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Plats och tid Lokal Kärleken, 6 september 2022 kl 13:00-13:45 

Beslutande Ledamöter 
Ella Kardemark (KD), Ordförande 
Louise Uvenfeldt (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Micael Nilsson (S) 
Andréa Skoglund (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 
 

Övriga deltagare Karin Back (§112),  (§112), administrativ direktör Ann-Mari Mäkikangas, 
ekonomidirektör Jan Fritz, HR-direktör Charlotte Svensson samt utskottssekreterare 
Erika Bengthagen 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 111-117 
Justeringsdag 2022-09-06  

Sekreterare Erika Bengthagen  
   

Ordförande Ella Kardemark 
 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-06 Datum då anslaget tas ned 2022-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Erika Bengthagen Utdragsbestyrkande 
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KPLU § 111 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 
Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet. 
 
_______ 
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KPLU § 112 Dnr KS 2022/00034  

Information och återrapportering av beviljade medel från 
tillgänglighetsmiljonen 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Den 5 april beslutade kommunstyrelsen att bevilja styrelsen för Destination Halmstads 
ansökan på 250 000 kronor för att tillgänglighetsanpassa äventyrsgolfbanor på 
Österskans. Den 16 augusti beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 
att begära in en återrapportering av projektet.  
 
En representant från Destination Halmstad kommer till kommunstyrelsens personal- 
och ledningsutskott och berättar om hur anpassningarna har gjorts, vilka anpassningar 
som har gjorts samt hur medlen har använts från tillgänglighetsmiljonen.  
 
_______   
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KPLU § 113 Dnr KS 2022/00002  

Beslut om skattesats för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslår 
kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2023 till 20,98 procent.  

Ärendet 
Under 2022 sker val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 
Kommunens planering för att ta fram kommunens viktigaste styrinstrument 
planeringsdirektiv med budget har under 2022 anpassats för att det nyvalda 
kommunfullmäktige ska besluta om planeringsdirektiv med budget 2023-2027. 
 
Under 2022 kommer det nyvalda kommunfullmäktige besluta om planeringsdirektiv 
med budget 2023-2027 den 13 december 2022. I planeringsdirektiv med budget beslutas 
även vilken skattesats som ska gälla i kommunen för nästkommande år. 
 
Enligt kommunallagen 11 kap. 8§ respektive 11§ fastslås att en kommuns skattesats för 
det följande året måste beslutas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång och 
av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunen behöver således av 
formella skäl ta beslut om skattesats för år 2023 innan december månad 2022. 
 
I förevarande förslag på beslut föreslås att skattesatsen bibehålls oförändrad. 
Skattesatsen kan dock ändras i samband med att kommunfullmäktige tar beslut om 
planeringsdirektiv med budget 2023-2027 den 13 december 2022. 

Ärendets beredning 
Beredning av ärendet har skett vid kommunledningsförvaltningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 20,98 procent.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______    



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott 2022-09-06   6(10) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KPLU § 114 Dnr KS 2022/00319  

Överföring av budgetmedel för toalett i Norre Katts park samt 
utveckling av Rotundan 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts park 
omfattande 2,5 miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens 
anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 
209, Förvaltningsfastigheter. 
 
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att  att investeringsanslag för utveckling av Rotundan omfattande 4 
miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320, Gator, 
parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig 
fastighetsförvaltning. 

Ärendet 
I Planeringsdirektiv med budget 2022–2026 avsattes 20 miljoner kronor i teknik- och 
fastighetsnämndens investeringsbudget för förverkligande av etapp 1 av Bastionen och 
Norre Katts park.  
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram ett fördjupat och kostnadsbedömt förslag av 
genomförande av strukturplanens etapp 1. Förslaget presenterades för teknik- och 
fritidsnämnden samt fastighetsnämnden under december 2021. 
 
För att verkställa förslag på byggnation av toalett i Norre Katts park och utveckling av 
Rotundan behöver budgetmedel flyttas från teknik- och fritidsnämndens 
investeringsbudget till fastighetsnämndens investeringsbudget.  
 
Teknik och fastighetsnämnden har av denna anledning inkommit med en 
tjänsteskrivelse om överföring av investeringsmedel mellan nämnderna. Överföringen 
avser dels 2,5 miljoner kronor för ny toalett i övre Norre Katts park mellan teknik- och 
fritidsnämndens anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens 
anslagsområde 209, Förvaltningsfastigheter, dels 4 mnkr för utveckling av Rotundan 
mellan teknik och fritidsnämndens anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, och 
fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig fastighetsförvaltning. 
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Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-04-25 § 57 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts 
park omfattande 2,5 mnkr överförs från teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 
320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 209, 
Förvaltningsfastigheter. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för utveckling av Rotundan 
omfattande 4 mnkr överförs från teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320, 
Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig 
fastighetsförvaltning. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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KPLU § 115 Dnr KS 2018/00464  

Information om heltidsarbete som norm 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Många av kommunens verksamheter bedrivs över dygnets alla timmar och årets alla 
dagar. Därför behöver vi som arbetsgivare se till att medarbetarna har en 
schemaläggning som bidrar till ett hållbart arbetsliv.  
 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av detta årtiondes viktigaste frågor för 
kommuner och regioner. För att få en väl fungerande verksamhet är det direkt 
avgörande att kommuner och regioner klarar av att bemanna sina verksamheter med 
kompetenta medarbetare och att använda den gemensamma kompetensen optimalt.  
 
Genom att ta tillvara på de medarbetare som redan är anställda och som har den 
samlade kompetens och erfarenhet som är så viktig, kan vi bedriva verksamhet med god 
kvalitet för våra kommuninvånare nu och i framtiden. Det handlar om Halmstads 
kommuns totala och långsiktiga kompetensförsörjning där vi tillsammans måste agera 
kommunövergripande. 
 
Heltidsarbete som norm har som målsättning att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska vilja arbeta heltid. Det ska hjälpa oss att möta det framtida 
kommungemensamma behovet av kompetensförsörjning genom att ta tillvara på 
medarbetares kompetens.  
 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om hur arbetet med 
heltidsarbete som norm fortlöper och ges möjlighet att ställa frågor.   
 
_______ 
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KPLU § 116 Dnr KS 2022/00026  

Information från ordförande och ansvarig chef 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om: 
 
- Information kring hur det ser ut med ”delade turer” samt ”rygg-mot-rygg-pass” för 
anställda inom Halmstads kommun från HR-direktören i enlighet med önskemål från 
föregående sammanträde. 
 
- Information kring introduktionsarbetet för förtroendevalda inför ny mandatperiod 
från administrativ direktör. 
 
_______ 
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KPLU § 117 Dnr KS 2022/00037  

Övriga frågor 
      

Ärendet 
Inga övriga frågor tas upp. 
 
_______ 
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