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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 20 september 2022 kl 09:00-12:15 
sammanträdet ajourneras kl 12:05 och återupptas kl 12:10 

Beslutande Ledamöter 
Jonas Bergman (M), ordförande  
(§§ 241-246, 249-256, jäv § 257) 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Pålsson (S) 
Carl-Johan Berthilsson (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 
Christofer Lundholm (M) 
 

Yngve Kihlberg (C) 
Michael Svensson (S) 
Ella Kardemark (KD) 
Tania Bengtsson (V) 
Tor Ingels (SD) 
Lovisa Aldrin (L) (§§ 241-246, 249-251) 
Louise Uvenfeldt (M) (§§ 253-257) 
Tony Stané (S) 
Andréa Skoglund (-) (§ 257) 
 

 Ersättare 
Louise Uvenfeldt (M) (§§ 241-246, 249-252), Andréa Skoglund (-) (§§ 241-246, 249-
256), Micael Nilsson (S) 
 

Övriga deltagare Hanna Glans (§ 249),  (§ 249),  (§ 249), Therese 
Wallgren (§ 249), Pernilla Tornberg Berner (§§ 249-250), Lisa Rönnberg (§§ 249-251, 
257),  (§ 250), Alexandra Sandberg (§ 251),  (§ 251), 
Sabina Hermansson (§§ 251, 257), Anna Wallefors (§ 256), Olof Selldén (§ 257), Ann-
Charlotte Abrahamsson (§ 257), Anna Winnberg (§ 257), kommundirektör Mattias 
Rossköld, kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  

Paragrafer 
 
 
 

§§ 241-246, 
249-257 
OJ §§ 240,  
247-248 

Justeringsdag 2022-09-21  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman (§§ 241-246, 249-256) 

 
Jenny Axelsson (§ 257) 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-22 Datum då anslaget tas ned 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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KS § 255 Dnr KS 2022/00016 
Övriga frågor ........................................................................................ 22 
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Omfördelning av medel för att förstärka kommunens 
energiberedskap................................................................................... 23 

KS § 257 Dnr KS 2022/00383 

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om föreläggande av 
solcellspark på fastigheten Fammarp 7:1 i Halmstads kommun .......... 25 
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KS § 240 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______ 
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KS § 241 Dnr KS 2022/00007  

Ändring av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.  

Ärendet 

Ordföranden (M) initierar ett ärende med anledning av folkomröstningen om 
"Österskans 1 m fl" och föreslår att detta behandlas som ärende 9 på dagordningen.  
 
Ordföranden (M) föreslår även att dagordningen för sammanträdet ändras enligt 
följande: 
 
- Omfördelning av medel för att förstärka kommunens energiberedskap läggs till som ärende 17 på 
dagordningen. 
 
- Överklagande av Länsstyrelsens beslut om föreläggande av solcellspark på fastigheten Fammarp 7:1 i 
Halmstads kommun läggs till som ärende 18 på dagordningen. 
 
_______ 
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KS § 242 Dnr KS 2022/00025  

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälningsärendena.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott; Protokoll 2022-09-06 
 
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott; Protokoll 2022-09-06 
 
3. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling; Protokoll 2022-09-06 
 
_______ 
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KS § 243 Dnr KS 2022/00001  

Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen tar del av beslut fattade på delegation.  

Ärendet 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: 
- Yttrande över Stena Recycling AB:s tillståndsansökan för batteriåtervinningsanläggning 
Fyllinge. 
- Yttrande över Trafikverkets skrivelse Förlängd och breddad ekobonus. 
 
_______ 
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KS § 244 Dnr KS 2022/00002  

Beslut om skattesats 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-09-06, KPLU § 113 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2023 till 20,98 procent. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal-och ledningsutskottets förslag. 
 
_______       
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KS § 245 Dnr KS 2022/00319  

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

Beslut 

1. Kommunstyrelsen 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. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-09-06, KPLU § 114 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-04-25, TFN § 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 

Kommunstyrelsen beslutar enligt personal-och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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KS § 246 Dnr KS 2022/00391  

Beslut om uppdrag avseende kommunfullmäktiges Plan för 
åtgärder av buller 2024-2028 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
kommunfullmäktiges Plan för åtgärder av buller 2024-2028.  

Ärendet 

I enlighet med EU:s Bullerdirektiv (2002/49/EC) och den svenska lagstiftningen, 
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, ska Halmstads kommun vart femte år 
genomföra strategiska kartläggningar av buller och efter det ta fram åtgärdsprogram. 
Första delen, kartläggningen av buller, är nu genomförd. Kartor som beskriver 
utbredningen av buller samt fasadvärden ska finnas tillgängligt i kommunens karttjänst, 
karta.halmstad.se. 
 
Nästa steg är att genomföra ett åtgärdsprogram enligt 12 § i Förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska ”vara fastställt senast den 18 juli två år efter det att 
bullerkartorna senast ska ha tagits fram.”, det vill säga senast 18 juli 2024.  
 
Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra ljudmiljön och minska 
antalet människor som är exponerade för buller. Fokus i åtgärdsprogrammet kommer 
främst vara trafikbuller från de kommunala vägarna och åtgärder vid källan. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-09-06, KSU § 143 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
kommunfullmäktiges Plan för åtgärder av buller 2024-2028. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______  
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KS § 247 Dnr KS 2021/00418  

Svar på motion om att granska kommunlednings-
förvaltningen samt förtroendet för kommundirektören 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______ 
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KS § 248 Dnr KS 2021/00143  

Initiativärende med anledning av folkomröstningen om 
"Österskans 1 m fl" 

Beslut 

Paragrafen har justerats omedelbart. Se separat protokoll. 
 
_______    
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KS § 249 Dnr KS 2022/00467  

Dialog och information om arbetet för den inkluderande 
kommunen 2018 - 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information och ges möjlighet till en dialog, med utgångspunkt i 
en översikt över insatser för den inkluderande kommunen under den gångna 
mandatperioden.  
 
Under den gångna mandatperioden har en mängd frågor som rör den inkluderande 
kommunen varit i fokus. Både när det gäller beslut fattade av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och flera andra nämnder och i de många insatser som genomförts 
inom kommunkoncernen. I maj 2021 beslutade kommundirektören, efter dialog med 
koncernledningen, att under en begränsad period genomföra en särskild satsning på 
segregation. Detta som ett sätt att samlas kring nya arbetssätt för genomförandet av de 
många politiska beslut som tagits och för att hörsamma de behov av gemensamma 
krafttag som flera verksamheter uttryckt. 
 
Utöver detta har möjligheten att söka och tilldelas statsbidrag för att minska och 
motverka segregation sedan 2018 gett förutsättningar att utreda, öka kunskap och stötta 
insatser för att på kortare och längre sikt bidra till att hantera frågorna inom många av 
kommunens verksamheter. Under mandatperioden har dialoger och kunskapshöjande 
satsningar skett på tvärs inom koncernen, inte sällan förtroendevalda och 
tjänstepersoner blandat. Samverkan internt och med civilsamhället har stärkts och 
kommunen lämnar mandatperioden med flera centrala planer klubbade – så som 
kommunfullmäktiges plan för den inkluderande kommunen och Framtidsplan 2050. 
 
Samtidigt har omvärlden påverkat invånarna, koncernen och arbetet för den 
inkluderande kommunen på påtagliga sätt. Kommunen har hanterat en pandemi och 
dess effekter och tagit emot skyddsbehövande från Ukraina. Men också jobbat för ett så 
högt valdeltagande som möjligt.  
 
_______ 
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KS § 250 Dnr KS 2021/00481  

Svar på motion om mötesplats för personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och föreningar samt i dialog med 
målgruppen utreda hur befintliga mötesplatser kan utvecklas.  

Ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Kristina Johansson (S), Eva-
Marie Paulsson (S), Michael Svensson (S) och Tord Johansson (S). I motionen föreslås: 
- Att kommunstyrelsen ansvarar för att kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
berörda förvaltningar skyndsamt utreder och tar fram ett förslag på hur en mötesplats 
för personer inom SOL och LSS kan förverkligas.  
- Att förslag om förverkligande av mötesplats återredovisas till kommunstyrelsen före 
februari månads utgång år 2022 med beslut i kommunfullmäktige senast april 2022.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kulturnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och kommunala funktionsrättsrådet. Samtliga har inkommit 
med yttranden utom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som hänvisar till att 
deras verksamheter inte berörs och att de därför inte ämnar yttra sig. Socialnämnden 
och Kulturnämnden har beslutat att avslå motionen mot bakgrund av detsamma som 
kommunala funktionsrättsrådet hänvisar till. Det behövs mer av utredning, inventering 
samt kontakt med målgrupperna, berörda föreningar och redan befintliga mötesplatser 
innan eventuellt beslut om en mötesplats tas. Kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att  
behoven behöver utredas samt att det tas fram ett förslag på hur en mötesplats för 
målgruppen kan genomföras. 
 
Yttrandet från socialnämnden lyfter fram att det är viktigt att lyssna till målgruppernas 
behov, förutsättningar och önskemål innan en eventuell mötesplats beslutas. De betonar 
vikten av en behovsinventering och att samverkan sker med berörda föreningar. Redan 
befintliga mötesplatser behöver vidtalas. Mot bakgrund av detta föreslår socialnämnden 
ett avslag på motionen. 
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Kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att behovet av en mötesplats behöver utredas 
och att det tas fram ett förslag på hur en mötesplats för målgruppen kan genomföras. 
Utifrån detta så beslutar kulturnämnden att avslå motionen. 
 
Det kommunala funktionsrättsrådet betonar att det är viktigt att lyssna till målgrupperna 
innan det eventuellt beslutas om en mötesplats. För att lyssna in målgrupperna är det 
viktigt att samverka med berörda föreningar och att vidtala redan befintliga mötesplatser 
för en inventering runt vad som redan finns och hur de kan utvecklas för att nå 
målgrupperna.  
 
Sammantaget visar analysen på att en inledande utredning är central innan beslutet om 
en eventuell mötesplats tas.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Utöver 
detta beslutsförslag finns ytterligare ett som innebär att berörda nämnder får uppdraget 
att utreda behovet av mötesplats för personer med funktionsnedsättning och om den 
samlade bedömningen är att behovet finns, ta fram ett förslag på hur en mötesplats för 
målgruppen kan genomföras. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2022-09-06, KTHU § 66 
Kommunledningsförvaltningen, tillväxavdelningen, avdelningen för ekonomi och 
upphandling samt jurist 
Socialnämnden, 2022-05-27, SN § 39 
Kulturnämnden, 2022-05-19, KN § 48 
Kommunala Funktionsrättsrådet, 2022-05-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder och föreningar samt i dialog med målgruppen utreda behovet av mötesplats 
för personer med funktionsnedsättning och om den samlade bedömningen är att 
behovet finns, ta fram ett förslag på hur en mötesplats för målgruppen kan genomföras. 

Yrkanden 

Michael Svensson (S), Kristina Johansson (S) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till 
motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag mot 
Michael Svensson (S) med fleras yrkande om bifall till motionen och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till utskottet för tillväxt och hållbar utvecklings förslag 
Nej-röst för bifall till Michael Svensson (S) med fleras yrkande om bifall till motionen 
 
Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Lovisa 
Aldrin (L) och ordföranden (M).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Fabio  
Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V) och Tony 
Stané (S).  
 
Med 8 röster för ja och 7 röst för nej beslutar kommunstyrelsen enligt utskottet för 
tillväxt och hållbar utvecklings förslag. 
 
________ 
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KS § 251 Dnr KS 2022/00406  

Information om optisk sorteringsanläggning samt kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om aktuell status med den optiska 
sorteringsanläggningen som sorterar ut gröna matavfallspåsar samt information om 
kommande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.  
 
_______ 
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KS § 252 Dnr KS 2022/00066  

Aktuella frågor i kommunstyrelsens utskott 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Respektive utskottsordförande för kommunstyrelsens tre utskott lämnar information 
om vilka frågor som är aktuella i utskotten just nu. 
 
_______ 
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KS § 253 Dnr KS 2022/00012  

Information från VD i Halmstads Rådhus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

VD för Halmstads Rådhus AB informerar om ägardialog med Destination Halmstad 
AB. 
 
_______ 
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KS § 254 Dnr KS 2022/00035  

Information från ordförande och kommundirektör 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Ordföranden (M) informerar om: 
- Deltagande på SKR Hearing angående flygutredningen 
- Middag för kommunstyrelsen 11 oktober 
 
Kommundirektören informerar om: 
- Samordningsarbetet kring el och energi 
 
_______ 
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KS § 255 Dnr KS 2022/00016  

Övriga frågor 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot informationen.  

Ärendet 

Tania Bengtsson (V) undrar när initiativärendet om attraktiv arbetsgivare kommer att 
beredas inför kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektören informerar att ärendet är under beredning och att målsättningen är 
att ta upp ärendet på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
_______ 
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KS § 256 Dnr KS 2022/00499  

Omfördelning av medel för att förstärka kommunens 
energiberedskap 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teknik- och fritidsnämnden, anslagsområde 320 
Gator, parker och idrott, 16,5 mnkr i driftmedel 2022 för insatser för att förstärka 
energiberedskapen, och att finansiering sker via omfördelning av medel från 
kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med anledning av 
kriget i Ukraina.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i mars 2022 beslutat att bevilja ett tilläggsanslag på 20 mnkr för 
att höja krisberedskap och hantera konsekvenser i kommunens verksamheter med 
anledning av kriget i Ukraina. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att medge 
kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget till kommunens olika anslagsområden 
och verksamheter utifrån framförda behov. 
 
Inom ramen för det nya anslaget ligger energi/drivmedel där kommunen behöver vidta 
åtgärder för att säkra verksamheterna. Insatser kopplade till drivermedelsförsörjning har 
tidigare genomförts och driftsatts och nu planeras nu inom ramen för teknik- och 
fritidsnämndens verksamhet för att förstärka kapaciteten kopplat till energiförsörjningen 
för att bygga robusthet och tillgodose behovet vid en eventuell kris. Kostnaderna är 
beräknade till 16,5 mnkr. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 16,5 mnkr omfördelas från 
kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med anledning av 
kriget i Ukraina till teknik- och fritidsnämnden. 

Ärendets beredning 

Kommundirektör och kommunledningsförvaltningens stab tillsammans med teknik- 
och fastighetsförvaltningen 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teknik- och fritidsnämnden, anslagsområde 320 
Gator, parker och idrott Förvaltningsfastigheter, 16,5 mnkr i driftmedel 2022 för 
insatser för att förstärka energiberedskapen, och att finansiering sker via omfördelning 
av medel från kommunstyrelsens anslag för Höjd krisberedskap och konsekvenshantering med 
anledning av kriget i Ukraina. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att anslagsområdet i beslutet ändras från 320 Gator, parker och 
idrott Förvaltningsfastigheter till 320 Gator, parker och idrott.  

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag med sitt ändringsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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KS § 257 Dnr KS 2022/00383  

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om föreläggande av 
solcellspark på fastigheten Fammarp 7:1 i Halmstads 
kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens förslag.  

Ärendet 

Halmstads kommun har till Länsstyrelsen yttrat sig över ett ärende angående anläggande 
av en solcellspark på Fammarp 7:1. Kommunen framförde synpunkter på att föreslagen 
solcellsanläggning stred mot kommunens översiktsplan. 
 
Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet vilket innebar att solcellanläggningen får 
uppföras. Länsstyrelsens bedömning av platsens landskapsbildsvärden och påverkan av 
föreslagen solcellsanläggning skiljer sig från markant från kommunens. Detta utgör 
grunden för frågeställningen om kommunen borde överklaga Länsstyrelsen beslut. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att ett överklagande av Länsstyrelsens beslut är av 
vikt för att klargöra översiktsplanens roll i lämplighetsprövning enligt miljöbalken och 
dess betydelse för bedömning av påverkan på naturmiljön på platsen.  
 
Rent principiellt är frågan om översiktsplanens tyngd vid avvägningar mellan andra 
motstående intressen i andra prövningar också av stort intresse för kommunen. 

Ärendets beredning 

Kommunekolog vid kommunledningsförvaltningen har handlagt ett yttrande över 
anmälan om 12:6-samråd för anläggande av solcellspark på Fammarp 7:1. 
Kommunstyrelsens ordförande tog beslut om att avge yttrande till Länsstyrelsen på 
delegation den 6 juli 2022. Kommunstyrelsen informerades om ordförandebeslutet den 
30 augusti 2022 (§201). 
 
Länsstyrelsen tog beslut i ärendet om solcellparken och gav sökande ett föreläggande 
enligt miljöbalken för anläggande av solcellsparken den 7 september 2022.  Kommunen 
informerades om beslutet samma dag.  
 
Tjänstemän vid kommunledningsförvaltningen väckte frågan om kommunen borde 
överklaga länsstyrelsens beslut. Diskussioner har förts med samhällsbyggnadsdirektör, 
planchef, chef för strategi och utredningsenheten samt kommunjurist. 
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Underhandskontakt har tagits med Länsstyrelsen Hallands län.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
underlag till överklagande av Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt miljöbalken 
för anläggande av solcellspark på fastigheten Fammarp 7:1 i Halmstads kommun. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i uppdrag att 
på kommunstyrelsens vägnar underteckna överklagan. 

Yrkanden 

Tor Ingels (SD) och Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Mötet ajourneras kl 12.05 och återupptas kl 12.10. 

Beslutsgång 

Ordföranden (C) prövar förvaltningens förslag mot Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst för bifall till Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande 
 
Följande ledamöter röstar ja: Yngve Kihlberg (C), Tor Ingels (SD) och ordföranden (C).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), 
Michael Svensson (S), Tania Bengtsson (V), Ella Kardemark (KD), Tony Stané (S), 
Louise Uvenfeldt (M) och Andréa Skoglund (-).  
 
Med 3 röster för ja och 12 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå 
förvaltningens förslag i dess helhet. 
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Reservation 

Ordföranden (C) och Yngve Kihlberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Jäv 

Ordföranden (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
________ 
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