
Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05  1(66) 
   

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 5 april 2022 kl 09:00-15:00,  
sammanträdet ajourneras kl 14:00 och återupptas kl 14:05 

 
Beslutande Ledamöter 

Jonas Bergman (M), ordförande 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Pålsson (S) (§§ 82-91, 93, 96-113, 
115-116, jäv § 114) 
Carl-Johan Berthilsson (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 
Christofer Lundholm (M) 
Yngve Kihlberg (C) 
 

Fatma Hergül (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Tania Bengtsson (V) 
Tor Ingels (SD) 
Lovisa Aldrin (L) (§§ 82-91, 93, 96-108) 
Sebastian Stenbeck (M) (§§ 109-116) 
Louise Uvenfeldt (M) (§§ 82-91, 93, 96-
106) 
Andréa Skoglund (-) (§§ 107-108) 
Micael Nilsson (S) (§§ 109-116) 

 Ersättare 
Andréa Skoglund (-) (§§ 82-91, 93, 96-106), Sebastian Stenbeck (M) (§§ 82-91, 93,  
96-108) 

Övriga deltagare Susanne Karlsson (§ 100), Ola Wall (§§ 100-107), Angela Kristiansson (§§ 100-107), 
Peter Ljungman (§§ 100-107), Jan Fritz (§§ 100-107, 109), Karin Back (§ 108),  

 (§ 108), Charlotte Svensson (§ 109), Patrik Svedenskiöld (§ 110), 
Alexandra Sandberg (§§ 111-112), Mats Wallmark (§§ 111-112), Magnus Sjöberg (§§ 
111-112), Sabina Hermansson (§§ 111-114), Lisa Rönnberg (§§ 111-114), William 
Hedenquist (§ 114), praktikant , kommundirektör Mattias Rossköld, 
kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  

Paragrafer 
 
 
 

§§ 82-91, 93, 
96-116 
OJ §§ 81, 92, 
94-95 

Justeringsdag 2022-04-08  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

  

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-08 Datum då anslaget tas ned 2022-05-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
KS § 81 Dnr KS 2022/00036 

Val av justerare ...................................................................................... 5 

KS § 82 Dnr KS 2022/00065 
Godkännande av närvaro ....................................................................... 6 

KS § 83 Dnr KS 2022/00007 

Ändring av dagordning ........................................................................... 7 

KS § 84 Dnr KS 2022/00024 
Anmälningsärenden kommunstyrelsen .................................................. 8 

KS § 85 Dnr KS 2022/00001 

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen .................................. 9 

KS § 86 Dnr KS 2022/00201 
Beslut om bolagsordning samt val av styrelse och lekmannarevisor med 
suppleant i Halmstad Falk AB .............................................................. 10 

KS § 87 Dnr KS 2022/00202 
Internationellt evenemang 2023 inför beredning av planeringsdirektiv 
med budget 2023-2027 ........................................................................ 12 

KS § 88 Dnr KS 2019/00416 

Beslut om deltagande i regeringsuppdraget; Delaktighet och deltagande 
i den lokala demokratin ........................................................................ 13 

KS § 89 Dnr KS 2022/00033 
Redovisning över motioner som inte är slutligt beredda ....................... 15 

KS § 90 Dnr KS 2022/00019 
Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige ..................... 16 

KS § 91 Dnr KS 2022/00176 

Redovisning över uppdrag givna av kommunstyrelsen ........................ 17 

KS § 92 Dnr KS 2021/00557 

Yttrande över remiss Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) .. 18 

KS § 93 Dnr KS 2022/00096 
Yttrande över betänkandet Totalförsvarsanalys - en oberoende 
myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103) ................. 19 

KS § 94 Dnr KS 2022/00086 
Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss angående 
tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp ......................... 21 

KS § 95 Dnr KS 2022/00064 
Årets bästa arbetsplats 2021 ................................................................ 22 

KS § 96 Dnr KS 2022/00012 
Information från VD i Halmstads Rådhus AB ....................................... 23 
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KS § 97 Dnr KS 2022/00035 
Information från ordförande och kommundirektör ................................ 24 

KS § 98 Dnr KS 2022/00052 
Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-februari 
2022 ..................................................................................................... 25 

KS § 99 Dnr KS 2021/00020 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan ............................ 26 

KS § 100 Dnr KS 2022/00003 
Årsredovisning för Halmstads kommun 2021 ....................................... 28 

KS § 101 Dnr KS 2022/00192 

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2021 ................ 30 

KS § 102 Dnr KS 2022/00017 
Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021 ................................. 32 

KS § 103 Dnr KS 2022/00018 

Nämndernas verksamhetsberättelser 2021 .......................................... 34 

KS § 104 Dnr KS 2021/00154 

Återrapportering av uppdrag gällande information om riktlinjer för attest 
och automatisering av leverantörsregister ............................................ 35 

KS § 105 Dnr KS 2022/00058 
Internkontroll för nämnder och bolag 2021 ........................................... 36 

KS § 106 Dnr KS 2022/00123 
Beslut om driftbidrag till Halmstads Flygplats 2022 .............................. 37 

KS § 107 Dnr KS 2022/00004 
Ekonomirapport för Halmstads kommun januari-februari 2022 ............ 39 

KS § 108 Dnr KS 2022/00034 

Beslut om ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 ........................... 40 

KS § 109 Dnr KS 2022/00200 

Begäran om tilläggsanslag för att uppmärksamma Halmstads kommuns 
medarbetares insatser under pandemin ............................................... 43 

KS § 110 Dnr KS 2022/00106 
Yttrande över program för räddningstjänst med tillhörande delplaner .. 44 

KS § 111 Dnr KS 2020/00437 
Information om miljönämndens föreläggande om provtagningsplan 
avseende PFAS Kistinge ...................................................................... 46 

KS § 112 Dnr KS 2022/00204 
Initiativärende angående företagare drabbade av PFAS-utsläppen vid 
Kistinge ................................................................................................ 47 
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KS § 113 Dnr KS 2021/00498 
Reservationsavtal för Fastigheten Fordonet 7 med bolaget Fastighets 
AB Fordonet 5 ...................................................................................... 51 

KS § 114 Dnr KS 2018/00374 
Antagande av plan för transportsystemet del 2; transportplan mot 
2050 ..................................................................................................... 53 

KS § 115 Dnr KS 2022/00016 
Övriga frågor ........................................................................................ 64 

KS § 116 Dnr KS 2022/00239 
Initiativärende - Framtidens politiska organisering ............................... 65 
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KS § 81 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______ 
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KS § 82 Dnr KS 2022/00065  

Godkännande av närvaro 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att  närvarar vid sammanträdet.  

Ärendet 

Ordföranden (M) frågar kommunstyrelsen om praktikant  får närvara vid 
sammanträdet. 
 
_______ 
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KS § 83 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revideringar.  

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende angående Framtidens politiska organisering. 
 
Ordföranden (M) föreslår att Tania Bengtssons (V) initiativärende behandlas som sista 
ärende på dagordningen.  
 
Ordföranden (M) föreslår även att dagordningen för sammanträdet ändras enligt  
följande:  
- Ärende 26 Information från VD i Halmstads Rådhus AB behandlas som ärende 16 på 
dagordningen.  
- Ärende 33 Information från ordförande och kommundirektör behandlas som ärende 17 på 
dagordningen. 
- Ärende 23 Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-februari 2022 behandlas 
som ärende 18 på dagordningen. 
- Ärende 24 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan behandlas som ärende 19 på 
dagordningen. 
 
_______ 
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KS § 84 Dnr KS 2022/00024  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-03-01  
 
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-03-01  
 
3. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-03-01 
 
4. Kommunstyrelsens verksamhetsberedning; Protokoll 2022-03-11 
 
5. Halmstads Rådhus AB; Protokoll 2022-03-10 
 
6. Patientnämnden Halland; Protokoll och anslagsbevis 2022-03-03 §§ 1-12 
 
7. Patientnämnden Halland; Protokoll och bilagor §§ 3,4,7 Information Årsberättelse, 
Redogörelse Årsredovisning 2021, Uppföljning av internkontroll 2021 
 
_______   
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KS § 85 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Yttrande har lämnats över PM Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad. 
- Yttrande har lämnats över PM Aktivitetskravet i PBL. 
 
2. Beslut fattade av samhällsbyggnadsavdelningen: 
- Exploateringsingenjör har upprättat servitut för väg över Falsen. 
 
_______ 
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KS § 86 Dnr KS 2022/00201  

Beslut om bolagsordning samt val av styrelse och 
lekmannarevisor med suppleant i Halmstad Falk AB 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
bolagsordningen för Halmstad Falk AB.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse  

 (tjm),  (tjm) och  (tjm) till styrelseledamöter i 
Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Björn Ericson till 
lekmannarevisor och Birgitta Larsson till lekmannarevisorssuppleant i Halmstad Falk 
AB för tiden till och med årsstämma 2023.  

Ärendet 

Halmstads Fastighets AB:s styrelse beslutade att under 2021 genomföra en 
fastighetsförsäljning av 175 lägenheter, som slutfördes under början av 2022. Av 
affärsmässiga skäl resulterade försäljningen i ett nytt dotterbolag för HFAB vars syfte är 
att äga och förvalta bolag, HALMSTAD FALK AB, org. nr 559340–1325.  
 
Eftersom bolaget är indirekt helägt av kommunen, genom Halmstads Fastighets AB och 
Halmstads Rådhus AB, så ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, godkänna 
bolagsordningen och utse samtliga styrelseledamöter samt minst en lekmannarevisor. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling samt 
avdelningen för ledningsstöd 
Halmstads Rådhus AB, 2022-03-10, HRAB § 28 
Halmstads Fastighets AB, 2022-02-18, HFAB § 7   

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordningen för Halmstad Falk AB.  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse  (tjm),  
(tjm) och  (tjm) till styrelseledamöter i Halmstad Falk AB för tiden till och 
med årsstämma 2023. 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Ericson till lekmannarevisor och Birgitta 
Larsson till lekmannarevisorssuppleant i Halmstad Falk AB för tiden till och med 
årsstämma 2023. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 87 Dnr KS 2022/00202  

Internationellt evenemang 2023 inför beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att underlag från Destination Halmstad AB, om 
internationellt evenemang 2023, tillställs verksamhetsberedningen i dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027.  

Ärendet 

Destination Halmstad AB har till Halmstads Rådhus AB inkommit med begäran om 
utökad budgetram på 7 miljoner kronor att användas år 2023 till internationellt 
evenemang samt kringaktiviteter i city. Finansiering sker inom bolagskoncernen 
Halmstads Rådhus AB och kostnaden behöver beaktas i samband med att kommunen 
bereder planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 
Halmstads Rådhus AB, 2022-03-10, HRAB § 29 
Destination Halmstad AB, 2022-02-16, DHAB § 13 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att underlag från Destination Halmstad AB, om 
internationellt evenemang 2023, tillställs verksamhetsberedningen i dess beredning av 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KS § 88 Dnr KS 2019/00416  

Beslut om deltagande i regeringsuppdraget; Delaktighet och 
deltagande i den lokala demokratin 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun ska delta i regeringsuppdraget; 
Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin.   

Ärendet 

Jämställdhetsmyndigheten har bjudit in kommuner att anmäla sitt intresse om att delta i 
regeringsuppdraget; Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin under år 2022-
2024 (dnr. ALLM 2021/450). Projektet innehåller lokala studier som syftar till att bygga 
systematisk kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars delaktighet och 
deltagande i den lokala demokratin och lokalsamhället. Det kommer bli en komparativ 
studie med en kombination av lokala kvantitativa och kvalitativa datainsamlingar och 
analyser av delaktighet såväl i rollen som lokal förtroendevald som medborgare mot 
bakgrund av kön, ålder, klass, etnicitet, socioekonomisk situation och strukturella 
förhållanden.  
 
Jämställdhetsmyndigheten avgör om Halmstad blir utvalda att delta i projektet. 
Halmstads kommun skriver i så fall en överenskommelse med 
Jämställdhetsmyndigheten om att samarbeta kring detta under 3 år. En 
överenskommelse skrivs också med Röda Korset Halmstad som blir kommunens 
samarbetspart lokalt och det är Röda Korset Halmstad som kommer genomföra de 
lokala studierna.  
 
Halmstads kommun ansvarar för att genomföra studierna med våra förtroendevalda. 
Tillsammans deltar vi på analys- och utvecklingsdagar tillsammans med andra deltagande 
kommuner och myndigheter.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-03-22, KTHU § 31 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen  
Röda Korset Halmstad 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun ska delta i regeringsuppdraget; 
Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin.   
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
_______ 
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KS § 89 Dnr KS 2022/00033  

Redovisning över motioner som inte är slutligt beredda 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
och lägga den till handlingarna.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 37 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05   16(66) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 90 Dnr KS 2022/00019  

Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
och lägga den till handlingarna.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 38 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 91 Dnr KS 2022/00176  

Redovisning över uppdrag givna av kommunstyrelsen 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 39 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 92 Dnr KS 2021/00557  

Yttrande över remiss Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 
2021:85) 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.  
 
_______ 
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KS § 93 Dnr KS 2022/00096  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över totalförsvarsanalys SoU 2021:103.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 36 
Kommunledningsförvaltningen, säkerhets- och trygghetsenheten 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över totalförsvarsanalys SoU 2021:103. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05   21(66) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 94 Dnr KS 2022/00086  

Yttrande över Mark och miljödomstolens remiss angående 
tillståndsansökan från NCC Industry AB i Biskopstorp 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.  
 
_______  
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KS § 95 Dnr KS 2022/00064  

Årets bästa arbetsplats 2021 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll.  
 
_______ 
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KS § 96 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Ärendet 

Ingen information ges. 
 
_______ 
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KS § 97 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommundirektören informerar om arbete inom kommunkoncernen med anledning av 
kriget i Ukraina.  
 
_______ 
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KS § 98 Dnr KS 2022/00052  

Ekonomirapport för kommunledningsförvaltningen januari-
februari 2022 

Beslut 

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

Ärendet 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige framgår att 
det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i 
förhållande till den fastställda budgeten. 
 
Kommunledningsförvaltningen, stabsavdelningen, har sammanställt en rapport över 
förvaltningens prognostiserade ekonomiska resultat. Rapporten redovisas på 
anslagsnivå; 011 kommunstyrelse, 031 kommunledning, 051 samhällsbyggnad och 371 
färdtjänst och kollektivtrafik och 540 VA-verksamhet. 
 
Föreligger för kommunledningsförvaltningen upprättad ekonomirapport för perioden 
januari - februari 2022 med helårsprognos. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 48 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 99 Dnr KS 2021/00020  

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 49 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben 
Uppföljningen av riskerna i internkontrollplanen görs av berörd enhet på  
kommunledningsförvaltningen 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 100 Dnr KS 2022/00003  

Årsredovisning för Halmstads kommun 2021 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 40 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling, 
samhällsbyggnadskontoret och HR-avdelningen 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 101 Dnr KS 2022/00192  

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2021 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 41 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt 
avdelningen för styrning och utveckling 
Halmstads Rådhus AB, 2022-03-10, HRAB § 24  
Halmstads Rådhus AB:s samtliga dotterbolagsstyrelser och VD:ar 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______         
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KS § 102 Dnr KS 2022/00017  

Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 42 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling och 
Laholmsbuktens VA AB 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 103 Dnr KS 2022/00018  

Nämndernas verksamhetsberättelser 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen om 
nämndernas verksamhetsberättelser 2021 till handlingarna.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 43 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 104 Dnr KS 2021/00154  

Återrapportering av uppdrag gällande information om 
riktlinjer för attest och automatisering av leverantörsregister 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 178 med anledning av kommunrevisionens 
granskningsrapport - Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och 
leverantörsutbetalningar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
information, senast vid kommunens bokslut 2021, om resultatet av revidering av 
kommunfullmäktiges och nämndernas riktlinjer för attest men även hur arbetet fortgår 
med automatisering av leverantörsregistret. 
 
Kommunstyrelsen får information om att kommunledningsförvaltningen under hösten 
2021 har gjort en inventering av nämndernas riktlinjer för attest. Genomgången visar att 
ett förhållandevis stort antal nämnder saknar egna riktlinjer för attest. För de nämnder 
som dock har egna riktlinjer eller anvisningar, visar granskningen att dessa riktlinjer 
antagits för ett flertal år sedan och inte uppdaterats. Därutöver uppvisar riktlinjerna 
brister såsom listor över aktuella attestanter. 
 
I kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet för 2022, ingår redan en plan att 
genomföra en översyn av kommunens riktlinjer, däribland riktlinjen för attest. 
Genomgången visar även att behov finns av att föra en dialog med samtliga 
förvaltningar, så att samtliga nämnden fattar beslut om riktlinjer och att dessa är 
uppdaterade och tillämpas. 
 
I avdelningen för ekonomi och upphandlings verksamhetsplan ingår att under 2022 
implementera ett gemensamt leverantörsregister bland kommunens förvaltningar. I 
samband med att detta arbete genomförs kommer olika automatiseringar införas, 
exempelvis automatisk inhämtning av leverantörsuppgifter på nya leverantörer. 
 
_______ 
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KS § 105 Dnr KS 2022/00058  

Internkontroll för nämnder och bolag 2021 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 45 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______        
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KS § 106 Dnr KS 2022/00123  

Beslut om driftbidrag till Halmstads Flygplats 2022 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 46 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt 
avdelningen för styrning och utveckling 
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Förvaltningens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar avslag på personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till personal- och ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Tania Bengtssons 
(V) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och 
ledningsutskottets förslag. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05   39(66) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 107 Dnr KS 2022/00004  

Ekonomirapport för Halmstads kommun januari-februari 2022 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 47 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 108 Dnr KS 2022/00034  

Beslut om ansökan från tillgänglighetsmiljonen 2022 

Beslut 

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

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 33 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen i samråd med socialförvaltningens 
funktionsrättskonsulent  
Kommunala funktionsrättsrådet, 2022-03-02, KFR § 6 
Barn- och ungdomsnämnden, 2022-02-16, BUN § 21  
Destination Halmstad AB, 2022-02-02, ordförandebeslut  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-11-29, UAN § 118 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Lovisa Aldrin (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå personal- och 
ledningsutskottets förslag till beslutspunkt 8.  
 
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Lovisa Aldrins (L) avslagsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag till beslutspunkt 1-7 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
Ordföranden (M) prövar personal- och ledningsutskottets förslag till beslutspunkt 8 mot 
Lovisa Aldrin (L) och Tania Bengtssons (V) avslagsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag till 
beslutspunkt 8.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag i dess helhet. 

Reservation 

Lovisa Aldrin (L) och Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Protokollsanteckning 

Tania Bengtsson (V) och Lovisa Aldrin (L) för följande till protokollet: 
”Vi tycker det är självklart att om man bygger nytt eller utformar delar av centrum för 
att öka attraktionskraften ska det vara tillgänglighetsanpassat, det borde inte behöva 
sökas medel ur en specifik pott med pengar som främst finns för att förvaltningar och 
bolag ska kunna prova nya sätt att jobba med tillgänglighet.” 
 
_______ 
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KS § 109 Dnr KS 2022/00200  

Begäran om tilläggsanslag för att uppmärksamma Halmstads 
kommuns medarbetares insatser under pandemin 

Beslut 

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

Ärendet 

Halmstads kommun vill tacka och uppmärksamma alla medarbetare för deras fantastiska 
insatser under pandemin. Pandemin har under en lång tid påverkat kommunens 
verksamheter. Mycket har behövt förändras och medarbetarna har snabbt fått ställa om, 
ställa upp och arbeta för att minimera påverkan för kommuninvånarna. Det har varit 
utmanande år för många verksamheter. Det är genom skickliga och engagerade 
medarbetare som krisens utmaningar har kunnat hanteras. Flera gemensamma aktiviteter 
för medarbetarna har behövt ställas in. Med anledning av detta vill Halmstads kommun 
tacka och uppmärksamma medarbetarnas fantastiska insatser genom en gemensam 
personalvårdande insats värde upptill 500 kronor per medarbetare.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 51 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen i samråd med avdelningen för 
ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 110 Dnr KS 2022/00106  

Yttrande över program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner samt översända detta till Länsstyrelsen.  

Ärendet 

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

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 35 
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaden 
Räddningsnämnden, 2022-03-24, RN § 12 
Servicenämnden, 2022-03-14, SE § 12 
Laholmsbukten VA AB, 2022-03-03, ordförandebeslut 
Socialnämnden, 2022-02-25, SN § 15 
Fastighetsnämnden, 2022-02-23, FN § 17 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-02-21, TFN § 21 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner samt översända detta till Länsstyrelsen. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 111 Dnr KS 2020/00437  

Information om miljönämndens föreläggande om 
provtagningsplan avseende PFAS Kistinge 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om föreläggandet som kommunen fått från 
miljönämnden, Stenas överklagande av vissa delar av föreläggandet och vad som händer 
framöver med att ta fram provtagningsplanen. 
 
_______ 
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KS § 112 Dnr KS 2022/00204  

Initiativärende angående företagare drabbade av PFAS-
utsläppen vid Kistinge 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att så långt som 
möjligt vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens mark för att 
berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar.  

Ärendet 

Centerpartiet initierade ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-15 och 
föreslog att kommunen omgående skall ta initiativ till att bekosta och se till att en 
vattenledning med pump som förser befintlig pumpstation med vatten från Fylleån 
anordnas. Detta ärende är ett svar på kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 § 80 att ett 
initiativärende angående företagare drabbade av PFAS-utsläppen i Kistinge ska skickas 
på skyndsam beredning till kommunledningsförvaltningen för att ta fram ett underlag 
med ekonomiska beräkningar och juridiska bedömningar, till kommunstyrelsen den 5 
april. 
 
Bakgrunden är att kommunen (bygg- och miljöförvaltningen) i september 2020 gick ut 
med en avrådan utifrån försiktighetsprincipen i miljöbalken att inte använda vatten från 
Kistingebäcken och Trönningeån nedströms Kistinge industriområde eftersom det 
ytvattnet är förorenat med PFAS. I det aktuella området finns bland annat tre aktiva 
lantbrukare som normalt tar vatten från vattendragen för bevattning av potatis och 
vitkål. 
 
Kommunen är en av sex större markägare i området. Merparten av den berörda 
jordbruksmarken i området är privatägd. På kommunens mark finns arrenden för 
djurhållning och jordbruksverksamhet. Befintlig pumpstation är placerad på 
kommunens mark, men med servitut för bevattningsupptag och ledning. Från 
pumpstationen förses bevattningsanläggningarna i området med vatten från 
Trönningeån. 
 
Två alternativ på ledningsdragning har undersökts. Alternativ 1 är en ledning på cirka 
550 meter under motorvägsbron och alternativ 2 är en ledning på cirka 730 meter som 
förläggs i en ny kulvert under motorvägen. Fördelen med alternativ 2 är att vattenintaget 
ligger något högre upp i Fylleån för att undvika upptag av saltinblandat vatten, samtidigt 
som Trafikverket inte är positiva till att en ledning fästs i motorvägsbron. 
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Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ekonomiska beräkningar och juridiska 
bedömningar. 
 
Beroende på vilket alternativ som kan komma i fråga bedöms investeringsutgiften för 
kommunen uppgå till mellan cirka 430 tkr och 1300 tkr. Den årliga kapitalkostnaden 
med anledning av investeringen uppgår i sin tur till mellan cirka 30 tkr och 95 tkr under 
hela investeringens livslängd. Till detta kan eventuellt andra ökade kostnader tillkomma 
för bland annat energi, service och underhåll samt för eventuella myndighetstillstånd. 
Exempelvis uppskattas kostnaden för tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 
till cirka 200-300 tusen kronor. 
 
Initiativet medför ökade utgifter och kostnader för kommunen, vilka inte finns 
beslutade i kommunens ekonomiska planer. Om initiativet vinner gehör behöver 
kommunfullmäktige ta ställning till om medel för investeringen och de löpande, årliga, 
kostnaderna ska tillföras berörd verksamhet (förslagsvis LBVA) i form av tilläggsanslag 
eller om de ska rymmas inom befintliga investerings- och driftanslag. Ett tilläggsanslag 
innebär ett ökat upplåningsbehov och försämrade ekonomiska resultat kommande år 
för kommunen, medan kravet om att inrymma investering och kostnader inom 
befintliga investerings- och driftanslag kan leda till att andra vitala insatser behöver 
bortprioriteras inom berörd verksamhet. 
 
Grundprincipen enligt miljöbalken är att den/de verksamhetsutövare som orsakat skada 
på miljön ska gör de åtgärder som behövs. Vem som bär ansvaret för efterbehandling av 
PFAS-föroreningen är under utredning, troligen kommer processen att fortgå under 
flera år framöver. Kommunen bör på samma sätt som privata verksamhetsutövare 
invänta hela processen innan kommunen gör eventuella insatser och 
avhjälpandeåtgärder, eftersom det kan finnas risk att kommunen på förhand tar på sig 
ett ansvar för en förorening som vi kanske inte orsakat. Detta skulle i så fall kunna strida 
mot 2 kap. 3§ och 8§ kommunallagen samt EU-rättens stadsstödsregler. 
 
Att dra en vattenledning från Fylleån och under motorvägen kräver tillstånd från både 
miljöbalken och väglagen. För att säkerställa rätten att ta vatten från Fylleån över längre 
tid rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen söker tillstånd för vattenverksamhet 
enligt miljöbalken. Eftersom motorvägen måste korsas i båda alternativen krävs tillstånd 
enligt väglagen. Det döms inte vara möjligt att lösa bevattningsfrågan på detta sätt inför 
stundande odlingssäsong. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att kommunen avvaktar med att 
förse berörda lantbrukare med eventuellt bevattningsvatten tills PFAS-utredningen med 
ansvarsfördelning är klar. 
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Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med 
avdelningen för ledningsstöd samt avdelningen för ekonomi och upphandling 
Kontakt har också skett med bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunstyrelsen, 2022-03-15, KS § 80 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun avvaktar med att förse berörda 
lantbrukare med eventuellt bevattningsvatten tills PFAS-utredningen med 
ansvarsfördelning är klar. 

Yrkanden 

Mötet ajourneras kl 14:00 och återupptas kl 14:05. 
 
Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen 
att så långt som möjligt vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens 
mark för att berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar. 
 
Jenny Axelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunen skyndsamt ska 
skapa en lösning som möjliggör bevattningsvatten från Fylleån, i samråd med berörda 
parter som ersättning för bevattning via Kistingebäcken och Trönningeån. 
 
Stefan Pålsson (S), Micael Nilsson (S) och Fabio Ishaq (-) yrkar bifall till ordförandens 
(M) yrkande.  
 
Ella Kardemark (KD), Tania Bengtsson (V) och Tor Ingels (SD) yrkar bifall till Jenny 
Axelssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar sitt yrkande mot Jenny Axelssons (C) yrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) yrkande 
Nej-röst för bifall till Jenny Axelssons (C) yrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), 
Fatma Hergül (S), Micael Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) och ordföranden (M).  
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Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C), Tania 
Bengtsson (V), Ella Kardemark (KD) och Tor Ingels (SD).  
 
Med 10 röster för ja och 5 röster för nej beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 
(M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) yrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar sitt yrkande mot förvaltningens förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att så långt som 
möjligt vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens mark för att 
berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar. 

Reservation 

Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD) och Tania Bengtsson 
(V) reserverar sig mot förslaget till förmån för Jenny Axelssons (C) förslag. 
 
_______ 
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KS § 113 Dnr KS 2021/00498  

Reservationsavtal för Fastigheten Fordonet 7 med bolaget 
Fastighets AB Fordonet 5  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtal med bolaget Fastighets AB 
Fordonet 5, avseende reservation av fastigheten Fordonet 7 och då byggnation påbörjas 
överlåta fastigheten för 8 500 000 kronor.  

Ärendet 

Fastighetsstaden i Halmstad AB har inkommit med skrivelse om att de vill förvärva den 
kommunalt ägda fastigheten Fordonet 7. Fastighetsstaden som redan äger 
grannfastigheten Fordonet 5 vill utveckla fastigheterna Fordonet 5 och 7 gemensamt då 
de ser många fördelar med detta. De vill få till en större sammanhållen bebyggelse med 
en blandning av kontor, handel, lager och lättare industri. Fastigheten Fordonet 5 ägs 
genom ett dotterbolag till Fastighetsstaden vid namn Fastighets AB Fordonet 5. 
 
Fordonet 7 är detaljplanelagd som kvartersmark för verksamheter och kontor. 
Fastigheten är 6 841 kvm stor och är belägen intill Vilhelmfälts industriområde. 
Fastigheten ligger dock inte inom den del av Vilhelmfälts industriområde som enligt 
gällande översiktsplan är utpekat som omvandlingsområde. Inte heller i den nu 
pågående översiktsplanen (Framtidsplan 2050) är området där Fordonet 7 är beläget 
utpekat för någon ändrad markanvändning.  
 
Kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor ser positivt på att Fordonet 7 
utvecklas gemensamt med grannfastigheten Fordonet 5. Fordonet 7 kan inte nyttjas som 
egen fastighet och ihop med grannfastigheten ger det möjlighet till en mer 
sammanhållen bebyggelse och även att en gemensam in- och utfart kan tillskapas via 
Ryttarevägen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har därav upprättat ett förslag till reservationsavtal som ger 
bolaget Fastighets AB Fordonet 5 en ensamrätt till att under reservationstiden utreda 
möjligheten för att erhålla bygglov för sitt angivna byggprojekt inom Fordonet 7. 
Reservationsavtalet innebär även att bolaget ges rätt att förvärva fastigheten (om 6 841 
kvm) för en köpeskilling om 8,5 miljoner kr då bygglov erhållits och byggnation 
påbörjats. Köpeskillingen stöds av upprättad värdering av fastigheten Fordonet 7. 
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Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-22, KSU § 55 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Handläggare från bygg- och miljöförvaltningen och tillväxtenheten har varit delaktiga i 
diskussionerna med Fastighetsstaden. Fordonet 7, som är en del av projektet 
”Halmstads Porten” har även varit uppe som information vid flera tillfällen på 
samhällsbyggnadsutskottets möten under 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtal med bolaget Fastighets AB 
Fordonet 5, avseende reservation av fastigheten Fordonet 7 och då byggnation påbörjas 
överlåta fastigheten för 8 500 000 kronor. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
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KS § 114 Dnr KS 2018/00374  

Antagande av plan för transportsystemet del 2; transportplan 
mot 2050 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050 
med följande revideringar: 
- att sist i första stycket på sidan 4 lägga till följande mening: Som utgångspunkt för dessa 
planer är att Halmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet. 
- att rubriken på sidan 7 ändras så att den istället lyder: Yteffektiva och hållbara transporter i 
fokus. 
- att på sidan 9 i tredje stycket (under rubriken Infrastruktur för en ny tid), meningen 
Halmstad ska vara en... ändra meningen så att den lyder: Halmstad ska vara en innovativ 
kommun som använder smarta lösningar för att minska klimatpåverkan. 
- att under Planeringsinriktningar på sidan 26 (kapitlet om cykel) Cykelvägnätet anpassas... 
ändra punkten så den lyder: Cykelvägnätet anpassas för olika typer av resor och cykeltyper. 
- att på sidan 30 under rubriken Cykelvägnätet anpassas... i första stycket i sista meningen 
lägga till öka trafiksäkerheten så att meningen lyder: Att ha ett cykelvägnät där länkar, ibland i 
samma stråk tillåts ha olika funktioner gör att kommunen kan skapa en bra helhet, minska 
intressekonflikter, öka trafiksäkerheten och öka cykelns attraktivitet. 
- att ändra rubriken på sidan 32 så att den lyder: Buss - ett hållbart och yteffektivt sätt att resa 
- att på sidan 41 under rubriken Regionbuss/Fokusera mot kollektivtrafikstråken... på 
passande plats skriva in behovet av utökad kollektivtrafik till Simlångsdalen. 
- att på sidan 68 under Planeringsinriktningar ändra punkten Planera den kommunala... så att 
den lyder Planera den kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och 
marknadsmässighet 
- att på sidan 71 ändra rubriken Planera den kommunala... så att den lyder: Planera den 
kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och marknadsmässighet.  

Ärendet 

Halmstad är en kommun som växer med målsättningen att ha beredskap för 23 000 nya 
bostäder år 2050. Detta kommer att påverka transportsystemet i hög utsträckning. 
Därmed fanns också behov av att uppdatera kommunens Handlingsprogram för hållbara 
transporter som antogs av kommunfullmäktige under 2012. En anpassning till de nya 
förutsättningarna behövdes.  
 
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05   54(66) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Plan för Transportsystemet består av två delar, del 1 Transportstrategi mot 2050 och del 
2 Transportplan mot 2050. Plan för Transportsystemet har tagits fram parallellt med 
den kommunomfattande översiktsplanen (Framtidsplan 2050), samt fördjupad 
översiktsplan för centrum, då den fysiska utvecklingen påverkar transportsystemet och 
vice versa. 
 
Kommunfullmäktiges plan för Transportsystemet, som också kallas Transportstrategi, 
utgör första delen. Här identifieras sex utmaningar för transportsystemet i kommunen. I 
denna del återfinns också en redovisning av målbild, samt resonemang kring hur de 
identifierade utmaningarna ska hanteras. Del 1 antogs utan en granskningsrunda av 
kommunfullmäktige 2021-10-28 § 83. 
 
I del 2, som populärt också kallas Transportplan, bryts utmaningarna ned ytterligare och 
blir mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar. Beslut om 
granskning för Plan för transportsystemet del 2, transportplan mot 2050 togs i 
kommunstyrelsen 2021-10-12 § 252. Granskningstiden sträckte sig från 1 november 
2021 till 16 januari 2022. 
 
En tydlig utgångspunkt för Plan för transportsystemet är att trots att kommunen tillför 
vägkapacitet och bygger ut vägar för motortrafik så kommer dessa insatser inte vara 
tillräckliga. Utifrån de geografiska utmaningar som finns i Halmstad, så går det inte 
tillföra vägkapacitet i samma utsträckning som skulle behövas för att tillgodose resbehov 
för befolkningstillväxten av 23 000 nya bostäder om resvanorna ser ut som de gör idag 
(enligt resvaneundersökning genomförd 2018).  
 
För att möjliggöra en utveckling så behöver fokus läggas på de hållbara och yteffektiva 
transportslagen. En målstyrd planering är ett måste för att kunna hantera den kraftiga 
befolkningstillväxten som utgör utgångspunkt för den fysiska planeringen. Länkar för 
biltrafik behöver tillkomma med främsta syfte kunna hantera de ökade flödena av 
motortrafik och möjliggöra för en omfördelning av trafikflöden för att kunna prioritera 
de mer yteffektiva färdsätten.  

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-22, KSU § 50 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i nära samverkan med 
teknik- och fastighetsförvaltningen. Dessutom har en förvaltningsövergripande 
projektgrupp getts tillfälle att delta. 
 
Mellan den 1 november 2021 – 16 januari 2022 var del 2 av transportplanen på 
granskning. Statliga myndigheter, berörda regioner, grannkommuner, organisationer, 
kommunens medlemmar och alla andra som har ett intresse har getts tillfälle att yttra sig. 
Det har inkommit 46 yttranden under granskningstiden.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 
 
1. att Plan för transportsystemetet, del 2: Transportplan mot 2050 uppdateras för att utgå från 
en hög ambitionsnivå utifrån Swecos PM; Ambitionsnivå i Transportstrategi och 
Transportplan. 
 
2. att Plan för transportsystemetet, del 2: Transportplan mot 2050 uppdateras med passande 
miljözoner.  
 
3. att sist i första stycket på sidan 4 lägga till följande mening: Som utgångspunkt för dessa 
planer är att Halmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet. 
 
4. att sista meningen på sidan 4 i stycke 2 ska lyda: Mot 2050 är målet att minst 60% av 
invånarnas resor ska ske med yteffektiva och hållbara färdsätt, så som gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
5. att på sidan 4, i sista styckets första mening stryka flygplatsen och efter första meningen 
lägga till följande mening: Det kommersiella flyget ska avvecklas eftersom det motverkar en hållbar 
utveckling. 
 
6. att på sidan 5 under rubriken Utgångspunkter i planarbetet lägga punkten: Minska trafikens 
negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa först av punkterna. 
 
7. att rubriken på sidan 7 ändras så att den istället lyder: Yteffektiva och hållbara transporter i 
fokus. 
 
8. att på sidan 8 (under rubriken Yteffektiva transporter i fokus) i första stycket ändra andra 
meningen så att den istället lyder: Biltrafiken kommer fortsatt att utgöra en del av kommunens 
transportsystem och för många invånare, framförallt på landsbygden, en förutsättning för att kunna 
förflytta sig. 
 
9. att andra stycket på sidan 8 (under rubriken Yteffektiva transporter i fokus) omarbetas så 
att stämmer överens med en hög ambitionsnivå för planen. 
 
10. att på sidan 9 lägga till en ny punkt under Planeringsinriktning Arbeta aktivt med alla 
transportslag som lyder: Arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som ett verktyg att styra. 
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11. att på sidan 9 i tredje stycket (under rubriken Infrastruktur för en ny tid), meningen 
Halmstad ska vara en... ändra meningen så att den lyder: Halmstad ska vara en innovativ 
kommun som använder smarta lösningar för att minska klimatpåverkan. 
 
12. att på sidan 10, i första stycket under rubriken Planering av transportsystemet är 
målstyrd...: stryka sista meningen. 
 
13. att på sidan 15 under rubriken Påverka resmönster och vanor sist lägga till ett stycke: 
Halmstads kommun ska arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som verktyg med målet att ha 
helt avgiftsfria resor. Det är inte bara ett sätt att få fler att välja bussen framför bilen. Det är också en 
jämställdhets- och jämlikhetsfråga då vi vet att det redan idag främst är kvinnor och låginkomsttagare 
som åker kollektivt. Avgiftsfria resor för vissa grupper som barn och pensionärer ger förutom en 
utjämnande effekt också fler människor ökad frihet. 
 
14. att kapitlet Gång - en upplevelse i sig på sidorna 17–25 uppdateras för att utgå från en 
hög ambitionsnivå. 
 
15. att kapitlet Cykel - en central roll i systemet på sidorna 26–31 uppdateras för att utgå från 
en hög ambitionsnivå. 
 
16. att under Planeringsinriktningar på sidan 26 (kapitlet om cykel) Cykelvägnätet anpassas... 
ändra punkten så den lyder: Cykelvägnätet anpassas för olika typer av resor och cykeltyper. 
 
17. att på sidan 30 under rubriken Cykelvägnätet anpassas... i första stycket i sista meningen 
lägga till öka trafiksäkerheten så att meningen lyder: Att ha ett cykelvägnät där länkar, ibland i 
samma stråk tillåts ha olika funktioner gör att kommunen kan skapa en bra helhet, minska 
intressekonflikter, öka trafiksäkerheten och öka cykelns attraktivitet. 
 
18. att kapitlet Buss - ett yteffektivt sätt att resa sidorna 32–42 uppdateras för att utgå från en 
hög ambitionsnivå. 
 
19. att en ny underrubrik läggs till under kapitlet Buss- ett yteffektivt sätt att resa som lyder: 
Arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som ett verktyg att styra, med följande tillhörande 
text: Halmstads kommun ska arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som verktyg med målet att 
ha helt avgiftsfria resor. Detta ska göras i samarbete med Hallandstrafiken. Lägre taxor är inte bara 
ett verktyg, tillsammans med bland annat tillgänglighet och fler turer, för att få fler att välja bussen 
framför bilen, utan leder också till ökad framkomlighet, yteffekivitet och minskad klimatpåverkan. Det 
är också en jämställdhets- och jämlikhetsfråga, då vi vet att det redan idag framförallt är kvinnor och 
låginkomsttagare som åker kollektivt. Många äldre, unga och personer med funktionsvariationer är 
beroende av bussen för att kunna delta i samhället, arbeta och studera. Sänkta taxor skapar vidare en 
lägre tröskel för att få fler grupper än idag att välja bussen och är ett sätt att förändra och bryta 
resvanor. Avgiftsfria resor för vissa grupper som barn och pensionärer ger, förutom en utjämnande 
effekt, också fler människor ökad frihet. 
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20. att ändra rubriken på sidan 32 så att den lyder: Buss - ett hållbart och yteffektivt sätt att 
resa 
 
21. att på sidan 32 i andra stycket lägga till en mening som lyder: Det är kommunens ansvar 
att vara en ansvarsfull part i diskussioner med Hallandstrafiken, och arbeta för att ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet kommer vara utgångspunkter för kollektivtrafiken. 
 
22. att på sidan 33 under Planeringsinriktningar lägga till punkten: Arbeta med sänkta taxor i 
kollektivtrafiken som ett verktyg att styra 
 
23. att på sidan 37 ändra rubriken Mycket starka stråk kan utvecklas till stombusslinjer lägga 
till så att lyder: Mycket starka stråk kan utvecklas till stombuss- och spårvagnslinjer/spårbusslinjer 
 
24. att på sidan 37 under rubriken Mycket starka stråk… lägga till följande text som lyder: 
Under planperioden ska kommunen utreda möjligheterna och planera för att i mycket starka stråk 
införa spårvagnslinjer/spårbusslinjer. Målet är att kunna införa detta vid behov. 
 
25. att på sidan 37 under rubriken Stombuss i Halmstad i första stycket efter sista 
meningen lägga till en mening som lyder. Denna stombusslinje kan i framtiden utvecklas till 
spårvagn/spårbuss eller liknande. 
 
26. att på sidan 39 i andra stycket meningen Framkomlighetsåtgärder längs med... ändras så 
att den lyder Framkomlighetsåtgärder längs med Laholmsvägen kommer att påbörjas redan innan en 
ny bro är över Nissan är på plats, detta kan exempelvis vara körfält som vigs åt busstrafiken längs 
delar av gatan. 
 
27. att på sidan 41 i första stycket under rubriken Regionbuss/Fokusera mot 
kollektivtrafikstråken... ändra sista meningen så att en lyder: I och med Framtidsplan 2050 sker 
en viss förskjutning av kommunens fingerstruktur då orterna Haverdal och Harplinge växer i betydelse, 
vilket kommer påverka utbudet av busstrafik till dessa orter. 
 
28. att på sidan 41 under rubriken Regionbuss/Fokusera mot kollektivtrafikstråken... på 
passande plats skriva in behovet av utökad kollektivtrafik till Simlångsdalen. 
 
29. att under Planeringsinriktningar på sidan 43 lägga till punkten: Arbeta med sänkta taxor 
som ett verktyg 
 
30. att ändra rubriken på sidan 47 till: Biltrafik med tillräcklig framkomlighet. 
 
31. att kapitlet Bil med god framkomlighet på sidorna 47–67 uppdateras för att utgå från en 
hög ambitionsnivå. 
 
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-04-05   58(66) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

32. att under rubriken Planering i staden... på sidan 48 ändra tredje meningen så att den 
lyder: Biltrafiken tar idag mycket plats, och detta måste förändras för att ge hållbara och yteffektiva 
trafikslag utökat utrymme. 
 
33. att på sidan 49 ändra rubriken Styr mot det övergripande huvudvägnätet... ändra god till 
tillräcklig 
 
34. att på sidan 49 i första stycket under rubriken Styr mot det övergripande huvudvägnätet... 
ändra meningen Trimningsåtgärder för ökad... ändra ökad till tillräckligt god. 
 
35. att på sidan 51 under rubriken Omfördelningsanalys som underlag i första stycket ändra 
meningen De nya områdena... så att den lyder De nya områdena, i Framtidsplan 2050 kommer 
generera motortrafik och det behövs en beredskap för att hantera och begränsa detta. 
 
36. att på sidan 51 under rubriken Omfördelningsanalys som underlag i första stycket ändra 
meningen Samtidigt ska det... så att den lyder Samtidigt ska det övergripande huvudvägnätet ha 
tillräcklig kapacitet.  
 
37. att på sidan 51 under rubriken Omfördelningsanalys som underlag i andra stycket stryka 
sista meningen. 
 
38. att på sidan 53 under rubriken Vägreservat: Ny gata på söder... i punktlistan stryka 
punkten Inkludera ett framtidsperspektiv, det vill säga möjlighet att på sikt tillföra mer vägkapacitet 
på bron. 
 
39. att på sidan 53 under rubriken Vägreservat: Ny gata på söder... stryka tredje stycket som 
börjar Bron ska framtidssäkras… 
 
40. att på sidan 56 under rubriken Järnvägsleden ändra meningen Fokus här ligger... så att 
den lyder: Fokus här ligger på motortrafikens framkomlighet och trimningsåtgärder för tillräckligt god 
framkomlighet och flöde är välkommet. 
 
41. att på sidan 60 under rubriken Del av Laholmsvägen... i första stycket ändra meningen 
Laholmsvägen är lång... så den lyder Laholmsvägen är lång och kommer ha olika utformning och 
karaktär men där yteffektiva och hållbara transportslag prioriteras.  
 
42. att på sidan 60 under rubriken Del av Laholmsvägen... i andra stycket ändra första 
meningen så den lyder Fortsatt kommer denna vägsträcka vara viktig framförallt för busstrafiken... 
 
43. att på sidan 65 under rubriken Parkering som verktyg… efter meningen Kommunen 
bestämmer... lägga till en mening som lyder: Kommunen kommer framöver i större utsträckning 
använda sig av dessa verktyg för en hållbar stadsplanering där de yteffektiva och hållbara 
transportslagen prioriteras. 
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44. att på sidan 65 i första stycket (under rubriken Parkering som verktyg...) ändra sista 
meningen så att den lyder Parkeringsnormen behöver uppdateras för att bättre spegla förhållandena 
i staden. 
 
45. att på sidan 66 i andra stycket under rubriken Parkeringsmöjligheter för olika syften... 
ändra första meningen så att den lyder: Fler och fler elbilar tas i drift och en stor del av 
laddningen kommer ske vid hemmen, här har det kommunala fastighetsbolaget HFAB ett stort ansvar 
för tillgången av laddmöjligheter inom allmännyttan. Samt att därefter lägga till en mening som 
lyder: Publika laddstationer behövs också. 
 
46. att på sidan 68 under Planeringsinriktningar ändra punkten Planera den kommunala... så 
att den lyder Planera den kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och 
marknadsmässighet 
 
47. att på sidan 71 ändra rubriken Planera den kommunala... så att den lyder: Planera den 
kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och marknadsmässighet. 
 
48. att på sidan 75 ändra rubriken Flyg - för snabb uppkoppling till Flyg - inget hållbart 
transportsätt 
 
49. att stryka tillhörande text till Flyg för snabb uppkoppling och istället lägga in följande 
text: Halmstads kommun ska avveckla det kommersiella flyget. Att ha en kommunal flygplats är inte 
hållbart varken för klimatet eller för den kommunala ekonomin. Halmstads kommun måste därför, 
tillsammans med andra aktörer, driva frågan om utökad kapacitet och snabbare transport på järnväg 
samtidigt som man skapar förutsättningar för att vid behov resa från Ängelholm Helsingborg airport. 
Det har under pandemin blivit tydligt att digitala möten i mycket större utsträckning kan användas 
istället för fysiska möten, och behovet av en kommersiell flygplats minskar dessutom därför. 
 
50. att på sidan 75 under Planeringsinriktningar stryka första punkten. 
 
51. att på sidan 75 under Planeringsinriktningar lägga till punkten: Avveckla det kommersiella 
flyget. 
 
52. att på sidan 75 stryka rubriken Stärk flygplasten för... med tillhörande text. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 
- att broförbindelsen över Nissan med tillhörande vägnät genom Söder stryks och 
ersätts med en långsiktigt hållbar tunnelförbindelse. 
 
Ella Kardemark (KD) yrkar även bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 28. 
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Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 
- att Linnégatan i planen markeras som mjuktrafikrum. 
 
Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar även bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 
11, 16, 17, 20, 28, 46 och 47. 
 
Fabio Ishaq (-) yrkar i första hand avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
Fabio Ishaq (-) yrkar i andra hand bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 16 
och Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
Jenny Axelsson (C) yrkar avslag på Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande och bifall till 
Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 20, 26, 28, 41, 42, 46 och 47. 
 
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Ella Kardemark (KD) och Gun-Britt Löfdahls (S) 
ändringsyrkanden och i övrigt bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
Ordföranden (M) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 
20, 28, 46, 47 och i övrigt avslag på Tania Bengtssons (V) ändringsyrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 20, 28, 
46, 47 och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.  
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42 mot 
sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42 
 
Följande ledamöter röstar ja: Kristina Johansson (S), Carl-Johan Berthilsson (M), Fabio 
Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), Fatma Hergül (S), Ella 
Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Micael Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) och 
ordföranden (M).  
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Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C) och Tania 
Bengtsson (V).  
 
Med 11 röster för ja och 3 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42.  
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18 och 31 
mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18 och 31. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18 och 31 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), 
Fatma Hergül (S), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Micael 
Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Tania Bengtsson (V).  
 
Med 13 röster för ja och 1 röst för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18, och 31. 
 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 2, 4-5, 10, 12-13, 19, 
21-25, 27, 29-30, 32-40, 43-45 och 48-52 mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 2, 4-5, 10, 
12-13, 19, 21-25, 27, 29-30, 32-40, 43-45 och 48-52. 
 
Ordföranden (M) prövar Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande mot sitt och Jenny 
Axelssons (C) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordföranden (M) och Jenny Axelssons (C) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande 
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Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), Fatma Hergül (S), 
Yngve Kihlberg (C), Tania Bengtsson (V), Micael Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) 
och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-) och Ella Kardemark (KD). 
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Tor Ingels (SD). 
 
Med 11 röster för ja, 2 röster för nej samt 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå 
Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Gun-Britt 
Löfdahls (S) ändringsyrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Sebastian 
Stenbeck (M) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (S), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt 
Löfdahl (S), Fatma Hergül (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson (S). 
  
Med 8 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Gun-Britt 
Löfdahls (S) ändringsyrkande.  
 
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutade ändringar 
enligt ovan mot Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutade ändringar enligt ovan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050 
med Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 20, 28, 46 och 47. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) och Fabio Ishaq (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden.  
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Jäv 
Stefan Pålsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Protokollsanteckning 

Tania Bengtsson (V) för följande till protokollet: 
”Vänsterpartiet menar att kommunen, för att nå upp till målen för Parisavtalet, behöver 
ha en mer ambitiös Transportplan gällande klimatet. Därför vill Vänsterpartiet att 
transportplanen ska ha en hög ambitionsnivå, till skillnad från den nu beslutade 
mellanvägen. Vi menar bland annat att kollektivtrafiken behöver ges mer fysiskt 
utrymme i staden och att kommunen också behöver arbeta med sänkta taxor/avgiftsfri 
kollektivtrafik för att få fler att åka buss. En kommun som tar klimatförändringarna på 
allvar kan inte heller ha en kommunal flygplats.” 
 
Ella Kardemark (KD) för följande till protokollet: 
”Kristdemokraterna säger nej till att bygga nya barriärer mellan stad och kust. Vi anser 
inte att tung trafik ska ledas rakt genom bostadskvarteren på Söder, vilket är 
konsekvensen av en bro med tillhörande vägnät. Vårt förslag till tunnellösning värnar 
stadens kustnära läge. Vårt förlag leder helt bort tung trafik från staden och möjliggör 
att de kustnära områdena på Söder och runt gästhamnen istället kan utvecklas.” 
 
_______ 
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KS § 115 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Ärendet 

Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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KS § 116 Dnr KS 2022/00239  

Initiativärende - Framtidens politiska organisering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) initiativärende om framtidens 
politiska organisering.      

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) initierar ett ärende om framtidens politiska organisering. 
 
I ärendet föreslås kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med färdigt beslutsunderlag för att kunna genomföra följande förändringar 
inför nästa mandatperiod: 
 
- att införa insynsplats i kommunstyrelsen för partier som ej representeras där. 
- att Inrätta ”Kommunfullmäktiges beredning för demokratifrågor”. 
- att tydliggöra möjlighet för kommunfullmäktige att organisera tillfälliga beredningar i 
frågor som rör kommunens långsiktiga, övergripande och strategiska utveckling. 
- att gruppledare i partier utan kommunråd arvoderas på 35%. 
- att möjlighet till öppna nämndsmöten införs. 
- att Halmstads Rådhus AB har fullständig personunion med kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till sitt initiativärende. 
 
Fabio Ishaq (-) och Tor Ingels (SD) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande. 
 
Ordföranden (M) yrkar avslag på Tania Bengtsson (V) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande om bifall till initiativärendet mot 
sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (V) yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) initiativärende om framtidens 
politiska organsiering. 
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Reservation 

Tania Bengtsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
_______ 
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