Anteckningar för Kommunberedningen
den 27 augusti, Halmstad
_______________________________________________________________
Närvarande: Gösta Bergenheim, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Jörgen
Warborn, Eva Borg, Mats Eriksson, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,
Marie-Louise Wernersson, Kjell Henriksson, Anders Rosen och Per Ödman. Fr.o.m.
punkt 2 deltog Thomas Jönsson.
Ann-Charlotte Järnström, Nils Danred, Catarina Dahlöf, Fredrik Geijer,
Rolf Landholm, Ann-Britt Ulfgren, och Caroline Johansson. Fr.o.m. punkt 2 deltog
Nils Danred.
Förhinder: Jan Dickens, Ronnie Löfquist, Per Borg och Jana Nilsson
Vid punkten 1 deltog även Eric Ericsson (Halmstad Stadsnät AB), punkten 2 Lena
Sommestad, Henrik Martinsson och Cecilia Engström (Länsstyrelsen), punkten 3-6
Åse Allberg och Claes Norell (Region Halland) och punkten 5 Samuel Grahn
(Samordningsförbundet).
1. Aktuell information från Halmstad kommun
 Kort beskrivning: Vi har kommit överens om att den kommun vi är
i har möjligheten att ge korta kommunspecifika informationer.
Anteckningar: Vattensituationen var under förra veckans oväder allvarlig på
flera orter runtom i kommunen. Insatsen utreds nu av MSB.
Eric Ericsson, vd för Halmstad Stadsnät AB, berättar om bolagets verksamhet.
Bolaget ägs till 100 % av kommunen och har i uppdrag att bl.a. ansvara för
kommunens infrastrukturella utbyggnad och tekniska utveckling av bredband.
Man arbetar utifrån visionen om ett uppkopplat Halmstad 2020.
Bolaget vill skapa förutsättningar för att verka på såväl lokal som nationell och
internationell nivå. Man har ett samverkansavtal med fem regioner och 30
kommuner där man kopplat ihop sina nät för att öka effektiviteten och
underlätta för företag att kommunicera billigt. Ambitionen är att koppla ihop
Syd- och Västlänken till en större region, med driftsansvar i Halmstad och
Varberg. Samarbete sker med Region Halland för kunskapsåterföring av det
arbete Halmstad genomför.

2. Strandskydd
 Syfte: Dialog om denna fråga för att räta ut frågetecken och föra fram
kommunernas synpunkter.
 Bakgrund: Regionen har haft i uppdrag att bevaka frågan om eventuell
förestående förändring av regler kring strandskydd. Vid Kommunberedningen i
juni hade Länsstyrelsen ännu inte hunnit inkomma med något underlag.
Däremot hade en fråga inkommit till regionen från naturvårdsverket avseende
översyn av regelverk för strandskydd kring småsjöar/ vattendrag. Detta har
förvirrat hanteringen och slutsatsen blev vid förra Kommun-beredningen att
Hylte utser en kontaktperson till Naturvårdsverket som för Hallands räkning tar
del av och framför synpunkter på deras frågor.



Anteckningar: Länsstyrelsen (LST) förtydligade och beskrev den översyn
LST har gjort avseende kommunernas översiktsplaner och de bedömningar
LST ska göra utifrån statliga riktlinjer.
Bakgrund: Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13
§ i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden
100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd.
Det utökade strandskyddet gäller som längst till och med 31 december 2014.
Innan dess ska Länsstyrelsen ha sett över i vilka områden ett utökat
strandskydd behövs samt fattat nya beslut för dessa. Med anledning av de
nya strandskyddsbestämmelserna genomför därför länsstyrelsen fram till
utgången av år 2014 en översyn av det utvidgade strandskyddet och tar fram
nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat
strandskydd. Läs mer om arbetet med översynen. Länsstyrelsen föreslår att
huvuddelen av de landområden som idag har utvidgat strandskydd även i
fortsättningen ska omfattas av utvidgat strandskydd. Nytt är att utvidgat
strandskydd föreslås i vissa vattenområden och också att det utvidgade
strandskyddet ska upphävas i ett antal strandområden.
Länsstyrelsen kommer inom kort att skicka ut en remiss och vill gärna få hjälp
att sprida den, exempelvis på kommunernas hemsidor. Både kommuner och
markägare har talarrätt. För att säkra att samtliga kommuner har rätt
information och ingång inför remissrundan från LST kommer LST att delta i
den strategiska gruppens möte för Samhällsplanering i början av september.
Åtgärd: Utifrån förtydligandet från LST om översynen kom
kommunberedningen överens om att Halmstad tar fram förslag till gemensam
inledning. Förslaget går sedan ut till samhällsbyggnadscheferna. Texten
behöver vara klar till den 1 oktober. Staten kommer att fatta beslut före den 1
jan 2015.

3. Integration
 Syfte: Dialog om Hallands samlade arbete med integration
 Bakgrund: Länsstyrelsen vill gärna ge en bild av hur de ser på vikten av att
alla i Halland hjälps åt att förbättra processerna i integrationsarbetet. Det är
många aktörer i ett fungerande integrationsarbete. Det finns mycket
synpunkter och irritation i olika delar av processen och vi behöver byta bilder i
syfte att förbättra det samlade arbetet.
 Anteckningar: Länsstyrelsen hade inte möjlighet att delta i denna
överläggning men hade inbjudit till samling den 29 augusti i samma fråga.
Kommunberedningen delade i stället information gemensamt om svårigheter i
arbetet.
Kommunikationen med migrationsverket är svår. Trycket är ojämnt fördelat
över kommunerna och besked om nyanlända kommer väldigt sent. Det bör
finnas ett skall-krav om att företag ska meddela kommunen när anbud lämnas
in om att driva flyktingförläggning.
Personalen på vårdcentralerna måste känna att de har stöd. Det är viktigt att
listade patienter inte upplever att de kommer i andra hand ute på
vårdcentralerna. Känslan är dock att det snarare är rykten än faktiska
händelser som rört upp läget. De privata har erbjudit sig att hjälpa till men
ingen vårdcentral har nappat på det ännu.

Frågan har diskuterats i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott. Många
aktörer är inblandade och det är därför viktigt med samordning. Det finns ofta
stora kompetenstillgångar hos dem som kommer och detta borde tas tillvara
snabbare och bättre.
Åtgärd: Chefsgruppen tar frågan vidare för att se hur man kan förbättra
arbetet. De som deltar i länsstyrelsens möte under fredagen (29/8) tar med sig
dagens diskusison.

4. Hemsjukvården
 Syfte: Rapport om beslutsläget vad gäller överenskommelsen
 Bakgrund: Hallands kommuner och Region Halland har bedrivit ett
gemensamt utvecklingsarbete av en ny gemensam Hemsjukvårdsmodell med
patientens vård och omsorg i fokus samt hur styrning och uppföljning av
modellen ska fungera. Ett gemensamt förslag har tagits fram och det finns en
överenskommelse om tidsplan. På dagens möte sker en sista avstämning
innan beslutsprocessen drar igång. Material för modellen var utsänt och
överenskommet under 2013 och beslutsunderlag för gemensam styrning och
uppföljning sändes till samtliga kommuner innan semestern samt till sista KB
innan sommaren.
 Anteckningar: Kommunberedningen ställer sig bakom förslaget. Varberg har
sett vissa frågetecken vad gäller ekonomi och eventuella tvister, som
tydliggjorts i socialnämndens yttrande. Man önskar ett tydligt besked om att
dessa ska vara lösta innan projektet drar igång den 1 januari 2015.
Strategisk grupp är ansvarig för att arbeta med frågorna. Det är viktigt att
gruppen får punkterna till sig så snart som möjligt.
Åtgärd: Regionen kommer nu att skicka ut ett presentationsmaterial till
kommunerna. Varberg inkommer med punkterna till Catarina, som tar dem
vidare till strategisk grupp. De frågor, utöver avtalet, som kvarstår tas upp vid
nästa kommunberedning. Vid behov av snabb politisk förankring används den
politiska arbetsgruppen.

5. Samordningsförbundet
 Syfte: att öka kvaliteten i ägarstyrningen av det gemensamma
samordningsförbundet
 Bakgrund: Processen för ägarstyrning i en gemensam process som styr mot
målet och syftet med att ha och äga ett förbund har inte ännu funnit sina
former. Halmstad kommun som värdkommun för samordningsförbundet har
försökt att tillsammans med förbundets ledning ta fram en förbättrad process.
Frågan har beretts i kommunchefsgruppen och nu får KB förslaget
presenterat.
 Anteckningar: Uppsalas modell ligger till grund för förslaget om årshjul. Det
har använts för första gången i år. Under första kvartalet fördes
medlemsdialoger, då man bl.a. träffade kommunstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott. I april hölls ägarsamråd. I september
skickas äskande till staten.
CGH föreslog att medlemsdialogerna snarare bör föras på hösten året innan.



Det är viktigt att respektive part arbetar mellan mötena för att ha en tydlig
ståndpunkt avseende nivån på medlemsavgiften.
Åtgärd: Region Halland tar på sig ansvaret att initiera styrningsfrågan i god tid
i KB i relation till föreslaget årshjul.

5. Kommunalförbundsavgiften till Region Halland
 Syfte: En kommun har ställt frågan om denna uppgörelse och avgift
 Bakgrund: Det har uppstått frågeställningar och vi behöver på ett transparent
sätt göra en övergripande avstämning av överenskommelsen vid
regionbildningen.
 Anteckningar: Sedan regionbildningen har organisation och uppdrag
utvecklats. Regionen håller fortfarande på med ett förändringsarbete och
eventuellt behövs ytterligare diskussioner i den nya kommunberedningen.
Samverkansmedlen används i dagsläget till:
Kommunal samverkan – ”6 partners”. Här bistår regionen kommunerna med
samordning genom att tillhandahålla mötesplats och arena samt ibland
administrera. Ex: miljö och energi-frågor.
Regional samverkan – ”7 partners”. Hemsjukvården är ett typiskt exempel.
Många av dessa samarbeten baseras på uppdrag från staten.
Stöd till kommunberedningen – Kansli- lednings- och kommunikationsstöd till
KB och underliggande tjänstemannagrupper.
Tillväxtstrategin - Ett statligt uppdrag till Region Halland men där
genomförande och framgång är beroende av alla aktörer; kommuner och
andra i Halland. Arbetet leds och samordnas av Region Halland men det är
viktigt att hela Halland arbetar tillsammans. En del i detta är överenskommelsen om de regionala medfinansieringsmedlen som håller på att tas
fram. Regionen har riggat en organisation som stöd i arbetet med EUprogrammen, vilket även involverar andra aktörer i regionen.

6. Socialfonden
 Syfte: Information om Socialfondplanen för Västsverige 2014-2020
 Bakgrund: Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s arbetsmarknadspolitiska
verktyg. Under hösten kommer den regionala socialfondsplanen 2014-2020
för Västsverige att beslutas. Den regionala socialfondsplanen ska bland annat
ta sin utgångspunkt i de utmaningar och prioriteringar som beskrivs i
Västsveriges (Halland och Västra Götaland) regionala tillväxtstrategier.
Socialfondsplanen och de medel som är kopplade till denna är således viktiga
verktyg för finansiering och genomförande av de regionala tillväxtstrategierna.
 Anteckningar: Claes Norell ger en bild av hur handlingsplanen för
Västsverige kommer att se ut. Planen innebär en regionalisering av det
nationella programmet och ska vara klar i slutet av september. Hallands
arbete med socialfonden har hittills varit svagt. Förra perioden använde
Halland bara 4% av socialfonden, trots att befolkningen utgör 16%.
Det finns tydliga kopplingar mellan Socialfonden och den halländska
tillväxtstrategin. Exempel på utmaningar för Västsverige är stor industri, som

innebär stort omvandlingstryck, stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg
samt svag inkludering av utsatta grupper.
Programområde 1 handlar om kompensförsörjning för dem som redan har
jobb och om att förbättra strukturer för övergången mellan skola och arbete.
Programområde 2 innebär åtgärder för dem som står utanför
arbetsmarknaden.
Det är viktigt att försöka få till stora, gemensamma projekt under kommande
period. Regionen kommer att förorda ökad samordning i frågan i Halland.



Beslut kommer nu att fattas i regionstyrelserna i Halland och VGR.
Den 2 oktober hålls ett lanseringsevent med information om de nya EUprogrammen. Första utlysningen kommer eventuellt att ske i december.
Åtgärd: Caroline ser över möjligheten att flytta eventet till den 1 oktober,
m.a.a. informationseventet om den Digitala agendan.

Övrigt - Mötestider
Förslag på datum för Kommunberedningens möten 2015 delades ut.
Synpunkter skickas in till Caroline, som sammanställer inför nästa möte.

