002-02-21. Den genomsnittliga sysselsättningsraden för tillsvidareanställd personal inom kommunen var vid årsskiftet 93 procent av heltidsmåttet. I jämförelse med
andra kommuner är detta en hög procentandel. Enligt beräkningar gjorda i samband med motionen Rätt till heltid - möjlighet till deltid KS 2012/0365 framgår att kommunen som helhet får en ökad
kostnad med cirka 85 milj/år om alla tillsvidareanställda arbetar heltid.
Antalet tillsvidareanställningar har minskat och visstidsanställningar har ökat något 2013. En
förklaring till detta kan vara minskad gymnasieorganisation. En annan förklaring till minskningen är
kravet om legitimation för lärare. För en nyutexaminerad lärare krävs ett introduktionsår före
tillsvidareanställning kan erbjudas. Detta medför att visstidsanställningar har ökat inom skolförvaltningarna.
På sikt kommer troligtvis antalet tillsvidareanställningar att öka i kommunen med anledning
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av nya regler i LAS (Lagen om anställningsskydd).
Motionärerna föreslår ”Att kommunstyrelsen återkommer till fullmäktige under första halvåret 2014,
med ett underlag till hur de positiva erfarenheterna från exempel andra
kommuners förändringsprojekt kan tas tillvara i Halmstad.”
Motionärerna förtydligar inte vilken typ av förändringsarbete som avses. Däremot beskrivs
erfarenheter från Nynäshamns arbete för att öka antalet heltider och minska antalet tidsbegränsade
anställningar. Via olika nätverk drar stadskontoret nytta och lärdom av andra kommuners och
organisationers arbete med att utveckla och förbättra anställningsvillkor.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades på KPU 2014-04-15, § 27.
Ärendet har beretts av stadskontorets HR-avdelning.

Yrkande
Kristina Johansson (S) yrkar i första hand återremiss för att få synpunkter från kommunens
nämnder och styrelser.
Kristina Johansson (S) yrkar i andra hand bifall till motionen.
Ordföranden (M) yrkar att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden (M) ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på motionen och
finner att kommunstyrelsen avslår motionen.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall.
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), Johan Rydén (M),
Ann-Charlotte Westlund (M), Dag Hultefors (M), Ramesh Chibba (KD), Tove Bergman (MP)
och ordföranden (M).
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Följande ledamöter röstar nej; Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S),
Kristina Johansson (S), Bertil Andersson (S), Anna-Karin Malmkvist (S) och Claes Holmqvist (S).
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Reservation
Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Bertil
Andersson (S), Anna-Karin Malmkvist (S) och Claes Holmqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Johanssons (S) yrkanden.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-13

14(22)

§ 156 Motion om att utveckla Halmstad som
kuststad 2014/722
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ärendet
Socialdemokratiska gruppen, genom Ulla Winblad, har 2011-11-04 inlämnat en motion om att utveckla Halmstad som kuststad. Inriktningen i motion är att göra kopplingen till havet tydligare för
både kommuninvånare och besökare. I motionen har den socialdemokratiska gruppen två yrkanden.
Det första yrkandet rör ett uppdrag för samhällsbyggnadskontoret att utreda hur Halmstad kan
utvecklas som kuststad. Samhällsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med att ta fram ny översiktsplan för Halmstads kommun. I förslag till ny översiktsplan framgår vilka kustområden som avses
inriktas mot besöksnäringen och vilka som avses förbli naturområden. Motionen anses därigenom
besvarad.
Det andra yrkandet rör att samhällsbyggnadskontoret ska få i uppdrag att involvera, tillsammans med
marina intresseföreningar, i utvecklingen av ett marint centrum på Söder. Samhällsbyggnadskontoret
har av genom KS § 262, 2012-10-02 av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till utredningsdirektiv för att belysa möjligheterna att utveckla miljöerna kring Nissans kajer och området
vid hamninloppet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-04-29, § 102.
Ärendet har beretts av tjänstemän inom Samhällsbyggnadskontoret.
Ärendet behandlades på KSUs sammanträde 2014-03-14 KSU § 81 där det bordlades.
Denna tjänsteskrivelse motsvarar till innehållet den tjänsteskrivelse som behandlades vid det tidigare
sammanträdet, men är anmäld via det nya diariesystemet ePhorte varför diarienumret har ändrats från
KS 2011/0630 till KS 2014/00722.
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Yrkande
Anders Rosén (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer proposition på föreliggande förslag till beslut om att anse motionen besvarad
och Anders Roséns (S) yrkande om bifall till motionen och finner att Kommunstyrelsen beslutar anse
motionen besvarad.

Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för besvarad och Nej-röst för bifall.
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), Johan Rydén (M),
Ann-Charlotte Westlund (M), Dag Hultefors (M), Ramesh Chibba (KD), Tove Bergman (MP)
och ordföranden (M).
Följande ledamöter röstar nej; Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S),
Kristina Johansson (S), Bertil Andersson (S), Anna-Karin Malmkvist (S) och Claes Holmqvist (S).
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Reservation
Anders Rosén (S), Aida Hadzialic (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Bertil
Andersson (S), Anna-Karin Malmkvist (S) och Claes Holmqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Roséns (S) yrkande.
_______
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§ 157 Utredningsdirektiv för utbyggnaden av
området på och kring Lilla Torg 2014/694
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och ta fram förslag på
förändringar och ombyggnation av stadsmiljön inom Lilla Torg med närområde. Ärendet ska följa
samma tidplan som detaljplanerna för kv Karl XI och kv Svartmunken.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda och ta fram förslag på förändringar och ombyggnation av
stadsmiljön inom Lilla Torg med närområde. Ärendet ska följa samma tidplan som detaljplanerna för
kv Karl XI och kv Svartmunken.

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har av KSU mottagit uppdrag att ta fram två separata förslag till detaljplan
för kv Karl XI respektive kv Svartmunken. KSU har genom beslut 2012-11-01, KSU §205, beslutat att
godkänna ramavtal med nuvarande fastighetsägaren till Svartmunken 1, Fem Hjärtans Kontorsfastigheter AB, för att ta fram ovan nämnda detaljplaner samt med en avsiktsförklaring om en framtida
fastighetsaffär.
Genomförandet av ovanstående detaljplaner kommer att få inverkan även på den omgivande stadsmiljön och möjliggör en förändring av främst Lilla Torg. Detaljplanerna avses få till följd att ett nytt
parkeringshus uppförs inom kv Svartmunken, varigenom nuvarande parkeringsplatser inom Karl XI
(7) och på Lilla Torg kan tas bort.
Äskande av medel för projektering och byggnation av parkeringshus sker i annat ärende.
Uppdraget finns omnämnt bland de idéer för framtida utveckling som 2014-02-11 beslutats inom styrgruppen för Stadens Hjärta.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-04-29, § 103.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

_______
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§ 158 Anmälningsärende stadskontorets delegation - KS 2014-05-13 2014/632
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet
Med hänsyn till kommunstyrelsens delegation anmäls följande beslut;
Stadskontoret anmäler beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande i brådskande ärenden.

_______
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§ 159 Entreprenörsregionen - information
Kommunstyrelsen får följande information från entreprenörsregionen:
- Studiebesök i Limmareds kommun ang. glasnäringen.
- Halmstads koordinatorsroll ska troligtvis förlängas.
- En 4-årig verksamhetsplan ska tas fram till september för att sedan antas i december.
- Fokus på aktiviteter kopplade till näringslivet.
- Ta del av/samverka kring medlemskommunernas aktiviteter och erfarenheter.
_______
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§ 160 Kommunberedningen - information /
Kommunstyrelsen får följande information från kommunberedningen:
- Falkenbergs kommun ska satsa på logistiklösningar.
- Regional infrastrukturplan diskuterades på kommunberedningen.
- Tillväxtstrategin behandlas på KLU 20 maj och antas i regionen i juni.
- Framtidens hemsjukvård, tidplan: 10/6 KLU, 30/6 Kommunberedningen (tjm lämnar
synpunkter), 26/8 KS, 27/8 beslut i regionen, senast 21/10 beslut KF.
- Kommunberedningens arbetsformer.
- Strandskyddets utökning från 100 m till 300 m diskuterades.
_______
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§ 161 Information från KS ordförande och
kommunchefen /

Kommunchefen lämnar följande information:
- Studiebesök i Japan ang. VM i bordtennis.
- Krishantering med anledning av vattenläcka.
- Information med anledning av olyckan med 16-åringen.
- Lägesrapport avseende kommunens införande av dokument- och ärendehanteringssystemet ePhorte.
- Rutin för våld och hot mot förtroendevalda delades ut och föredrogs. Polisen och AnnMari Mäkikangas informerar partigrupperna inför valrörelsen. Gruppledarna kallas till
information.
_______
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§ 162 Information från KSU ordförande och
samhällsbyggnadschefen /
Kommunstyrelsen informeras om följande:
- Stråkutredningen; Utredningsgrupp tillsatt som bl a ska se över butiksmixen. Uppstart
med studiebesök i Borås. Stråkutredningen ska vara klar i höst.
_______
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