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Kommunstyrelsens beredningsutskott den 2 mars 2010
I kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU, träffas de fem kommunråden varje tisdag. Här
kan du läsa en sammanfattning av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Halmstad blir ingen ”Eurokommun”
Om Halmstads kommun blev en Eurokommun skulle det främst ge mer administrativa kostnader än
fördelar för turister. Halmstad är en besöksstad med många utländska gäster och det kan verka
naturligt att Halmstad skulle vara en eurokommun men det har visat sig att allt fler turister använder
betalkort, flera affärer använder euro som betalningssystem och efterfrågan på att få betala i euro är
idag låg. Om Halmstads kommun skulle erbjuda lön, betala hyra och avgifter i euro skulle det ökad
administration. Samt ett ökat risktagande i och med fasta priser i annan valuta än kronan som är rörlig
jämfört med andra valutor.
– Det finns ingen anledning att genom beslut i kommunfullmäktige lägga ytterligare administrativ
börda på företagen. Alla företag har redan idag möjlighet att själva bedöma vilka valutor man vill
acceptera, säger kommunråd Gunnel Bengtsson (C).

Måltidsutredningen avslutas
Arbetet med verksamhetsöversynen har förändrat förutsättningarna för måltidsutredningen som har
varit i fokus. Kommunråden beslutade därför idag att avsluta utredningen. Om det finns behov av en
utredning kommer den att genomföras efter verksamhetsöversynen.
– Det har kommit fram mycket matnyttigt i utredningen som har varit verksamheten tillgodo. Om vi
startar upp utredningen senare så kommer det att göras med nya direktiv och riktlinjer, säger
kommunråd Suzanne Åkerlund (FP).
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