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Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 23 maj 2022 kl 12:30 

Beslutande Ledamöter 
Håkan Björklund (C), Ordförande 
Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Jan Prytz (M) 
Magnus Ackerot (M) 
Lars Björk (-) 
Roland Malmenborn (M) 
Magnus Hedman (KD) 
Perihan Karagöz (S) 
Ola Nilsson (MP) 
Charlott Zsoldos (-) § 69–84 
Marie-Helene  Bergstrand (C) 
Johan Josefsson (-) § 85 
 

 Ersättare 
Johan Josefsson (-) § 69–84 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, Malin Östlund § 71, Sofia Strand § 71, Rosita Salomonsson § 71, 
Linne Fahlström § 72,73, Patrik Andersson § 73, Marie Leandersson § 74, 76, Ola 
Salomonsson § 75, Hanna Sandqvist § 77, Andréa Jacobsson § 78-80, Shadab Amoor 
§ 82-84, Philip Westerlund § 83, Louise Järnek § 84, Henrik Larsson § 87, Maria 
Johansson § 87 

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, stationsgatan 48A  Paragrafer §§ 69-89 
Justeringsdag   

Sekreterare ......................................................  
 Alfred Gotemark  

Ordförande ................................................. 
 

 Håkan Björklund (C)  

Justerare .................................................  
 Micael Nilsson (S)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-03 Datum då anslaget tas ned 2022-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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TFN § 69 Dnr TFN 2022/00029  

Val av justerare 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden väljer Micael Nilsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande (C) 

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås att justera protokollet 
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TFN § 70 Dnr TFN 2022/00028  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan 

Ärendet 
Förslaget är föreliggande föredragningslista 
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TFN § 71 Dnr TFN 2022/00012  

Delårsbokslut T1 med vertikal dialog 

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1. 

Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete styrs bland annat av teknik- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan för året. Verksamhetsplanen innehåller fyra 
nämndmål och uppföljningen av två av målen visar att prognosen är att målen förväntas 
nås under året, medan för ett av målen är målprognosen något mer osäker och ett mål 
förväntas inte nås.  
De mål som förväntas nås under året handlar dels om att det ska finnas goda 
förutsättningar för alla att delta i idrotts-, fritids- och friluftsaktiviteter, med extra fokus 
på barn och unga, samt om att förbättra och utveckla styrning och ledning. Många 
insatser pågår, både operativa och strategiska, för att nå de båda målen, bl.a. projektering 
av motionsspår i Trönninge, renovering av trappa samt belysning mellan servicebyggnad 
och trappa vid tillgänglighetsbadet Svärjarehålan, planering inför projektering av den 
strandnära lekplatsen vid Östra stranden, utveckling av ekonomistyrningen, fortsatt 
implementering av styrmodellen, deltagande i det kommunövergripande arbetet med 
ledningssystem via intern processkartläggning, deltagande i arbetet med framtagande av 
en kommunövergripande projektmodell samt ett projektverktyg, utredning och 
tydliggörande av gränsdragningar mellan teknik- och 
fritidsnämndens/fastighetsnämndens vs KS delar och ansvar i 
samhällsbyggnadsprocessen, uppdatering och tillgängliggörande av 
informationshanteringsplanerna för TFN och FN, samt utveckling och implementering 
förvaltningens nyhetsbrev.  
Det mål för vilket prognosen är något mer osäker handlar om att teknik- och 
fritidsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, 
utvecklas och är goda ambassadörer för kommunen.  Flertalet av de insatser 
förvaltningen gör för att målet ska kunna uppnås pågår, bland dessa kan nämnas att 
utveckla samverkan, att utveckla det hälsofrämjande arbetet på förvaltningen samt det 
pågående chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Årets medarbetarundersökning är 
framflyttad från våren till hösten, vilket gör att mål- och kvalitetsindikatorer kopplade 
till målet inte kan följas upp förrän i samband med årsbokslutet. 
Målet som inte förväntas att nås handlar om att ytor och anläggningar ska hålla en god 
kvalitet och kapitalförstöring ska undvikas. För att kunna nå målsättningen med god 
ekonomisk hushållning och ha anläggningar som håller en god kvalitet och upplevs 
attraktiva krävs tillräckliga drift- och underhållsresurser. För att kunna redovisa behovet 
på ett tydligt sätt håller mer detaljerade driftplaner och reinvesteringsplaner på att tas 
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fram. För de tillgångar som nämnden ansvar för i form av infrastruktur, ytor, 
anläggningar m.m. behöver även en prioritering göras om medlen för drift- och 
underhåll är otillräckliga. Målet kommer inte nås eftersom många ytor och anläggningar 
idag inte uppfyller kraven på god standard eller kvalitet. 
 
När det gäller teknik- och fritidsnämndens personalredovisning för perioden har 
hanteringen av "slutet" på pandemin och uppstarten av det nya arbetslandskapet 
tillsammans med ett förändrat säkerhetsläge varit det som främst präglat inledningen av 
2022 för teknik- och fastighetsförvaltningen. Arbetet med att på lång sikt kunna 
samlokalisera hela förvaltningen, undantaget depåerna pågår. Avseende depåerna kan 
för någon en ny lokalisering krävas samtidigt som ytterligare lokaliseringar kan bli 
nödvändiga när staden växer. Förvaltningens krisstab har med anledning av 
säkerhetsläget omorganiserats under våren.  
Under 2021 implementerades ett nytt chefs- och ledarprogram inom kommunen, vilket 
nu fortsatt under 2022. Programmets mål och önskade effekter är bland annat att 
Halmstads kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare, att chefer ska ges bättre 
förutsättningar, att öka möjligheten för ett gott medarbetarskap, att uppnå vårt samhälls- 
och välfärdsuppdrag samt att öka samverkan över kommunkoncernen. Inom 
förvaltningen är det obligatoriskt för alla chefer att genomgå programmet.  Även det 
strategiska ledarprogrammet som vänder sig till chefer som leder chefer och/eller chefer 
som har ett uttalat strategiskt uppdrag, har startat upp under våren med tre deltagare 
från förvaltningen. Arbetet med en kompetens- och bemanningsplan kommer att 
färdigställas under 2022. 
 
Teknik-och fritidsnämnden har 2022 en budget på cirka 306 mnkr (netto) i driftmedel 
och cirka 566 mnkr i investeringsbudget.  
Nämnden redovisar för perioden ett driftutfall om -84 800 tkr vilket är 6 000 tkr högre 
än motsvarande period föregående år. Prognosticerad budgetavvikelse på helåret är 13,8 
mnkr främst relaterat till lägre kapitalkostnader än budgeterat och parkeringsintäkter 
över budget.  
Investeringsnettot efter fyra månader är 45,7 mnkr att jämföra med 81,7 mnkr 
föregående år.  
Projekten med de största utfallen är Ranagård 12,4 mnkr, Fyllinge IV Kvadranten 6,8 
mnkr, Södra infarten 5,1 mnkr samt utbyggnad av allmän plats i hamnen 4,7 mnkr. 
Totalt prognosticeras ett investeringsnetto på 235,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse 
mot budget på 331,1 mnkr och en förbrukning av investeringsbudgeten på 42 %. 
Avvikelserna avser bland annat Slottsmöllebron 64 mnkr, Kistinge Södra 50 mnkr, 
Eketånga 3:205, Ranagård 27,4 mnkr, Lilla Torg 22,1 mnkr samt Söndrums centrum 
17,1 mnkr. 
 
 
Ärendets beredning 
Teknik-och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet var föremål för facklig samverkan 2022-05-13. 
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Förslag till beslut 
Teknik-och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 
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TFN § 72 Dnr TFN 2022/00404  

Remiss: Detaljplan för del av Hembygden 1 m.fl. Dnr KS 
2020/00107. 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll.  

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Linehed. 
Planområdet ligger i, och i anslutning till, en intensiv trafikmiljö vars förutsättningar 
behöver beaktas i planarbetet. Korsningen mellan Linehedsvägen och Åttingsstigen 
faller inom planområdet men kapacitet och trafiksäkerhet behöver kunna säkerställas 
också i de intilliggande korsningarna Åttingsstigen-Wrangelsgatan och Wrangelsgatan-
Laholmsvägen. Att likt planförslaget exploatera Harven omöjliggör större ombyggnader 
av den olycksdrabbade korsningen Wrangelsgatan-Laholmsvägen och eventuella 
framtida planskildheter för oskyddade trafikanter. 
 
Det föreslagna parkstråket på parkmark behöver utformas så det inbjuder till allmän 
vistelse. Föreslaget fördröjningsdike bör breddas för att säkerställa god möjlighet till 
skötsel och underhåll. Plankartan behöver tydligare särskilja kvartersmark från 
allmänplats mark.   
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att Harven inte exploateras innan korsningarna 
Wrangelsgatan-Laholmsvägen och Wrangelsgatan-Åttingsstigen är utredda och 
säkerställer en lösning som möter både nuvarande och framtida behov av kapacitet och 
trafiksäkerhet. Nödvändiga ombyggnader av korsningar i, och angränsande till, 
planområdet behöver genomföras innan planområdet byggs ut.  
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte ramen för facklig samverkan 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till Samrådsyttrande: Detaljplan för del 
av Hembygden 1 med flera, daterat 2022-05-12 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart. 
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TFN § 73 Dnr TFN 2021/01040  

Riktlinjer för kommunal belysning utmed statliga vägar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden vidhåller tidigare beslut om Riktlinjer för kommunal 
belysning längs statlig väg, som beslutades av teknik- och fritidsnämnden den 20 
december 2021, § 174. 

Reservation  
Ola Nilsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag 
 
Lars Björk (-) reserverar sig till förmån för Ola Nilssons (MP) förslag 
 
Charlotte Zsoldos (-) reserverar sig till förmån för Ola Nilssons (MP) förslag 

Ärendet 
20 december 2021, § 174 beslutade teknik- och fritidsnämnden om Riktlinjer för 
kommunal belysning längs statlig väg.  
Det har inkommit skrivelser som ifrågasätter detta beslut och kräver omprövning av 
detsamma. Skrivelserna är från Oskarströms samhällsförening och från boende utmed 
aktuell sträcka. Inget nytt gällande sakfrågan har framkommit och förvaltningen ser 
ingen anledning att ändra nyligen antagna riktlinjer.  
Ärendet i sin helhet med dess analyser m.m. finns i ursprunglig tjänsteskrivelse, som 
bifogas detta ärende.  
 
Ärendets beredning 
Ursprungligt ärende har beretts genom följande:  
Informationsärende hölls för teknik- och fritidsnämnden 2021-10-18, med syfte att visa 
behovet av riktlinjer. 
Ärendet är främst berett av el- och belysningsingenjör och trafikmiljöingenjör på 
trafikenheten, men även gatudriften har varit involverad, med gruppchef el och teknik 
samt enhetschef gatudrift. 
Beslut om antagande av riktlinjer togs av teknik- och fritidsnämnden 2021-12-20, § 174.  
 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden vidhåller tidigare beslut om Riktlinjer för kommunal 
belysning längs statlig väg, som beslutades av teknik- och fritidsnämnden den 20 
december 2021, § 174 
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Yrkanden 
Ola Nilsson (MP): Att Teknik- och fritidsnämnden backar från det beslut om Riktlinjer 
för kommunal belysning längs statlig väg, som beslutades av teknik- och fritidsnämnden 
den 20 december 2021, § 174. 
 
Att förvaltningen återkommer till nämnden med ett nytt förlag som utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv öppnar upp för att behålla gatubelysningen på fler platser på 
landsbygden. 
 
Charlotte Zsoldos (-): Bifall till Ola Nilssons (MP) förslag 
 
Lars Björk (-): Bifall till Ola Nilssons (MP) förslag 
 
Jan Prytz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande (C) frågar om nämnden vill besluta enligt förvaltningens förslag och 
konstaterar att nämnden beslutar enligt det. 
 
Ordförande (C) frågar om nämnden vill besluta enligt Ola NIlssons (MP) förslag och 
konstarera att nämnden avslår detta.  
 
Votering begärs 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för förvaltningens förslag 
Nej-röst för Ola Nilssons (MP) förslag 
 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.  
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TFN § 74 Dnr TFN 2021/01127  

Revidering av delegationsordning fr.o.m. 2022 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning med 
rättelser. 

Ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-04-25, § 58, om revidering av 
delegationsordningen att gälla från och med 2022-05-01. Vid implementering av 
delegationsordningen inom teknik- och fastighetsförvaltningen har tre rättelsebehov 
uppmärksammats, varav ett gäller en beloppsgräns avseende upphandling, ett gäller 
komplettering med gruppchef i ett ärende och det tredje gäller nämndens namn på ett 
ställe i förtexten. Förslagen till rättelser har arbetats in i bilagan Delegationsordning 
TFN 2022 – förslag med rättelser. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning med rättelser 
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TFN § 75 Dnr TFN 2022/00621  

Information Anläggningsbidrag 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Halmstads kommuns föreningsdrivna anläggningar har stora utmaningar med ökade 
elkostnader samt övriga driftkostnader såsom drivmedel, gödsel och maskiner.  
De anläggningar som påverkas mest är de största anläggningarna som redan idag slår i 
taket på anläggningsbidraget, vilket idag är begränsat till 220 000 kronor. Förvaltningen 
bedömer det vara mycket angeläget att ge förutsättningar för föreningarna att fortsatt 
driva anläggningarna. Befintlig bidragsbudget för 2022 har utrymme för att tillfälligt höja 
taket på anläggningsbidraget till 240 000 tkr. Föreningarna som berörs av beslutet är tre 
ridföreningar och två fotbollsföreningar. 
Genom att tillfälligt höja taket på anläggningsbidraget ökar TFN möjligheten för 
aktuella föreningsdrivna anläggningar att hantera de ökade kostnaderna.  
Under år 2022/2023 kommer förvaltningen att fortsatt se över förutsättningarna för 
anläggningsbidraget och inkomna bidragsansökningar för 2023 ge en bild av hur 
föreningarna påverkats i stort ekonomiskt. Översynen kommer därefter att mynna ut i 
ett förslag gällande äskande om ökad budgetram för föreningsbidrag. 
 
Medverkande handläggare: Ola Salomonsson, enhetschef Malin Niedomysl 
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TFN § 76 Dnr TFN 2022/00627  

Information skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram förslag till beslut om vattenskyddsområden 
med skyddsföreskrifter för ett antal enskilda vattentäkter inom Halmstads kommun: 
* BAS, Sannarp 
* Mostorps vattentäkter, Getinge 
* Västkustägg vattentäkt, Eldsberga 
* Wapnö vattentäkter 
* Tönnersa strandby vattentäkt 
* Spenshults vattentäkt 
* Strömsfors vattentäkt, Oskarström 
* Hafi vattentäkter, Brännarp 
* Jutans vattentäkt, Oskarström 
* Marbäcks fritidsby vattentäkt, Marbäck 
* Krönleins vattentäkter, Halmstads centralort 
 
Samrådsunderlagen omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområde, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämndens bedömning av vilka skyddsföreskrifter som krävs för att hålla risken för 
förorening på en låg nivå och för att säkerställa en god kvalitet på vattentäktens vatten, 
innefattar som exempel: 
* Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen 
såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra 
hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter anmälan till 
miljönämnden. Befintlig lagring ska anmälas till miljönämnden senast sex månader efter 
det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 
* Fordon och fordonsparkering. Tvätt med avfettningsmedel av motorfordon, maskiner 
eller liknande på sådan plats där tvättvattnet kan infiltrera i marken är förbjuden. 
Nyanläggning av fordonsparkering inom skyddsområdet får ske först efter anmälan till 
miljönämnden. 
* Skötsel av parker och grönytor. Annan yrkesmässig hantering än transport av gödsel 
och av kemiska bekämpningsmedel får ske först efter anmälan till miljönämnden. 
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* Avlopp, avfall och väghållning. Nyanläggning eller större ändring av det kommunala 
avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Skötsel- och 
kontrollplaner för det kommunala avloppssystemet i området ska redovisas för 
miljönämnden senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 
Avloppsledningar ska vara täta. Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet. 
Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte 
förekomma. Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning eller 
dammbekämpning. 
* Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan 
byggnation, får ske först efter anmälan till miljönämnden. Markarbeten som kan beröra 
inom skyddsområdet identifierad markförorening får utföras först efter medgivan från 
miljönämnden (ex. Krönleins). 
* Skyltning och utmärkning. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga 
ämnen lagras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska 
monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner. Kommunstyrelsen ansvarar för att det 
sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till 
skyddsområdet. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. Teknik- och 
fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av de framtida 
skyddsområdena. Förslag till yttranden över samrådsförslagen tillställs nämnden inför 
sammanträdet i juni 2022.      
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TFN § 77 Dnr TFN 2022/00577  

Information - kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Förvaltningen informerar om sin syn på kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för 
hållbar dagvattenhantering. Ärendet lyfts för beslut på nästa sammanträde.      
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TFN § 78 Dnr TFN 2022/00409  

Rutin för ökad trygghet för barn 12-17 år Halmstad Arena Bad 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Förvaltningen informerar om arbetet med att öka tryggheten för barn på Halmstad 
arena Bad. Ärendet lyfts för beslut på nästa sammanträde    
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TFN § 79 Dnr TFN 2022/00435  

Definition elitverksamhet 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Begreppet ”elit” förekommer i styrdokument beslutade av teknik- och fritidsnämnden 
men det saknas en definition gällande vilken typ av verksamhet som omfattas av 
begreppet. Elitverksamhet används dels vid fördelning av träningstider samt vid 
prissättning för matchbokningar, där elitlag betalar en viss del av biljettintäkterna i 
avgift. Teknik- och fastighetsförvaltningen ser ett behov av att definiera begreppet 
elitverksamhet för att skapa en tydlighet för idrottsföreningar i Halmstads kommun. 
 
I nuläget är det enbart för seniorverksamhet inom lagidrott som teknik- och 
fastighetsförvaltningen har använt begreppet elitverksamhet. Förslaget är att 
elitverksamhet inledningsvis fortsatt enbart ska omfatta lagidrott och endast kunna 
appliceras på seniorverksamhet. Detta utifrån att den individuella idrottens verksamhet 
är mer komplex samt att barn- och ungdomsverksamhet, där nolltaxan nyttjas, inte bör 
förknippas med elitverksamhet.  
 
Förslaget på definition av begreppet elitverksamhet, som ska användas både vid 
prioritering av tider samt vid beslut gällande elittaxa, kommer inte att innebära någon 
förändring gällande hur begreppet används i dagsläget.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår följande definition: 
 
* Inom lagidrotten, lag som tävlar i högsta eller näst högsta nationella serien. Det ska 
även finnas två divisioner, på nationell nivå, under den serie som laget spelar i.  
. 
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TFN § 80 Dnr TFN 2022/00122  

Motion: Medborgarservice 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden har fått motion: Medborgarservice skickad till sig på remiss. Förvaltningen 
informerar om förslag till svar på motionen. Ärendet lyfts för beslut på nästa 
sammanträde.      
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TFN § 81 Dnr TFN 2022/00513  

Cykelbokslut 2021 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Förvaltningen presenterar cykelbokslut 2021 för nämnden.      
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TFN § 82 Dnr TFN 2022/00626  

Riktlinjer för elektroniska reklamskyltar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Under det senaste året har trafikenheten upplevt en ökning i antal ärenden, antingen via 
bygglovsavdelningen, via Företagsservice eller Halmstad Direkt, som gäller elektroniska 
reklamskyltar. Ofta önskar man att få placera en skylt där den kan nå ut till så många 
som möjligt vilket innebär utmed trafikintensiva gator.  
Skyltarna sätts upp i reklamsyfte och avsikten är att fånga trafikanternas 
uppmärksamhet. Detta skapar en intressekonflikt då vi anser att trafikanternas fulla 
uppmärksamhet ska vara på trafiken.  
 
Teknik- och fritidsnämndens riktlinjer för elektroniska reklamskyltar har framtagits för 
att tydliggöra villkoren i trafikmiljön och vägleda både tjänstepersoner och sökande, så 
att trafiksäkerhetsaspekten kan beaktas redan från start. 
      
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-05-23   22(28) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 83 Dnr TFN 2022/00514  

Mikromobilitetsbokslut 2021 + nutid  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Förvaltningen presenterar mikromobilitetsbokslut 2021 samt en nulägesanalys för 
nämnden.   
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TFN § 84 Dnr TFN 2022/00515  

Förstudie tre platsbildningar (Laholmsvägen - Slottsgatan) 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om förstudie för tre platsbildningar.      
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TFN § 85 Dnr TFN 2022/00020  

Anmälningsärende maj 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna  

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Skrivelse från Eslövs samhällsförening 
2. Aktiv fritid 
Beslut i Region Halland, lokal nämnd 2022-04-20 § 18 
3. Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2021 
Beslut i KF 2022-04-28, § 36 
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TFN § 86 Dnr TFN 2022/00005  

Delegationsbeslut maj 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. DB Trafik bilaga 1: Trafikärende - upplåtelser av allmän platsmark, flyttning av 
fordon, parkeringstillstånd samt dispenser mellan 2022-04-01 – 2022-04-30 
2. DB Trafik bilaga 2: Lokala trafikföreskrifter mellan 2022-04-01-2022-04-30 
3. Delegationsbeslut om yttrande över samrådsförslag till detaljplan för Skallkrokens 
hamn 
Delegationsbeslut om yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Snöstorp 7.21 
      
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-05-23   26(28) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 87 Dnr TFN 2022/00027  

Förvaltningschefen mfl informerar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna      
      

Ärendet 
Information om aktuella projekt 
Bo Lindmark, Henrik Larsson & Maria Johansson  
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TFN § 88 Dnr TFN 2022/00030  

Övriga frågor TFN 
      

Ärendet 
Inga övriga frågor lyftes på sammanträdet      
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TFN § 89 Dnr TFN 2022/00031  

Nästa sammanträde 

Ärendet 
Nästa sammanträde är den 20 juni 
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