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Plats och tid Nymansgatan 23, sammanträdesrum Galgberget, 22 juni 2022 kl 14:00 

Beslutande Ledamöter 
Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande 
Krister Karlsson (SD) 
Peter Vencel (S) 
Sven Palmkvist (M) 
Sawsan Salih (S) 
Rasmus Eliasson (S) 
 

 Ersättare 

Övriga deltagare Annica Blom Dizdar (§ 60-61), Davis Lindahl (§ 60-61), Bo Lindmark (§ 62, 64 & 67), 
Roger Bengtsson (§ 63), Sofia Strand (§ 67), Rosita Salomonsson (§ 67), Alfred 
Gotemark, Marie Leandersson, Kerstin Lorick, Ulf Holm. Oscar Pelin.  

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Nymansgatan 23  Paragrafer §§ 59-68 
Justeringsdag   

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

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

 Carl-Johan Berthilsson (M)  

Justerare .................................................  
 Peter Vencel (S)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Fastighetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-23 Datum då anslaget tas ned 2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 

 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Fastighetsnämnd 2022-06-22   2(13) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärenden 
FN § 59 Dnr FN 2022/00004 

Val av justerare ...................................................................................... 3 
FN § 60 Dnr FN 2022/00058 

Yttrande över remiss om förslag till vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp ................... 4 

FN § 61 Dnr FN 2022/00028 
Lokalhållande föreningar - fördelning av bidrag 2022............................. 6 

FN § 62 Dnr FN 2022/00044 
Tilläggsäskande för ombyggnad utemiljö - Steningeskolan .................... 7 

FN § 63 Dnr FN 2022/00059 
Remiss - kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ..... 8 

FN § 64 Dnr FN 2022/00074 
Tilläggsäskande för Hallägra förskola .................................................... 9 

FN § 65 Dnr FN 2022/00003 
Anmälningsärenden ............................................................................. 10 

FN § 66 Dnr FN 2022/00006 
Redovisning av delegationsbeslut ........................................................ 11 

FN § 67 Dnr FN 2022/00007 
Information ........................................................................................... 12 

FN § 68 Dnr FN 2022/00008 
Övrigt tillkommande frågor på mötet .................................................... 13 

 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Fastighetsnämnd 2022-06-22   3(13) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

FN § 59 Dnr FN 2022/00004  

Val av justerare  

Beslut 
Peter Vencel (S) väljs att jämte ordförande (M) justera protokollet 

Ärendet 
Peter Vencel (S) föreslås justera protokollet 
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FN § 60 Dnr FN 2022/00058  

Yttrande över remiss om förslag till vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp 

Beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslag till vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp – Dnr 2022-2363. 

Ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp. 
Förslaget är nu på samråd och fastighetsnämnden är ombedd att inkomma med 
yttrande, då nämnden anses berörd av det framtida skyddsområdet. BAS vattentäkt ägs 
av Halmstads kommun och driftas av räddningstjänsten och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen/Fastighetsnämnden. Vattentäktens syfte är att förse 
räddningsstationen med dricksvatten och tekniskt vatten vid en krissituation då det 
kommunala dricksvattensystemet av någon anledning inte fungerar, vilket innebär att 
vattentäkten är en form av reservvattentäkt. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 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. 
 
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. 
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. Det är möjligt att besluta om sådana begränsningar eftersom den aktuella 
enskilda dricksvatten-försörjningen (reservvattentäkten) utgör ett tungt vägande intresse.  
Nämnden bedömer att skyddsföreskrifternas inverkan på möjligheter till eller 
skyldigheter att utföra åtgärder inom området får tålas. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 
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Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslag till vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp – Dnr 2022-2363. 
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FN § 61 Dnr FN 2022/00028  

Lokalhållande föreningar - fördelning av bidrag 2022 

Beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att fördela 2022 års anslag till lokalhållande föreningar 
genom att 1 683 900 kronor anslås som bidrag, samt att 200 000 kronor reserveras för 
akuta åtgärder som kan uppkomma hos föreningarna. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att från bidragen dras 168 390 kronor till renoverings- 
och underhållsfonden som fastighetsnämnden förfogar över tills föreningarna gör 
anspråk på dessa. 

Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har från de lokalhållande föreningarna begärt in 
ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2021, liksom redogörelse för uthyrningsbar 
yta, antal hyrestillfällen samt specifikation av intäkterna för uthyrning. Föreningarnas 
redogörelser och rapporter har legat till grund för förslaget till fördelning av bidragen. 
 
2022 års bidragsutrymme till lokalhållande föreningar är 1 947 200 kr. Av anslaget tas 63 
300 kr till teknik- och fastighetsförvaltningens administration. Således återstår 1 883 900 
kr att betala ut.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att fastighetsnämnden beslutar att fördela 
årets anslag till de lokalhållande föreningarna genom att 1 683 900 kr ges som bidrag, 
samt att 200 000 kr reserveras för akuta åtgärder som kan uppkomma hos föreningarna. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, lokalförsörjningsenheten, i samråd med de två 
särskilt utsedda ledamöterna i fastighetsnämnden. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL 

Förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att fördela 2022 års anslag till lokalhållande föreningar 
genom att 1 683 900 kronor anslås som bidrag, samt att 200 000 kronor reserveras för 
akuta åtgärder som kan uppkomma hos föreningarna. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att från bidragen dras 168 390 kronor till renoverings- 
och underhållsfonden som fastighetsnämnden förfogar över tills föreningarna gör 
anspråk på dessa 
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FN § 62 Dnr FN 2022/00044  

Tilläggsäskande för ombyggnad utemiljö - Steningeskolan  

Beslut 
Fastighetsnämnden avslår förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Närboende till Steningeskolan upplever störningar från skolan och har lämnat in 
klagomål över ljud-störningar från skolan till miljönämnden, ärendet ligger sedan en tid 
tillbaka för prövning hos Länsstyrelsen. Klagomål har även inkommit till berörda 
nämnder och förvaltningar på ljusstörningar.  
Ett antal åtgärder har vidtagits i den fysiska miljön, men dessa upplevs inte tillräckliga då 
klagomål kvarstår. Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu tagit fram ett 
ombyggnadsförslag för utemiljön tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen.  
Ärendets beredning 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 500 
tkr i investeringsmedel 2022 för ombyggnad av utemiljön vid Steningeskolan. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar förvaltningens förslag mot sitt yrkande och konstaterar att 
nämnden avslår förvaltningens förslaget. 
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FN § 63 Dnr FN 2022/00059  

Remiss - kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att anta yttrande över remiss Kommunstyrelsens riktlinjer 
för hållbar dagvattenhantering med tillhörande rutiner, enligt bilaga 1, daterat 2022-06-
15. 

Ärendet 
I juni 2021 antogs kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens plan för vatten och VA. 
En av de prioriterade åtgärderna i planen handlar om att ta fram koncernövergripande 
förhållningssätt och riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till hållbar dagvattenhantering bygger på styrdokumenten för 
KF och KS plan för vatten och VA, Framtidsplan 2050 samt samrådsförslaget för 
centrumutvecklingsplanen 2050. 
 
Under 2021-2022 har en arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar och 
bolag deltagit i arbetet med att ta fram koncernövergripande riktlinjer för 
dagvattenhantering i samhällsutvecklingen. Arbetet har letts av 
kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA. 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom teknik-och fastighetsförvaltningen.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att anta yttrande över remiss Kommunstyrelsens riktlinjer 
för hållbar dagvattenhantering med tillhörande rutiner, enligt bilaga 1, daterat 2022-06-
15. 
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FN § 64 Dnr FN 2022/00074  

Tilläggsäskande för Hallägra förskola 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att ur det av kommunfullmäktige (2022-06-16) beviljade 
tilläggsanslaget till anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter (för att möta 
kostnadsökningar för investeringsprojekt inom vård-, skol- och omsorgsområdena med 
anledning av ökande priser på grund av Corona-pandemin och Rysslands krig i 
Ukraina), bevilja ett tilläggsanslag om 9 miljoner kronor för projektet nybyggnad av 
Hallägra förskola 

Ärendet 
I planeringsdirektiv 2022-2026 beslutade kommunfullmäktige att anslå totalt 31 mnkr 
för ”Hallägra förskola”. Teknik- och fastighetsförvaltningen har under året arbetat fram 
ett förfrågningsunderlag och upphandling har genomförts vilken visar på avvikelser från 
de tidigare beräkningarna och att ytterligare medel behöver tillföras projektet för att det 
ska kunna genomföras. Avvikelsen från tidigare beräkningar beror på stora prisökningar 
på byggmaterial , bl.a. stål, armering, plåt och trä. m.m. med anledning av 
coronapandemin och kriget i Ukraina. 
Ärendets beredning 
Teknik och fastighetsförvaltningen, projektavdelningen, i samråd med 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att ur det av kommunfullmäktige (2022-06-16) beviljade 
tilläggsanslaget till anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter (för att möta 
kostnadsökningar för investeringsprojekt inom vård-, skol- och omsorgsområdena med 
anledning av ökande priser på grund av Corona-pandemin och Rysslands krig i 
Ukraina), bevilja ett tilläggsanslag om 9 miljoner kronor för projektet nybyggnad av 
Hallägra förskola 
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FN § 65 Dnr FN 2022/00003  

Anmälningsärenden  

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna   

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019 
Beslut i KF 2022-05-25, § 51 
2. Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering (avfallsföreskrifter) 
Beslut i KF 2022-05-25, § 50 
   
      
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Fastighetsnämnd 2022-06-22   11(13) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

FN § 66 Dnr FN 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Nya hyreskontrakt t.o.m. 2022-06-15 
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FN § 67 Dnr FN 2022/00007  

Information 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Information om aktuella projekt 
Bo Lindmark 
 
Ansökan om lokalbidrag – Annies Gård 
Annica Blom-Dizdar 
 
Inspel till planeringsanalysen 
Sofia Strand, Rosita Salomonsson & Alfred Gotemark 
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FN § 68 Dnr FN 2022/00008  

Övrigt tillkommande frågor på mötet 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna.       

Ärendet 
Fråga från Rasmus Eliasson (S) om kostnaden för laddstolpar vid kommunala 
fastigheter. Förvaltningen svarar att HEM alltid är delaktiga om att man väljer de 
billigaste lösningarna.  
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