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KPLU § 54 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 
Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet. 
 
_______ 
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KPLU § 55 Dnr KS 2022/00228  

Beslut om uppdrag avseende Kommunfullmäktiges riktlinje 
för representation och gåvor 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram Kommunfullmäktiges riktlinje för 
representation och gåvor för beslut i kommunfullmäktige senast 2023-12-31.  

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

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
Kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor för beslut i 
kommunfullmäktige senast 2023-12-31.  
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Beslutsgång  
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
_______ 
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KPLU § 56 Dnr KS 2022/00157  

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

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning vid 
kommunledningsförvaltningen i samverkan med hemvårdsförvaltningen.  

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

Beslutsgång  
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
_______ 
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KPLU § 57 Dnr KS 2022/00005  

Ekonomirapport januari-mars 2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att lägga ekonomirapport januari-mars 2022 till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att bjuda in 
socialnämndens presidium till nästkommande sammanträde för att diskutera frågor 
kopplade till ekonomirapporten.  

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

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

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

Yrkanden 
Ordföranden (KD) yrkar att bjuda in socialnämndens presidium till nästkommande 
sammanträde för att diskutera frågor kopplade till ekonomirapporten.  

Beslutsgång  
Ordföranden (KD) prövar förvaltningens förslag med sitt tilläggsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KPLU § 58 Dnr KS 2022/00053  

Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-
mars 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att lägga ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari – mars 2022 till 
handlingarna. 

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

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen 

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

Beslutsgång  
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
_______ 
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KPLU § 59 Dnr KS 2018/00464  

Information om heltidsarbete som norm 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Många av kommunens verksamheter bedrivs över dygnets alla timmar och årets alla 
dagar. Därför behöver vi som arbetsgivare se till att medarbetarna har en 
schemaläggning som bidrar till ett hållbart arbetsliv. 
 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av detta årtiondes viktigaste frågor för 
kommuner och regioner. För att få en väl fungerande verksamhet är det direkt 
avgörande att kommuner och regioner klarar av att bemanna sina verksamheter med 
kompetenta medarbetare och att använda den gemensamma kompetensen optimalt. 
 
Genom att ta tillvara på de medarbetare som redan är anställda och som har den 
samlade kompetens och erfarenhet som är så viktig, kan vi bedriva verksamhet med god 
kvalitet för våra kommuninvånare nu och i framtiden. Det handlar om Halmstads 
kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning där vi tillsammans måste agera 
kommunövergripande. 
 
Heltidsarbete som norm har som målsättning att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska vilja arbeta heltid. Det ska hjälpa oss att möta det framtida 
kommungemensamma behovet av kompetensförsörjning genom att ta tillvara på 
medarbetares kompetens. 
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om hur arbetet med 
heltidsarbete som norm fortlöper och ges möjlighet att ställa frågor. 
 
_______ 
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KPLU § 60 Dnr KS 2022/00026  

Information från ordförande och ansvarig chef 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om: 
 
- Introduktionsutbildningar för förtroendevalda nästa mandatperiod från administrativ 
direktör. 
 
_______      
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KPLU § 61 Dnr KS 2022/00037  

Övriga frågor 
  

Ärendet 
Inga övriga frågor tas upp.  
 
_______       
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KPLU § 62 Dnr KS 2022/00223  

Studiebesök på Hjälpmedelscentrum 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.   

Ärendet 
Inom Hjälpmedelscentrum finns en samlad och bred kompetens såväl medicinsk som 
teknisk. Verksamheten har som uppgift att hantera utprovning, anpassning och 
underhåll av hjälpmedel. Verksamheten arbetar med information/konsultation, inköp, 
lagerhållning som teknisk service av hjälpmedel. Verksamheten omfattar hela länet men 
huvudlagret ligger i Halmstad. 
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får under studiebesöket information 
om Hjälpmedelscentrums verksamhet. 
 
_______ 
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