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Dnr KS 2017/00045

Val av justerare
Beslut
Anders Rosén (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet.
Jenny Axelsson (C) väljs i egenskap av ordförande under § 262, att tillsammans med
Anders Rosén (S) justera den paragrafen.
_______
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Dnr KS 2017/00044

Godkännande av dagordning
Beslut
Förslag till dagordning godkänns med ordförandens (M) förslag till revidering.
Ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
Ordföranden (M) föreslår att kommunstyrelsen lägger till ett ärende till dagordningen:
1. Lägesbild i Halmstad med anledning av bilbränder
_______
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

KS § 256

Dnr KS 2017/00082

Halmstad Citys verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Karolina Davidsson, VD Halmstads Näringslivs AB och Sanna Westerberg,
verksamhetschef Halmstad City informerar om:
- Halmstad Citys verksamhet och arbete med centrumutveckling.
- pågående aktiviteter och framtida bedömningar.
_______
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Dnr KS 2016/00166

Tema Halmstad för kommande generationerframtidsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att fortsatta arbetet med tema Halmstad
för kommande generationer. Framtidsbilden ska nu bli verklighet.
Samhällsbyggnadskontoret vill därför informera och föra dialog med kommunstyrelsen
om hur detta arbete ska genomföras.
_______
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Dnr KS 2017/00021

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Kommunstyrelsen diskuterar verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter
2018-2020.
Som en del i Halmstads kommuns styrmodell ska samtliga kommunala nämnder och
bolagsstyrelser ta fram en verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta med de
mål och riktningar som kommunfullmäktige antagit genom Planeringsdirektiv med
budget 2018-2020, samt hur nämnden hanterar de kommunkoncernsövergripande
utmaningarna/möjligheterna som definierats i OPUS. Verksamhetsplanens disposition
följer den i Planeringsdirektiv med budget.
På kommunstyrelsens planeringsdagar 28-29 augusti diskuterade nämnden planens
verksamhetsmål samt vilken inriktning verksamhetsmålen ska ta utifrån ett underlag
som tagits fram i samverkan mellan stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret.
Underlaget var kontorens analys av vad nämnden behöver fokusera på för att nå målen i
Planeringsdirektivet samt utmaningarna/möjligheterna i OPUS. Under september har
arbetet fortsatt med att formulera verksamhetsmål och inriktningar utifrån
kommunstyrelsens diskussion, samt att analysera vilka möjligheter kontoren har att
uppnå ambitionerna i förslaget till verksamhetsplan givet den ram för kontoren som
satts i Planeringsdirektiv med budget.
_______
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Dnr KS 2016/00266

Lägesbild i Halmstad med anledning av bilbränder
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Under 2017 har det förekommit flera oroväckande händelser i Halmstads kommun så
som bilbränder och skjutningar. Händelserna är framförallt koncentrerade till
bostadsområdena Andersberg, Vallås och Oskarström.
Kommunstyrelsens kommer att få en samlad lägesbeskrivning utifrån polisens och de
kommunala förvaltningarnas perspektiv.
_______
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Dnr KS 2017/00457

Svar på remiss : Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola SOU 2017:51
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande samt sända det till
Utbildningsdepartementet.
Ärendet
Halmstads kommun har bjudits in till yttrande över delbetänkandet Utbildning,
undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola SOU 2017:51 av
Utbildningsdepartementet.
Stadskontoret har remitterat ärendet till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden som har inkommit med yttrande.
Delbetänkandet lyfter ett antal förslag gällande förändring av skollag samt legitimationsoch behörighetsförordningen i syfte att skapa bättre förutsättningar för lärare,
förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande samt sända det till
Utbildningsdepartementet.
Ärendets beredning
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017-09-25, § 103
Barn- och ungdomsnämnden, 2017-09-20, § 126
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande samt sända det till
Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 261

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Sida
10(15)

Dnr KS 2017/00465

Svar på remiss: Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot
återfall i brott (SOU 2017:61)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande enligt beslutsunderlag 1:
Halmstads kommuns yttrande över betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61).
Ärendet
Halmstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Villkorlig
frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU:2017:61).
Stadskontoret har remitterat ärendet till socialnämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med
villkorlig frigivning, detta i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra
återfall i allvarlig brottslighet.
I utredningen föreslås ett stärkt förebyggande arbete i anstalt och efter villkorlig
frigivning. Utredningens förslag innefattar förtydliganden och förändringar av reglerna
om övervakning och särskilda föreskrifter efter villkorlig frigivning.
Halmstads kommun har inga synpunkter att lämna på de förslag som presenteras i
utredningen.
Ärendets beredning
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017-09-25, § 104
Socialnämnden, 2017-09-21, § 74
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande enligt beslutsunderlag 1:
Halmstads kommuns yttrande över betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61).
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
_______
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Dnr KS 2017/00492

Årets entreprenörspris 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till Årets entreprenör i
Halmstads kommun 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden (M) i uppdrag att dela ut priset till årets
entreprenör enligt juryns förslag på galan den 3 november 2017.
Ärendet
Halmstads kommun delar årligen ut priset Årets entreprenör i Halmstads kommun.
Kommunstyrelsen har att utse pristagaren för 2017. Priset kommer att delas ut på
Halmstads näringslivsgala den 3 november 2017.
Ärendets beredning
Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna juryns förslag till Årets entreprenör i
Halmstads kommun 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden (M) i uppdrag att dela ut priset till årets
entreprenör enligt juryns förslag på galan den 3 november 2017.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Jäv
Ordföranden (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_______
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Dnr KS 2017/00035

Information från ordförande och kommunchef
Ärendet
Ingen information lämnades.
_______
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Dnr KS 2017/00016

Övriga frågor
Ärendet
Inga övriga frågor tas upp.
_______
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Dnr KS 2017/00148

Om Halmstads kommuns roll i det civila försvaret, som en del
av totalförsvaret
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet
Överbefälhavaren Micael Bydén, Försvarsmakten, Christer Mårtensson,
Försvarsmaktens tekniska skola, Joachim Bergqvist, Lv6 och Conny Hansen, Lv6
berättar om:
 Sveriges säkerhetspolitiska läge.
 Totalförsvarets två delar – militärt försvar och civilt försvar.
 kommunens ansvar i det civila försvaret.
Den 10 december 2015 beslutade regeringen att återuppta planeringen av totalförsvaret i
Sverige. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Kommunens
verksamhet ingår i det civila försvaret.
Målet för det civila försvaret är från och med 2016 att:
- värna civilbefolkningen.
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
- bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i omvärlden.
_______
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