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Val av justerare
Beslut

Anders Rosén (S) utses att tillsammans med ordförande (M) justera
protokollet.
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Dnr KS 2017/00044

Godkännande av dagordning
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till dagordning.
Ärendet

Förslag till dagordning föreligger.
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Dnr KS 2015/00722

Uppdatering av finanspolicy
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet

Stadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 142, 2016-04-26)
att presentera ett förslag till förändring av kommunens finanspolicy så att
det tydligare framgår att hänsyn bör tas till ekologisk hållbarhet.
I kommunstyrelsens uppdrag gjordes även tolkningen att ”ekologisk
hållbarhet” kan innebära att kommunen undviker placeringar i bolag
verksamma inom den fossila industrin eller väljer placeringar i gröna
obligationer. Beroende på ambition och uppfattning om vilket agerande
som ger mest effekt kan kommunen välja olika inriktningar i arbetet med
kommunens finanser. Stadskontoret presenterar tre olika inriktningar när
det gäller finansiella placeringar utifrån perspektivet ”ekologisk hållbarhet”:
• Investeringar i miljömässiga föregångare inom verksamheter som
förknippas med fossil eller icke ekologisk produktion eller konsumtion
• Undvikande av investeringar i verksamheter som förknippas med fossil
eller icke ekologisk produktion eller konsumtion
• Investeringar i verksamheter som producerar eller levererar icke
fossilbaserade energitekniker eller tjänster eller som verkar inom de så
kallade ”greentech”-/”cleantech”-områdena.
Kommunstyrelsen diskuterar dessa inriktningar och ger vägledning i hur
kommunens finanspolicy ska utformas i detta avseende.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 195, 2016-12-13
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
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Dnr KS 2014/00148

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030
Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030 med följande
revideringar:
a. meningen på sidan 13 ”Överväga möjligheten att upplåta i form
av tomträtt vid byggnation av hyresrätter” ändras till ” Överväga
möjligheten att upplåta i form av tomträtt vid nybyggnation”.
b. tabellen på sidan 15 ”justeras från 150 till 100 i båda kolumnerna.
Ärendet

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för
bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-02 att skicka ett
förslag till nytt Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-30 på
samrådsremiss. Synpunkterna från berörda instanser har sammanställts i en
samrådsredogörelse och förslaget har reviderats. Handlingsprogrammet vill
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Syftet är ytterst att skapa förutsättningar för alla i kommunen
att leva i goda bostäder.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-12-13, § 297
Förslaget till handlingsprogram har tagits fram av
samhällsbyggnadskontoret tillsammans med tjänstemän från stadskontoret,
hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och HFAB. Förslaget har
reviderats på uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
Förslaget har remitterats för samråd till kommunens nämnder och bolag
samt till berörda kommuner, länsstyrelsen, Region Halland med flera
myndigheter samt till föreningar och bolag enligt särskild sändlista.
Synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadskontoret
har reviderat förslaget efter samrådsremissen.
Justerandes signatur
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram för
bostadsförsörjning 2016-2030.
Yrkanden

Henrik Oretorp (C) yrkar på följande ändringar i Handlingsprogram för
bostadsförsörjning 2016-2030:
a. Att meningen på sidan 12 ”Överväga möjligheten att upplåta i form av
tomträtt vid byggnation av hyresrätter” ändras till ” Överväga
möjligheten att upplåta i form av tomträtt vid nybyggnation”
b. Att tabellen på sidan 15 rad G:a/Nya Tylösandsv (B44) ”justeras från
150 till 100 i båda kolumnerna.
Bertil Andersson (S) yrkar bifall till Henrik Oretorps ändringsyrkande a.
Bertil Andersson (S) yrkar på följande ändringar i Handlingsprogram för
bostadsförsörjning 2016-2030:
c. Att rubriken ”Från planeringsdirektiv med budget 2017-2019” ersätts
med ny rubrik ”Halmstad för kommande generationer” samt att all
tillhörande text kvarstår så att texten lyder:
Bostäder åt alla
I framtidens Halmstad har alla en god livsmiljö och en bra bostad.
Samhället präglas av trygghet och gemenskap. De östra stadsdelarna är
utvecklade med rekreationsområden, gångstråk och närhet till havet.
Kommunen vänder sitt ansikte mot havet. I ett integrerat Halmstad
finns olika boendeformer att välja i alla kommundelar. All byggnation
präglas av ett hållbart tänkande – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Det finns kommersiell och kommunal service i alla bostadsområden.
Barn- och kunskapsperspektivet är en självklar och integrerad del av
bostadsbyggandet. I ett så tidigt stadium som möjligt tas barnens och
de äldres perspektiv i beaktande i byggprocessen.
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Ett socialt hållbart Halmstad
Halmstad behöver satsningar för att få hela kommunen socialt hållbar.
Det handlar om en samordning av planeringen för bostäder, för
kollektivtrafik, för kommunal och kommersiell service i kommunens
olika delar. Frågan om lokaler för skola och förskola är akut och
angelägen. Vi behöver se över behoven och aktivt börja planera för
bostäder, centra och kollektivtrafik som beaktar helheten för våra
nuvarande och kommande kommuninvånare.
Vi behöver också ge plats och möjlighet för kommersiell service som
gör det möjligt för fler (till exempel äldre och barnfamiljer) att bosätta
sig eller byta bostad inom ett område. Vi behöver göra det möjligt för
fler att bosätta sig i kommunen och göra det intressant för barnfamiljer
att flytta till de mindre tätorter som redan i dag har viss kommunal
service.
Fler bostäder åt unga och äldre
Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att bo bra till
rimliga kostnader och i en trygg miljö. Bostadspolitiken är en
grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och en central fråga
för en långsiktig tillväxt, en hållbar utveckling och kommuninvånarnas
grundläggande behov av social trygghet. Halmstad är en attraktiv
kommun att bo i och efterfrågan på lägenheter är stor.
Därför behöver vi bygga fler bostäder av olika upplåtelseformer i stora
delar av kommunen. Den främsta utmaningen är att hantera bristen på
lägenheter för unga men även för den växande äldre befolkningen i
kommunen. Ingen ska hindras till ett nytt arbete i Halmstad eller
behöva tacka nej till en utbildningsplats på grund av bostadsbrist - det
begränsar inte bara kommuninvånarens frihet utan är en direkt
tillväxthämmande faktor.
Därför bör det byggas fler lägenheter som efterfrågas av många unga
som exempelvis ska flytta hemifrån eller kanske fått sitt första jobb här
i Halmstad. Äldre ska å sin sida kunna flytta till ett boende anpassat för
sina behov. Vi vill därför satsa på byggandet av nya äldreboenden,
trygghetsboenden och andra former av tillgängliga bostäder för vår allt
större äldre befolkning.
Justerandes signatur
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Möjligheten att byta bostad inom sitt bostadsområde behöver också
öka. Det är viktigt att hantera brister i bostadsförsörjningen som ör
specifika grupper, exempelvis yngre och äldre kommuninvånare,
men det får inte vara ett hinder för att långsiktigt få en bra fungerande
bostadsmarknad i Halmstad kommun. Då krävs det en god planering
med nybyggnation av bostäder med olika upplåtelseformer för att
flyttkedjan ska fungera och därigenom så kan den enskilde göra en
boendekarriär. Bostaden ska vara en möjlighet för en vidareutveckling
av kommuninvånarens liv, då man exempelvis går från att vara
ensamstående till att bilda familj, och inte ett hinder på grund av brister
i tillgång till en väl anpassad boendeform.
Bostäder med god tillgänglighet och service
I alla delar av kommunen ska det finnas ett varierat utbud av bostäder
med god tillgänglighet och service. Både det kommunala och det
privata utbudet för de äldre behöver moderniseras. Olika boendeformer
behöver skapas som tilltalar både de äldre och yngre samt
barnfamiljernas behov.
Bostadssociala satsningar
För att satsa på våra större bostadsområden avser vi att ge HFAB ett
uppdrag att genomföra bostadssociala satsningar. Medlen ska komma
HFAB:s hyresgäster till godo genom satsningar på
spontanidrottsplatser, utemiljöer och lekplatser i HFAB:s områden.
d. Att det på sidan 9 läggs till en ny punkt som lyder: Kommunens
planering av äldreboenden ska styras av kommunens behov, inte privata
aktörers.
e. Att texten på sidan 13 ändras så att den lyder: Underlätta ungdomars
och nyanländas insteg på bostadsmarknaden i Halmstads kommun.
f. Att näst sista stycket på sidan 14 ersätts med ett nytt stycke så att texten
lyder:
Mot bakgrund av det tidigare beräknade årliga behovet av 400 bostäder
och den faktiska bostads-produktionen på knappt 300 bostäder per år,
Justerandes signatur
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samtidigt som befolkningen ökar mer än vad som tidigare beräknats.
Detta har skapat ett uppdämt behov av nya bostäder i kommunen,
under 2015 kan vi se en ökning av bostadsbyggande och vi har också en
god planberedskap.
I planeringsdirektiv och budget för 2017 beskrivs att 1500 nya bostäder
behöver byggas det första året, något som är en utmaning för
kommunen men också en förutsättning för att möte behovet utifrån en
fortsatt hög befolkningsutveckling.
Ett utökat bostadsbyggande tänjer på den kapacitet som pekas ut i
översiktsplan, flera av de områden som pekas ut som eventuell framtida
utbyggnadsinriktning efter 2030 kommer att behövas tas i anspråk
tidigare under planperioden. För att uppnå en ökad bostadsproduktion
förutsätts också att alla aktörer som förfogar över planlagd mark också
förverkligar dessa projekt.
Henrik Oretorp (C) yrkar avslag på samtliga Bertil Anderssons (S)
ändringsyrkanden.
Suzanne Åkerlund (L) yrkar på följande ändring i Handlingsprogram för
bostadsförsörjning 2016-2030:
g. Att sidan 15 ändras, så att projektet Kommunal Väster, Ekipaget 1 med
40 bostäder 2016-2020 utgår eftersom närheten till kommunens enda
och nybyggda anläggning av ridsport gör att anläggningen hotas.
Ridanläggningen placerades på sin nuvarande plats för att öka avståndet
till bostäderna. Planen Ekipaget 1 motverkar detta.
Beslutsgång

Ordförande (M) börjar med att ställa proposition på Henrik Oretorps (C)
ändringsyrkande a. och b.
Ordförande (M) finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Henriks Oretorps (C) ändringsyrkanden.
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Därefter ställer ordförande (M) proposition på Bertil Anderssons (S)
ändringsyrkande c. och Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande på detsamma
och finner att kommunstyrelsen avslår Bertil Anderssons ändringsyrkande.
Votering begärs. Ja-röst för Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande och nejröst för Bertil Anderssons (S) ändringsyrkande.
Följande ledamöter röstar ja: Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L),
Ann-Charlott Mankell (M), Tove Bergman (MP), Lars Püss (M), Jenny
Axelsson (C), Anna-Lena Cumtell (KD), ordförande (M).
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S),
Bertil Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Fatma
Hergül (S).
Följande ledamöter avstår: Tor Ingels (SD)
Ordförande (M) konstaterar att kommunstyrelsen har avslagit Bertils
Anderssons (S) ändringsyrkande till fördel för Henrik Oretorps (C)
avslagsyrkande med 8 röster för ja och 6 röster för nej.
Ordförande (M) ställer proposition på Bertil Andersson (S)
ändringsyrkande d. och Henriks Oretorps (C) avslagsyrkande på detsamma.
Ordförande (M) finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande.
Ordförande (M) ställer proposition på Bertil Andersson (S)
ändringsyrkande e. och Henriks Oretorps (C) avslagsyrkande på detsamma.
Ordförande (M) finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande.
Ordförande (M) ställer proposition på Bertil Andersson (S)
ändringsyrkande f. och Henriks Oretorps (C) avslagsyrkande på detsamma.
Ordförande (M) finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande.
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Votering begärs. Ja-röst för Henrik Oretorps (C) avslagsyrkande och nejröst för Bertil Anderssons (S) ändringsyrkande.
Följande ledamöter röstar ja: Henrik Oretorp (C), Suzanne Åkerlund (L),
Ann-Charlott Mankell (M), Tove Bergman (MP), Lars Püss (M), Jenny
Axelsson (C), Anna-Lena Cumtell (KD), ordförande (M),
Följande ledamöter röstar nej: Anders Rosén (S), Rose-Marie Edlund (S),
Bertil Andersson (S), Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S), Fatma
Hergül (S).
Följande ledamöter avstår: Tor Ingels (SD)
Ordförande (M) konstaterar att kommunstyrelsen har avslagit Bertils
Anderssons (S) ändringsyrkande till fördel för Henrik Oretorps (C)
avslagsyrkande med 8 röster för ja och 6 röster för nej.
Ordförande ställer proposition på Suzanne Åkerlunds (L) förslag till
ändringsyrkande g. och finner att kommunstyrelsen avslår
ändringsyrkandet.
Ordförande (M) ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
förslaget och ändringsyrkande a-b.
Tor Ingels (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att
handlingsprogrammet ger bifall och incitament till fortsatt satsning på
befolkningstillväxt via migration.
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Dnr KS 2015/00755

Motion om arbetsförhållanden inom vård och omsorgsyrkena
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till stadskontoret för
redovisning i CESAM innan kommunstyrelsen fattar beslut.
Ärendet

Leif Grenlund (S) och Ulla Winblad (S) har lämnat in en motion om
arbetsförhållanden inom vård- och omsorgsyrkena, se bilaga 8, och vill se
att Halmstads kommun tar större ansvar i denna fråga. Ärendet har beretts
av stadskontoret. Hemvårdsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har på begäran av kommunstyrelsen skickat in
yttranden över motionen.
Två av nämnderana föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till de insatser som pågår. En nämnd tillstyrker förslagen i den
inkomna motionen med hänvisning till nämndens ansvar för att ge en bra
utbildning för eleverna på Omvårdnadsprogrammet.
Stadskontoret anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det
arbete som redan pågår inom Halmstads kommun och föreslår därför att
motionen om arbetsförhållanden inom vård- och omsorgsyrkena avslås.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens personalutskott § 32, 2016-06-07
Stadskontoret, HR-avdelningen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om arbetsförhållanden
inom vård- och omsorgsyrkena.
Yrkanden

Kristina Johansson (S) yrkar i första hand på återremittering av motionen
till stadskontoret så att den kan redovisas i CESAM och i andra hand på
bifall av motionen.
Justerandes signatur
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Beslutsgång

Ordförande (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kristina Johanssons (S) förstahandsyrkande att återremittera motionen till
stadskontoret så att förslaget kan redovisas i CESAM.
Ordförande (M) finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Kristina Johansson förstahandsyrkande.
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Dnr KS 2016/00608

Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram för
Ljungby kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ljungby kommun att Halmstads
kommun anser att det är ett väl genomarbetat bostadsförsörjningsprogram
men i övrigt inte har några synpunkter.
Ärendet

Ljungby kommun har upprättat ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram
med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021
med utblick mot 2035. Halmstads kommun har fått förslaget på remiss
2016-12-16. Eventuella synpunkter ska vara Ljungby kommun tillhanda
senast den 15 februari 2017.
”Bostadsförsörjningsprogrammets syfte:
 ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen,
 utreda om utbudet av bostäder motsvarar efterfrågan,
 utreda bostadsbehovet för särskilda grupper,
 utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska
motsvara framtidens efterfråga.
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underlagsdokument för kommande
planering. Det fokuserar på bostadsbehovet utifrån kommunens
demografiska förutsättningar idag och i framtiden. Planberedskapen för
bostäder ska ses över varje år.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge information till marknaden och
allmänheten om hur den aktuella bostadsmarknaden ser ut samt hur
framtidens behov ter sig.
För att kommunen ska klara av att försörja den prognostiserade
befolkningen med bostäder till 2035, behövs:
 ca 70 bostäder/år, främst hyresrätter i flerbostadshus,
 ca 60 platser i särskilda boende-former för äldre fram till 2035,
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 det finns behov av ca 12 lägenheter kopplade till en servicebostad i
Ljungby stad där efterfrågan bedöms vara allra störst,
 baserat på hur mottagandet och inflyttningen av asylsökande samt
ensamkommande barn sett ut hittills och prognosen inför 2017,
uppskattas behovet vara ca 200 bostäder förde kommande åren.
 hålla beredskap för minst 20 lediga studentlägenheter/år i Ljungby
stad.”
 Samhällsbyggnadskontoret anser att bostadsförsörjningsprogrammet
är väl genomarbetat och föreslår att Ljungby kommun meddelas
detta.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 9, 2017-01-24
Samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ljungby kommun att Halmstads
kommun anser att det är ett väl genomarbetat bostadsförsörjningsprogram
men i övrigt inte har några synpunkter.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
_______
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Dnr KS 2016/00342

Motion om klassisk arkitektur
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Ärendet

Sverigedemokraterna i Halmstad har lämnat in en motion om klassisk
arkitektur. I motionen föreslås att Halmstads kommun skall verka för att
klassisk arkitektur blir norm i kommunen samt att Halmstads kommun i
byggprojekt eller arkitekturprojekt skall verka för att minst en arkitektfirma
som är inriktad på klassisk arkitektur skall medverka med förslag.
Samhällsbyggnadskontoret är av uppfattningen att en kommun generellt
ska vara restriktiv med den här typen av åtaganden i synnerhet då syftet
som i detta fall är att inskränka och begränsa arkitekturen i kommunen till
vad förslagställaren anser stilmässigt vara vackert.
Att bygga stad i en demokrati är en pietetsfull uppgift med många aktörer. I
linje med framtidplan 2030 bör vi bygga med dagens förutsättningar men
med respekt för historien vilket alltid blir en balansgång mellan bevarande
och förnyelse, mångfald och kontinuitet.
Samhällsbyggandskontoret finner att den andra att-satsen inte låter sig
göras med hänvisning till lagen om offentlig upphandling. Kontoret föreslår
att motionen lämnas utan bifall så att Halmstads kommun kan fortsätta att
utvecklas och staden och kommunen kan berikas med spännande och
vacker såväl nydanande som mera traditionell arkitektur.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 10, 2017-01-24
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret i samråd med
fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och HFAB.
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden

Tor Ingels (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden (M) ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag
att avslå motionen och Tor Ingels (SD) bifallsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

KS § 32

Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida
20(37)

Dnr KS 2015/00305

Detaljplan för Häggen 1 - Beslut om antagande
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömningen av
miljöbedömning till detaljplan för Häggen 1 med flera, bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för Häggen 1 med
flera, bilaga 3-5.
Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret fick 2015-04-28 i uppdrag att i detaljplan pröva
kvarteret Häggen 1 för trygghetsboende. Även lämpligheten att bygga
förskola skulle utredas inom planuppdraget.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2015-12-08 § 340
att samråd skulle ske av detaljplaneförslaget. Planen var föremål för samråd
under tiden 15 december 2015 – 1 februari 2016. Granskning har skett 20
oktober – 10 november 2016 i enlighet med beslut av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott 2016-10-11 § 230.
Linehed är en utbyggd stadsdel och mer mark inte finns att tillgå vid nya
behov, därför är det väsentligt att marken utnyttjas på bästa sätt även i ett
långsiktigt perspektiv på denna lucktomt. Användningen av tomten bör
vara av en sådan karaktär att den berikar stadsdelen och möter de behov
som boende i stadsdelen har. I detaljplanen möjliggörs för såväl förskola
som bostäder med utökad tillgänglighet såsom trygghetsboende. Platsens
lämplighet för de båda användningarna har prövats i planprocessen, där de
båda användningarna visat sig lämpliga på platsen. En kombination av de
båda användningarna på fastigheten är dock inte lämpliga pga. tomtens
begränsade storlek. Detaljplanen har en flexibilitet för framtiden med de
båda användningarna.
Tillsammans med angränsande fastigheter bildar området en grön storgård.
Detaljplanen säkerställer de gröna värden som idag finns på platsen. Det
handlar både om placering och omfattning av bebyggelse och om trädens
betydelse. Genom att lägga ett hus utmed Slättvägen förstärks rummet,
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vilket ger storgården ett tydligare rum och ett lugn. Planen säkerställer
därför att nya byggnader placeras på delen närmast Slättvägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förslag till detaljplan för Häggen 1
med flera fastigheter, antas samt att behovsbedömning av miljöbedömning
och granskningsutlåtande godkänns.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott § 18, 2017-01-24
Förslaget till detaljplan har tagits fram genom samarbete i en projektgrupp
med deltagare från samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret,
lantmäteriet, teknik- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen,
räddningstjänsten, barn- och ungdomsförvaltningen och LBVA. Även
HFAB har varit med på flertalet möten.
Ärendet har under samråd och granskning remitterats till de av kommunens
nämnder och bolag som ansetts berörda av förslaget. Kommunen har i
enlighet med plan- och bygglagen samrått om förslaget med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och kända sakägare samt de myndigheter och
föreningar som har ett väsentligt intresse av förslaget. Berörda hyresgäster
har fått informationsblad hemskickat. Inkomna synpunkter med
kommentarer redovisas i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsbedömningen av
miljöbedömning till detaljplan för Häggen 1 med flera, bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för Häggen 1 med
flera, bilaga 3-5
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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Dnr KS 2016/00542

Sociala investeringsfonder - arbetsmodell
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.
Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att införa sociala investeringsfonder
genom planeringsdirektiv med budget 2017 – 2019. Genom fonderna ska
delar av Halmstad kommuns kapital användas till investeringar för
framtiden inom områdena
 Halmstads kommun – en god arbetsgivare
 Arbetsmarknadsprojekt.
100 miljoner kronor satsas på Halmstads kommun – en god arbetsgivare
och 60 miljoner kronor satsas på arbetsmarknadsprojekt.
Arbetsmodell och processbeskrivning har presenterats för
kommunstyrelsen under november. Processbeskrivningen presenteras i
bilaga 1. Vid sammanträdet framfördes önskemål om att stadskontoret
skulle återkomma till kommunstyrelsen med fler förslagsalternativ avseende
återföringskravet. Ett antal förslagsalternativ har arbetats fram.
Kommunstyrelsen får information om de framtagna förslagsalternativen,
diskuterar dessa och ger vägledning till stadskontoret i det fortsatta arbetet.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsen § 337, 2016-11-22
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning
Stadskontoret, HR-avdelningen
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Dnr KS 2016/00531

Revision - Övergripande säkerhetsgranskning av Halmstads
kommuns säkerhet angående externt och internt dataintrång
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att genomföra de
åtgärder som föreslås med anledning av granskningsresultatet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets förslag till yttrande
över revisorernas säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet
angående externt och internt dataintrång enligt bilaga.
Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun och
lekmannarevisorerna i Halmstads Energi och Miljö AB, Hallands hamnar
AB, Halmstads Fastighets AB, Halmstads Flygplats AB och Halmstads
Stadsnät AB har PwC granskat säkerheten angående externt och internt
dataintrång, främst i form av interna riktlinjer och styrdokument. Detta svar
är ett koncerngemensamt svar. Revisionsfrågan för granskningen är:
Är kommunstyrelsen/bolagsstyrelsernas styrningsmodell för IT- och informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot ändamålsenlig i förhållande till de
prioriterande hoten?
Stadskontoret ansvarar för samordning av samtliga åtgärder samt
verkställandet av samtliga åtgärder som ligger inom kommunstyrelsens
förvaltning. Respektive bolag ansvarar för att verkställa sina åtgärder.
PwC:s bedömning är att det finns utrymme för förbättring inom samtliga
granskade verksamheter. Bedömningen grundar sig i de brister PwC noterat
i kontrollmiljön utifrån definierade kontrollmål samt de bedömningar och
rekommendationer PwC lämnat.
PwC:s svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen, Hallands Hamnar
AB och Halmstads Flygplats ABs styrningsmodell för IT- och
informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot inte är
ändamålsenlig i förhållande till de prioriterade hoten.
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PwC:s svar på revisionsfrågan är att Halmstads Energi och Miljö ABs,
Halmstad Fastighets ABs och Halmstads Stadsnäts ABs styrningsmodell
för IT- och informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot
delvis är ändamålsenlig i förhållande till de prioriterade hoten.
PwC har dock noterat att det, i samtliga verksamheter, finns informella
processer för att löpande identifiera och hantera hot kopplade till IT och
informationssäkerhet och att det bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom
området vilket PwC ser som positivt.
PwC har även granskat den fysiska säkerheten i Halmstads kommuns
serverhall, utan väsentliga iakttagelser. En analys av tekniskt skydd i
kommunens nätverk har iakttagits, även det utan väsentliga iakttagelser.
PwC anser att det, trots påpekade förbättringsmöjligheter, finns en god
förståelse för IT- och informationssäkerhet i kommunen.
Föredragande tjänsteman presenterar det yttrande till revisionen som har
tagits fram och föreslår att kommunstyrelsen ska komplettera
ledningsutskottets förslag till beslut och även anta förslag till yttrande.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 8, 2017-01-24
Stadskontoret, utvecklingsavdelningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att genomföra de
åtgärder som föreslås med anledning av granskningsresultatet.
Beslutsgång

Ordförande (M) föreslår att kommunstyrelsen lägger till den beslutssats
som föredragande tjänsteman har presenterat och att kommunstyrelsen i
övrigt beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag,
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes (M) förslag.
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Dnr KS 2016/00547

Ansökan ekonomiskt medel för samhällsföreningar 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Steninge Samhällsförening beviljas det ansökta beloppet, 15 000 kronor
med motiveringen att alla de aktiviteter samhällsföreningen lyfter fram i
sin ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att
utveckla demokratin på orten. Ansökan avser medel för att utveckla
föreningens informationsarbete så som adressinsamling, brevutskick och
kostnad för föreningens hemsida. De ansökta medlen ska också
användas för föreningens mötesverksamhet.
2. Slättåkra bygdeförening beviljas det ansökta beloppet, 15 000 kronor
med motiveringen att alla de aktiviteter bygdeföreningen lyfter fram i sin
ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att utveckla
demokratin på orten. De ansökta medlen kommer att användas för
tryck och distribution av bygdebladet och kostnad för föreningens
hemsida. De ansökta medlen ska också användas för föreningens
mötesverksamhet och en uppdatering av Slättåkras handlingsplan.
3. Kvibille Allförening beviljas det ansökta beloppet, 166 000 kronor, med
motiveringen att de aktiviteter som allföreningen lyfter fram i sin
ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att utveckla
den lokala demokratin på orten. Allföreningen söker medel för det
fortsatta arbetet med ortens framtidsutveckling och medlen avser täcka
kostnader för hyra, administration, drifts-och verksamhetsutgifter samt
marknadsföring av föreningens aktiva roll som utvecklare av
Serviceorten Kvibilles framtid.
4. Simlångsdalens Samhällsförening beviljas 53 000 kronor för de
aktiviteter som omfattar föreningens informationsarbete samt dialog
och mötesverksamhet. Detta innefattar tryck och distribution av den
lokala tidningen, ett förbättrat medlemsregister samt informations och
dialogmöten med invånarna i Simlångsdalen. Medel till centrumparken
och vandringslederna beviljas ej då det är en fråga om underhåll som
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bör hanteras av teknik-och fritidsförvaltningen. Medel för
mötesverksamhet kopplat till projektet Simlångsdalen som
utvecklingsort beviljas inte heller då det redan finns medel för detta
ändamål inom projektet.
5. Harplinge samhällsförening beviljas 37000 kr för de aktiviteter som
omfattar föreningens informationsarbete, demokratiska arbete och
evenemang under 2017. De ansökta medlen kommer att användas till
tidningsannonser, tryckartiklar och kostnader för hemsida. De ansökta
medlen ska också användas till mötesverksamhet och nätverkande med
andra viktiga samhällsaktörer så som andra samhällsföreningar,
kommunen, företagarföreningen i Harplinge och lokalt ledd demokrati.
Det omfattar även kostnader kopplat till evenemang på orten i form av
ett lucia tåg samt invigning av motionsslinga. Övriga aktiviteter beviljas
ej medel då de avser arvode för styrelsemedlemmar vilket ej ligger i linje
med kommunsstyrelsens kriterier.
6. Trönninge samhällsförening beviljas 14000 kr för verksamhetsåret 2017.
Ansökan avser insatser inom marknadsföring, lokalhyra,
mötesverksamhet samt byvandring
Ärendet

Samhällsföreningar som verkar i Halmstads kommun har möjlighet att söka
medel för sin verksamhet hos kommunstyrelsen. För att få bidrag ska
samhällsföreningarna uppfylla de riktlinjer för bidrag till föreningar som
finns. Dessutom ska samhällsföreningar som får bidrag exempelvis arbeta
utifrån en demokratisk grundsyn på ideell bas, bidra till demokratiutvecklingen i lokalsamhället genom att öka invånarnas kunskap om den
kommunala demokratin, möjligheter till insyn och information samt
möjligheter till deltagande och representation.
Steninge Samhällsförening - ansöker om 15 000 kronor för verksamhetsåret
2017. Ansökan avser medel för att tydlig göra föreningens arbete för
Steninge och sprida föreningens budskap till boende på orten. Detta
innebär informationsinsatser som förbättring av hemsida samt
adressinsamling och brevutskick för att säkerställa att föreningens
information når samtliga boende på orten. Delar av medlen ämnas också
gå till viss mötesverksamhet.
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Slättåkra bygdeförening – ansöker om 15 000 kronor för verksamhetsåret
2017. Ansökan avser medel för informationsinsatser i form av tryck och
distribution av bygdeblad samt underhåll av föreningens hemsida. Medlen
ämnas även gå till mötesverksamhet och uppdatering av Slättåkras
handlingsplan.
Kvibille Allförening - ansöker om 180 000 kronor för verksamhetsåret
2017. Ansökan avser medel för Samhällsföreningens fortsatta arbete för
ortens framtidsutveckling. Detta innefattar kostnader för hyra,
administration, drifts-och verksamhetsutgifter samt marknadsföring av
föreningens aktiva roll som utvecklare av Serviceorten Kvibilles framtid.
Simlångsdalens Samhällsförening - ansöker om 152 000 kr för
verksamhetsåret 2017. Ansökan avser olika projekt som syftar till att ge
möjlighet till delaktighet på orten och i kommunen. Dessa projekt
innefattar en årlig tidning, en kalender innehållande Simlångsdalens olika
föreningsaktiviter för året, ett förbättrat medlemsregister, information och
dialogmöten, mötesverksamhet kopplat till projektet Simlångsdalen som
utvecklingsort samt underhåll av centrumparken och vandringsleder.
Harplinge samhällsförening – ansöker om 69 500 kr för verksamhetsåret
2017. Ansökan avser insatser inom områdena marknadsföring,
demokratiskt arbete, arvode för styrelsen och evenemang under 2017.
Detta innefattar tidningsannonser, tryckartiklar och kostnader för hemsida.
Det omfattar även kostnader kopplat till mötesverksamhet samt evenemang
på orten i form av ett lucia tåg samt invigning av motionsslinga.
Stadskontoret bedömer att alla föreningar som inkommit med ansökningar
uppfyller kommunfullmäktiges kriterier för ekonomiskt stöd till föreningar.
Trönninge samhällsförening – ansöker om 21350 kr för verksamhetsåret
2017. Ansökan avser insatser inom marknadsföring, lokalhyra,
mötesverksamhet samt byvandring.
Utifrån kommunstyrelsens fastlagda kriterier, gällande ekonomiskt bidrag
till samhällföreningar, bedömer stadskontoret att Steninge
Samhällsförening, Slättåkra bygdeförening samt Kvibille Allförening, ska
beviljas medel för de ansökta beloppen, medan Simlångsdalens
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samhällsförening och Harplinge samhällsförening, ska beviljas medel för
delar av de ansökta aktiviteterna.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 4, 2014-11-24
Stadskontoret, utvecklingsavdelningen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Steninge Samhällsförening beviljas det ansökta beloppet, 15 000 kronor
med motiveringen att alla de aktiviteter samhällsföreningen lyfter fram i
sin ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att
utveckla demokratin på orten. Ansökan avser medel för att utveckla
föreningens informationsarbete så som adressinsamling, brevutskick och
kostnad för föreningens hemsida. De ansökta medlen ska också
användas för föreningens mötesverksamhet.
2. Slättåkra bygdeförening beviljas det ansökta beloppet, 15 000 kronor
med motiveringen att alla de aktiviteter bygdeföreningen lyfter fram i sin
ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att utveckla
demokratin på orten. De ansökta medlen kommer att användas för
tryck och distribution av bygdebladet och kostnad för föreningens
hemsida. De ansökta medlen ska också användas för föreningens
mötesverksamhet och en uppdatering av Slättåkras handlingsplan.
3. Kvibille Allförening beviljas det ansökta beloppet, 166 000 kronor, med
motiveringen att de aktiviteter som allföreningen lyfter fram i sin
ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens kriterier om att utveckla
den lokala demokratin på orten. Allföreningen söker medel för det
fortsatta arbetet med ortens framtidsutveckling och medlen avser täcka
kostnader för hyra, administration, drifts-och verksamhetsutgifter samt
marknadsföring av föreningens aktiva roll som utvecklare av
Serviceorten Kvibilles framtid.
4. Simlångsdalens Samhällsförening beviljas 53 000 kronor för de
aktiviteter som omfattar föreningens informationsarbete samt dialog
och mötesverksamhet. Detta innefattar tryck och distribution av den
lokala tidningen, ett förbättrat medlemsregister samt informations och
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dialogmöten med invånarna i Simlångsdalen. Medel till centrumparken
och vandringslederna beviljas ej då det är en fråga om underhåll som
bör hanteras av teknik-och fritidsförvaltningen. Medel för
mötesverksamhet kopplat till projektet Simlångsdalen som
utvecklingsort beviljas inte heller då det redan finns medel för detta
ändamål inom projektet.
5. Harplinge samhällsförening beviljas 37000 kr för de aktiviteter som
omfattar föreningens informationsarbete, demokratiska arbete och
evenemang under 2017. De ansökta medlen kommer att användas till
tidningsannonser, tryckartiklar och kostnader för hemsida. De ansökta
medlen ska också användas till mötesverksamhet och nätverkande med
andra viktiga samhällsaktörer så som andra samhällsföreningar,
kommunen, företagarföreningen i Harplinge och lokalt ledd demokrati.
Det omfattar även kostnader kopplat till evenemang på orten i form av
ett lucia tåg samt invigning av motionsslinga. Övriga aktiviteter beviljas
ej medel då de avser arvode för styrelsemedlemmar vilket ej ligger i linje
med kommunsstyrelsens kriterier.
6. Trönninge samhällsförening beviljas 14000 kr för verksamhetsåret 2017.
Ansökan avser insatser inom marknadsföring, lokalhyra,
mötesverksamhet samt byvandring.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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Dnr KS 2016/00462

Revision - Granskning av intern kontroll och behörigheter i
ekonomisystemet
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets förslag till yttrande
över revisorernas granskning av intern kontroll och behörigheter i
ekonomisystemet enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med
information, senast vid kommunens delårsbokslut 2017, om hur arbetet
med åtgärder fortgår med anledning av granskningsresultatet.
Ärendet

Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en
granskning av intern kontroll och behörigheter i ekonomisystemet.
Granskningen har främst varit inriktad på administration av behörigheter i
ekonomisystemet och internetbanken, periodvis genomgång av dessa, samt
hantering av logglistor över förändringar i fasta data. Revisionsfrågan har
varit att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll
avseende behörigheter i ekonomisystemet och internetbanken är tillräcklig.
I granskningen bedöms att kommunstyrelsens och nämndernas interna
kontroll avseende behörigheter i ekonomisystemet och internetbanken inte
är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att revisionen bedömer att tre av
fem kontrollmål ej är uppfyllda och att resterande kontrollmål bedöms som
delvis uppfyllt.
Ärendets beredning

Kommunstyrelsens ledningsutskott § 10, 2017-01-24
Stadskontoret, avdelningen för ekonomi- och styrning
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Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets förslag till yttrande
över revisorernas granskning av intern kontroll och behörigheter i
ekonomisystemet enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med
information, senast vid kommunens delårsbokslut 2017, om hur arbetet
med åtgärder fortgår med anledning av granskningsresultatet.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.
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Dnr KS 2017/00046

Avsiktsförklaring Markarydsbanan
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen
Ärendet

Halmstads kommun, Laholms kommun och Region Halland anser att det
är mycket viktigt att persontrafik startas på Markarydsbanan så fort som
möjligt. För att göra det lättare att arbeta mot detta mål tar nu parterna, på
initiativ av Region Halland, fram en avsiktsförklaring.
Samhällsbyggnadskontoret har representerat Halmstads kommun i arbetet
och kommunstyrelsen får information om det förslag till avsiktsförklaring
som tagits fram.
Ärendets beredning

Samhällsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2017/00025

Anmälningsärenden KS 2017-02-07
Beslut

Anmälningsärendena är delgivna.
Ärendet

Följande anmäls till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens personalutskott; Protokoll 2016-11-08
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2017-01-24
Sveriges Kommuner och Landsting; Överenskommelse om handlingsplan
för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa
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Dnr KS 2017/00001

Delegationsbeslut stadskontoret 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten är delgivna.
Ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
1. Beslut fattade av kommunchefen: Leif Johansson är tf HR-chef under
tiden 2016-09--2017-02-28.
2. Beslut fattade av stadskontorets tf HR-chef: Kristina Örjes är tf chef
HR Service 50% och Claes Henrixon tf chef HR Service 50% under
tiden 2017-01-09--02-28.
3. Beslut gällande förhandlingsprotokoll och överläggningsprotokoll:
48/16, 71/16, 72/16, 73/16, 74/16, 75/16, 76/16, 78/16, 79/16,
80/16, 81/16, 82/16, 1/17, 4/17, 5/17, 15/17.
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Dnr KS 2016/00266

Lokal samverkan och medborgarlöften - samverkan med
Polisen
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå en samverkansöverenskommelse
med lokalpolisområde Halmstad-Laholm och Kriminalvården 20172019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avge ett medborgarlöfte för 2017
tillsammans med lokalpolisområde Halmstad-Laholm.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att bjuda in
polisen till kommunstyrelsen under hösten för att redovisa hur man
arbetar med trygghetslöftet och vilka effekter detta har inneburit för
invånarnas känsla av trygghet.
Ärendet

Halmstads kommun har sedan 2011 tecknat samverkansöverenskommelse
med polisen och sedan 2014 även Kriminalvården.
Sedan polismyndigheten omorganiserades till en nationell myndighet har de
haft fokus på att arbeta närmre invånarna och efter den lokala
problembilden. Medborgarlöften med medborgardialoger är ett sätt för att
göra detta.
Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet syftar till att öka
tryggheten och minska brottsligheten.
Med anledning av det så prioriterar samverkansöverenskommelsen
följande:
1. Hitta ett gemensamt arbetssätt att förebygga att unga från 13 år genom
ett normbrytande beteende, som t ex missbruk och kriminalitet, hamnar
i utanförskap.
2. Samverkan i arbetet med särskilt brottsaktiva.
3. Öka tryggheten i den offentliga miljön.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida
36(37)

Medborgarlöftet lyder som följer:
Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas
upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i
Halmstads stadskärna.
Detta ska åstadkommas genom bl.a. följande aktiviteter:
 Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller).
Mopeder inkluderat.
 Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
 Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
 Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
 Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
 Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder
i den fysiska miljön.
Dessa förslag skulle gynna Halmstads kommun och dess invånare då
människors upplevelse av trygghet påverkar deras livskvalitet och
brottslighet kostar i både mänskligt lidande och ekonomiskt.
Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ledningsstöd
Ärendet har beretts genom invånardialog på nio platser i kommunen samt
en enkät på webben. Sammantaget har 1123 svar kommit in.
Resultaten har sedan analyserats under en workshop där räddningstjänsten,
kriminalvården, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, hemvårdsförvaltningen, teknik- och
fritidsförvaltningen, HFAB, polisen och stadskontoret medverkade.
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå en samverkansöverenskommelse
med lokalpolisområde Halmstad-Laholm och Kriminalvården 20172019
2. Kommunstyrelsen beslutar att avge ett medborgarlöfte för 2017
tillsammans med lokalpolisområde Halmstad-Laholm
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Beslutsgång

Ordförande (M) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ett beslut och
uppdrar åt stadskontoret att bjuda in polisen till kommunstyrelsen under
hösten för att redovisa hur man arbetar med trygghetslöftet och vilka
effekter detta har inneburit för invånarnas känsla av trygghet.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag och
ordförandes (M) tilläggsförslag.
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