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Svensson, Malin Östlund § 47, Henrik Sävhage § 48, Roland Larsson § 49, Linnea 
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Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A  Paragrafer §§ 45-68 
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Sekreterare ......................................................  
 Alfred Gotemark  

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

 Håkan Björklund (C)  

Justerare .................................................  
 Micael Nilsson (S)  
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Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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TFN § 45 Dnr TFN 2022/00029  

Val av justerare 

Beslut 
Micael Nilsson (S) väljs att jämte ordförande (C) justera protokollet 

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås justera protokollet 
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TFN § 46 Dnr TFN 2022/00028  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med förändringen att ärende 
12, Riktlinjer för kommunal belysning utmed statlig väg, utgår.  

Ärendet 
Förslaget är föreliggande föredragningslista 
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TFN § 47 Dnr TFN 2022/00012  

Ekonomirapport jan-mars 2022 

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till 
och med mars 2022, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022. 

Ärendet 
Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden januari till och med mars 2022 med 
tillhörande helårsprognos till den 31 december 2022. 
 
I kommunens Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning framgår 
att rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till 
den fastställda budgeten ska ske regelbundet under året. För 2022 finns 6 
rapporttillfällen; efter februari, mars, april (delårsrapport), augusti (delårsbokslut), 
september samt efter oktober. 
Ärendets beredning 
Teknik-och fastighetsförvaltningen, ekonomienheten.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till 
och med mars 2022, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022. 
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TFN § 48 Dnr TFN 2022/00285  

Grävningsbestämmelser inkl taxor 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag enligt Bilaga 1 
Grävningsbestämmelser. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslag enligt Bilaga 2 Grävningsbestämmelser avgifter, ersättning för 
framtidaunderhållskostnader samt sanktionsavgifter. . 

Ärendet 
En översyn av ”Halmstads kommuns grävbestämmelser i allmän platsmark” senaste 
upplaga från 2014 har gjorts. Grävbestämmelserna avser att reglera utförandet när 
schakt i en befintlig yta är nödvändig. Reglerna avser både interna och externa aktörer 
t.ex. HEM, LBVA, E.On m.fl. Reglerna syftar till att minimera skadorna i befintliga ytor 
inom allmän platsmark såsom gator, torg och parkmark, samtidigt som utvecklingen av 
infrastruktur ska främjas. 
 
Under våren 2020 har processen Grävbestämmelser i allmän platsmark kartlagts i syfte 
att utveckla dessa och ett antal förbättringsområden har uppmärksammats. En 
revidering av Grävbestämmelserna har därför gjorts med utgångspunkt från 
förbättringsförslagen. I detta arbete har även tillämpliga delar av motionen 
KS2020/00069 från Sverigedemokraterna hanterats. 
 
I samband med revideringen av ”Halmstad kommuns grävbestämmelser i allmän 
platsmark” kommer förslag på införande av avgifter, ersättning för framtida 
underhållskostnader och sanktionsavgifter. 
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 35. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, trafikenheten m.fl. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag enligt Bilaga 1 
Grävningsbestämmelser. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
förslag enligt Bilaga 2 Grävningsbestämmelser avgifter, ersättning för 
framtidaunderhållskostnader samt sanktionsavgifter .   
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TFN § 49 Dnr TFN 2022/00170  

Svar till revisorer gällande granskning av skogsförvaltning 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar avge svar på revisionsrapport - granskning av 
skogsförvaltning, daterat 2022-04-18. 

Ärendet 
Kommunrevisionen i Halmstads kommun har utifrån sin riskbedömning genomfört en 
granskning av skogsförvaltningen. Granskningens syfte var att bedöma om 
skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionsobjekt i 
granskningen är fastighetsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden. 
Kommunrevisionen gör bedömningen att granskningen visar på att skogsförvaltning ej 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och den 
interna kontrollen bedöms inte som tillräcklig. I granskningen lyfts ett antal 
rekommendationer till nämnderna, på vilka nämndens svar lämnas i separat 
svarsyttrande. Kommunrevisionen önskar senast den 3 maj 2022 ta del av de åtgärder 
som teknik- och fritidsnämnden och fastighetsnämnden avser att vidta med anledning 
av granskningsresultatet.  
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-03-21, § 39. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning och driftavdelning. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar avge svar på revisionsrapport - granskning av 
skogsförvaltning, daterat 2022-04-18. 

Yrkanden 
Roland Malmenborn (M) tilläggsyrkande: Upphandling  av externa exploatörer för 
skogsavverkning skall alltid upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Det är en tillgång för förvaltningen och ekonomisk insyn om ett befintligt lagstöd 
används, för att ge bättre insyn och kontinuerligare överblick av ekonomiska rapporter 
när det gäller avverkning av i första hand ekonomiskog. 
 
Charlotte Zsoldos (V): Bifall till Roland Malmenborns (M) yrkande 
 
Ordförande (C): Avslag till Roland Malmenborns (M) förslag 
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-04-25   9(31) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Micael Nilsson (S): Avslag till Roland Malmenborns (M) yrkande.  

Beslutsgång  
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden bifaller 
detta. 
 
Ordförande prövar sedan om nämnden vill bifalla Roland Malmenborns (M) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår detta.  
 
Votering begärs 
 
Följande propositionsordning godkänns: J-röst för avslag och Nej-röst för bifall. 
 
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster avslår nämnden Roland Malmenborns (M) 
tilläggsyrkande 
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TFN § 50 Dnr TFN 2022/00393  

Remiss "Riktlinje för upphandling och inköp" 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra över förslaget till kommunfullmäktiges 
riktlinje för upphandling och inköp. 

Ärendet 
Kommunens riktlinje för upphandling och inköp från 2011 är i behov av revidering. 
Kommunstyrelsen önskar yttrande över förslaget till ny riktlinje. Riktlinjen ska 
säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. Riktlinjen syftar till 
att ge vägledning till anställda och förtroendevalda när det gäller upphandling och inköp 
samt ska  
- bidra till att upphandling används som ett strategiskt verktyg för ett hållbart Halmstad, 
- bidra till en hållbar miljö- och klimatpåverkan,  
- bidra till minskad ekonomisk brottslighet/välfärdsbrott och motverka korruption och 
mutor, 
- ta sociala, arbetsrättsliga och etiska hänsyn som föreligger inom ramen för gällande 
lagstiftning, 
- säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps från rätt leverantör, med rätt 
kvalitet, till lägsta kostnad, 
- långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl 
fungerande konkurrens,  
- underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud till offentlig sektor. 
 
Förslaget till ny riktlinje skapar en ökad tydlighet i vad som gäller i Halmstads kommun i 
upphandlings- och inköpsfrågor. 
Förvaltningens föreslår att fastighetsnämnden inte har något att erinra över förslaget till 
kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp.  
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra över förslaget till kommunfullmäktiges 
riktlinje för upphandling och inköp. 
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TFN § 51 Dnr TFN 2022/00423  

Remiss: Samråd - Detaljplan för del av Fyllinge 20:393 m.fl. 
Södra Kistinge industriområde.  

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att utöka Kistinge industriområde söderut för att säkra 
tillgång till verksamhetsmark. Enligt planförslaget ska en ny cirkulationsplats uppföras 
som sammankopplar väg 15, Trönningevägen och föreslagen ny infart till planområdet. 
Väster om cirkulationen föreslås en ny gång- och cykeltunnel under väg 15 som ansluter 
till släntfoten av Trönningevägen samt till nya hållplatslägen för regionbusstrafik. 
Planförslaget innebär att på allmän platsmark anlägga två större dammar för fördröjning 
och rening av dagvatten. Den södra av dammarna ska genom gestaltning göras trevlig 
att vistas kring och bli en fortsättning på befintligt grusat rekreationsstråk som leder till 
Stjärnarpsskogen öster om planområdet.  
 
Föreslagen cirkulationsplats med gång- och cykeltunnel samt busshållplats är direkt 
avgörande för ett genomförande av föreslagen detaljplan. Dels för att trafikförsörja 
befintliga och framtida verksamheter i området, dels för att gående och cyklister 
planskilt ska kunna korsa väg 15 både till arbetsplatser i Kistinge och till rekreationsstråk 
mot Stjärnarpsskogen. 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i samband med planarbetet når en 
avsiktsförklaring med Trafikverket som säkrar byggnation av ny cirkulationsplats samt 
gång- och cykeltunnel. 
 
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 Fyllinge 20:393 m.fl. Södra Kistinge industriområde., daterat 2022-04-11. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart.   
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TFN § 52 Dnr TFN 2021/00990  

Remiss: Granskning -Detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 
6:1 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Förslaget innebär en utökad camping vid Gullbrannagården. Inga förändringar som 
avser teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden har gjorts efter samråd. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen, 
trafikenheten.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande utan erinran mot föreslagen 
åtgärd. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
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TFN § 53 Dnr TFN 2021/01240  

Remiss: Granskning - Ändring av detaljplan 1380K-TRÖ13, 
Trönninge 11:132 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande utan erinran mot föreslagen 
åtgärd. 

Ärendet 
Förslaget innebär en ändring i befintlig detaljplan som tillåter befintlig verksamhet, i 
form av en förskola, inom fastigheten. Inga förändringar som avser teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområden har gjorts efter samråd. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen, 
trafikenheten. Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande utan erinran mot föreslagen 
åtgärd 
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TFN § 54 Dnr TFN 2022/00511  

Upphävande av beslut om begränsning av tid på laddplatser 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att upphäva beslut om tidsbegränsning på max 4 
timmars uppställningstid på kommunens publika laddplatser - tilläggsyrkande till beslut 
om taxe- och avgiftsöversyn avseende parkering inom Halmstads kommun, TFN 2019-
09-17, § 84, Dnr TFN 2017/00928. 

Ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade om tidsbegränsning på max 4 timmars 
uppställningstid på kommunens publika laddplatser som ett tilläggsyrkande till beslut 
om taxe- och avgiftsöversyn avseende parkering inom Halmstads kommun, vid teknik- 
och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-17, beslutspunkt nr 3 i beslut TFN § 84; dnr 
TFN 2017/00928. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens nya avtal med Halmstads Energi och Miljö AB 
(HEM) där HEM tar betalt av kund per kWh kräver möjlighet till att snabbt kunna 
justera tidsregleringen så att det passar förutsättningarna på respektive laddplats. 
Förutsättningarna på de olika laddplatserna varierar och passar i många fall inte till 
dagens tidsreglering med max 4 timmars tillåten uppställningstid dygnet runt. Av denna 
anledning föreslår nu teknik- och fastighetsförvaltningen teknik- och fritidsnämnden att 
upphäva sitt beslut om tidsbegränsning på max 4 timmars uppställningstid på 
kommunens publika laddplatser. 
 
Förslaget till beslut innebär att tidsreglering på laddplatser istället görs av tjänstepersoner 
(handläggare i tilldelat ärende) inom trafikenheten som har delegation på beslut om 
lokala trafikföreskrifter.  
Ärendets beredning 
HEM 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen, 
trafikenheten.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att upphäva beslut om tidsbegränsning på max 4 
timmars uppställningstid på kommunens publika laddplatser - tilläggsyrkande till beslut 
om taxe- och avgiftsöversyn avseende parkering inom Halmstads kommun, TFN 2019-
09-17, § 84, Dnr TFN 2017/00928.   
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TFN § 55 Dnr TFN 2022/00261  

Uppföljning dubbla säsonger  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att de riktlinjer för tillfälliga markupplåtelser som 
avser uteserveringar ska utvärderas våren 2023. 

Ärendet 
I november 2020 fattade teknik- och fritidsnämnden beslut om en revidering av 
riktlinjerna för tillfällig markupplåtelse (TE 2016/0260), för att möjliggöra för dubbla 
säsonger för uteserveringar, perioden 1/4 -30/9 (sommarsäsong) och 1/10-31/3 
(vintersäsong). Samtidigt fattade nämnden beslut om att riktlinjerna skulle utvärderas 
våren 2022. 
 
En utvärdering av uteserveringssäsongen kopplat till de reviderade riktlinjerna har 
genomförts. Utvärderingen visar att majoriteten av de som ansöker om tillstånd för 
uteservering gör detta för sommarsäsong samt en bit in på vintersäsong (främst till och 
med oktober). 13 verksamheter hade ansökt om tillstånd för uteservering under hela 
vintersäsongen. Utvärderingen visar vidare att efterlevnaden av de krav som ställs på 
tillståndshavarna i markupplåtelsen i vissa fall är bristfällig. 
 
Pandemin med restriktioner samt kommunfullmäktiges beslut att ingen 
markupplåtelseavgift för uteserveringar skulle tas ut under 2021 kan ha påverkat 
verksamhetsutövarnas intresse av att ansöka om uteservering. För att få en uppfattning 
om verksamheternas intresse av att ha uteservering under vintersäsong under normala 
förutsättningar föreslås att en ny utvärdering ska genomföras våren 2023. 
 
Ärendets beredning 
Halmstads City Utvecklings AB 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, trafikenheten, driftavdelningen 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att de riktlinjer för tillfälliga markupplåtelser som 
avser uteserveringar ska utvärderas våren 2023. 
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-04-25   16(31) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 56 Dnr TFN 2022/00510  

Ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lämna in upprättad ansökan om 
medel ur tillgänglighetsmiljonen för ökad tillgänglighet vid kommunens 
tillgänglighetsbad genom inköp och montering av personlyftar med tillhörande selar 
samt extra rullstolar. 

Ärendet 
Önskemål om personlyft för att möjliggöra bad för personer med funktionsnedsättning 
har framförts till kommunen under lång tid men fram tills nu har det inte funnits någon 
på marknaden som bedömts klara de påfrestningar placeringen vid kusten utgör. 
Nyligen kom det ut en personlyft på marknaden som bedöms klara dessa påfrestningar. 
 
Eftersom produkten är ny på marknaden bad teknik- och fastighetsförvaltningen 
leverantören komma till Halmstad för att visa upp den. Vid visningen var, utöver 
personal från teknik- och fastighetsförvaltningen, även kommunens tillgänglighetsgrupp 
representerad. Representanter från tillgänglighetsgruppen framförde vid visningen att 
det kommer behövas fler än en sele då det finns ett flertal selar anpassade efter olika 
behov beroende funktionsnedsättning. De lyfte även behovet av extra rullstol för att 
inte behöva blöta ned sina egna rullstolar. I förslaget till ansökan från teknik- och 
fritidsnämnden har därför inkluderats inköp av selar samt två rullstolar för att så många 
som möjligt, både barn och vuxna, ska kunna använda personlyften. 
 
Idag finns hjälpmedel som ramp ut i vattnet samt flytande badrullstolar för att 
möjliggöra bad för personer med funktionsnedsättning vid kommunens två 
tillgänglighetsbad, men personlyft saknas. För en person med en funktionsnedsättning 
som gör det svårt att ta sig ner i eller upp ur vattnet skulle en personlyft möjliggöra att 
fler skulle kunna bada. Förvaltningens förslag till teknik- och fritidsnämnden är att 
lämna in ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen för inköp och montering av två 
personlyftar samt inköp av olika selar samt två rullstolar för att möjliggöra att fler 
oavsett funktionsnedsättning eller ålder ska kunna bada vid tillgänglighetsbaden. Genom 
ökad möjlighet till bad och därmed aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning 
ges förutsättningar för god hälsa. 
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, landskaps- och fritidsenheten 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 
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Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och lämna in upprättad ansökan om 
medel ur tillgänglighetsmiljonen för ökad tillgänglighet vid kommunens 
tillgänglighetsbad genom inköp och montering av personlyftar med tillhörande selar 
samt extra rullstolar. 
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TFN § 57 Dnr TFN 2022/00444  

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

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts park inom investeringsprojekt 9404 
Bastionen och Norre Katts park, förverkligande av etapp 1 omfattande 2,5 mnkr 
överförs från Teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320 till fastighetsnämndens 
anslagsområde 209. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsanslag för utveckling av Rotundan inom investeringsprojekt 9404 Bastionen 
och Norre Katts park, förverkligande av etapp 1 omfattande 4 mnkr överförs från 
Teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320 till fastighetsnämndens anslagsområde 
272. 

Ärendet 
I Planeringsdirektiv med budget 2020-2024 fick kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott i uppdrag att ansvara för att återuppta och utvidga uppdraget 
för att bryta den barriär som Bastionen utgör mellan stadskärnan och Norre Katts park. 
 
Förstudien ’’Stadsparken – Norre Katts park, Bastionen, Norre port’' togs fram och 
godkändes av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att 
utreda gällande detaljplaners förutsättningar, samt ta fram underlag för uppdragsbeslut 
om ny/a detaljplan/er för området och teknik- och fritidsnämnden samt 
fastighetsnämnden fick i uppdrag att ta fram ett fördjupat förslag på hur den del av 
strukturplanens etapp 1 som bland annat handlar om att säkra Bastionen kan 
genomföras samt ta fram en kostnadsuppskattning för åtgärderna. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen tog fram ett fördjupat förslag samt 
kostnadsbedömning och 2022-01-24 beslutade teknik- och fritidsnämnden att 
genomföra stabilisering av Bastionens slänter genom en spontkonstruktion samt anpassa 
befintlig gångväg för ökad tillgänglighet till Rotundan. Kort därefter, 2022-01-26, 
beslutade fastighetsnämnden att bygga en offentlig toalett i övre Norre Katts park samt 
att utveckla Rotundan. 
 
I Planeringsdirektiv med budget för 2022-2026 finns 20 mnkr avsatts för Bastionen och 
Norre Katts park, förverkligande av etapp 1 i Teknik- och fritidsnämndens 
investeringsbudget. För att verkställa respektive delar behöver budgetmedel flyttas från 
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teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget till fastighetsnämndens 
investeringsbudget för byggnation av toalett och utveckling av Rotundan. 
 
Förslaget innebär att fastighetsnämnden får medel för att genomföra byggnation av 
toalett inom anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, vilken hanterar byggnation och 
förvaltning av internt uthyrda lokaler. Förslaget innebär även att fastighetsnämnden får 
medel för utveckling av Rotundan inom anslagsområde 272 Övrig fastighetsförvaltning, 
i vilken byggnation och förvaltning av externt uthyrda lokaler hanteras. Arbetena 
beräknas vara klara för att tas i bruk 2023. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, landskaps- och fritidsenheten, ekonomienheten. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts park inom investeringsprojekt 9404 
Bastionen och Norre Katts park, förverkligande av etapp 1 omfattande 2,5 mnkr 
överförs från Teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320 till fastighetsnämndens 
anslagsområde 209. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsanslag för utveckling av Rotundan inom investeringsprojekt 9404 Bastionen 
och Norre Katts park, förverkligande av etapp 1 omfattande 4 mnkr överförs från 
Teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320 till fastighetsnämndens anslagsområde 
272. 
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TFN § 58 Dnr TFN 2021/01127  

Revidering av delegationsordning fr.o.m. 2022 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning.  
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 
2022-05-01. 
3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2022-05-01 upphäva 
delegationsordning beslutad 2020-11-16, § 124, med tillhörande vidaredelegationer. 

Ärendet 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i november 2019 om ny styrning och 
ledning av Halmstads kommunkoncern, uppstod behov av att se över och utveckla 
samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen och arbetsform. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 59, att anta Reglemente och arbetsform 
för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2022-01-01.  
Det reviderade reglementet föranleder också behov av att se över teknik- och 
fritidsnämndens delegationsordning att gälla från och med 2022-05-01. Tidigare 
delegationsordning ska upphöra att gälla per samma datum.  
 
Ändringar som föreslås i delegationsordningen är bland andra: 
o Införande av tabell med förvaltningschefens vidaredelegering, i stället för i separat 
dokument och beslut. 
o Delegat ”handläggare i tilldelat ärende” ersätter tidigare specificerade funktioner, med 
undantag för chefsfunktioner. 
o Vissa ärenden som tidigare ansetts som verkställighet återförs som delegationsärende, 
bland annat upplåtelse av kommunal allmän platsmark samt rätt att avge yttrande till 
polismyndigheten i ärende om upplåtelse av kommunal allmän (offentlig) platsmark för 
särskilda ändamål t ex offentliga tillställningar. 
o Delegation införs för att kunna avge yttrande/synpunkter under samråd och 
granskning i planärenden (enligt plan- och bygglagen, PBL), samt i samrådsärenden 
enligt miljöbalken (MB) – under förutsättning att ärendet inte är av större vikt eller av 
principiell betydelse. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-03-21, § 34 
Kommunledningsförvaltningen, kommunjurist 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning.  
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 
2022-05-01. 
3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2022-05-01 upphäva 
delegationsordning beslutad 2020-11-16, § 124, med tillhörande vidaredelegationer. 
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-04-25   22(31) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 59 Dnr TFN 2022/00422  

Remiss: KFs riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att utreda Framtida Politisk 
Organisering (FPO). Utredningen syftade till att ta ett samlat grepp om Halmstads 
kommuns framtida politiska organisering för att kunna främja den demokratiska 
utvecklingen och tydliggöra en politisk organisering som är förutsägbar, hållbar och 
ändamålsenlig, oavsett utfall i kommunalvalet 2022.  
Utredningsarbetet visade att det saknas ett samlat styrdokument som beskriver 
kommunens politiska organisation. Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2022 att 
remittera ett utkast till riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering till 
samtliga politiska forum, med sista svarsdag den 28 april 2022. 
Teknik- och fritidsnämnden lämnar bifogat yttrande över remiss Kommunfullmäktiges 
riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens presidium, 2022-04-11 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrande över remiss 
Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering, daterat 
2022-04-10. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 60 Dnr TFN 2022/00177  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - årsredovisning 2021 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om förvaltningens arbetsmiljöarbete 2021 
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TFN § 61 Dnr TFN 2022/00512  

Parkeringsbokslut 2021 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen informerar om parkering från året, 2021. 
En presentation av parkeringar inom avgiftszoner i centrum, antalet parkeringar och 
fördelning inom zoner och kvartersmark/allmän plats.  
En utveckling där betalningssättet i rask takt förflyttas från biljettautomat till telefon 
samt hur parkeringstiden, omsättningen på parkeringsplatserna, förändrats beroende på 
närhet till centrum och taxa. Samt intäkternas fördelning på parkeringsavgift respektive 
felparkeringsavgift. 
 
Parkeringsbokslutet är en ny informationspunkt som avser att ge en allmän och generell 
bild av parkering i Halmstad. Frågeställningar och jämförelser görs med lyhördhet för 
vad som efterfrågas och ambitionen är att parkeringsbokslutet skall ge en gemensam 
grund i diskussion kring parkering. 
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TFN § 62 Dnr TFN 2022/00516  

Dagvattenriktlinjer 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om nytt förslag till dagvattenriktlinjer som kommer skickas ut på 
remiss 
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TFN § 63 Dnr TFN 2022/00523  

Idrottsanläggningar långsiktig plan 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om förslag till en långsiktig plan för kommunens 
idrottsanläggningar 
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TFN § 64 Dnr TFN 2022/00019  

Anmälningsärende april 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Meddelande om antagande av plan för transportsystem del 2 
Beslut i KS 2022-04-05 § 114 
2. Motion angående hyrcyklar i centrala Halmstad 
Beslut i KF 2022-03-30 § 28 
3. Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och omdisponering av medel 
Beslut KF 2022-03-30 § 16 
4. Internkontroll för nämnder och bolag 2021 
Beslut i KS 2022-04-05 § 105 
5. Ändring av lokala ordningsföreskrifter 
Beslut i KF 2022-03-30 § 15 
6. Rapport för sakgranskning 
Kommunrevisionen  
7. Regeringsuppdrag till naturvårdsverket: Utreda behov av författningsändringar i syfte 
att förhindra spridning och skydda vissa uppgifter kopplade till jakt och jägare 
8. Beslut om hälsofrämjande medel och aktiviteter 2022 
Beslut i KS 2022-03-15 § 62 
9. Slutrapport: Utredning framtida politisk organisering 
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TFN § 65 Dnr TFN 2022/00004  

Delegationsbeslut april 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. 1. DB Trafik bilaga 1: Trafikärende - upplåtelser av allmän platsmark, flyttning av 
fordon, parkeringstillstånd samt dispenser mellan 2022-03-01 – 2022-03-31 
2. DB Trafik bilaga 2: Lokala trafikföreskrifter mellan 2022-03-01 – 2022-03-31 
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TFN § 66 Dnr TFN 2022/00027  

Förvaltningschefen mfl informerar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Information om aktuella projekt 
Bo Lindmark & Henrik Larsson 
 
Dialog om kommunens styrmodell 
Rosita Salomonsson & Alfred Gotemark 
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TFN § 67 Dnr TFN 2022/00030  

Övriga frågor TFN 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna      

Ärendet 
Fråga från Charlotte Zsoldos (V) om rondellen i flygstaden.  
 
Fråga från Charlotte Zsoldos (V) om avverkning på galgberget. Besvaras av 
förvaltningen under § 49 
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TFN § 68 Dnr TFN 2022/00031  

Nästa sammanträde 
      

Ärendet 
Nästa sammanträde är den 23 maj     
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