
Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2022-04-25  1(7) 
   

 

Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 25 april 2022 kl 12:30 

Beslutande Ledamöter 
Håkan Björklund (C), Ordförande 
Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Jan Prytz (M) 
Magnus Ackerot (M) § 45-55  
Lars Björk (-) 
Lars-Uno Kroon (S) 
Roland Malmenborn (M) 
Ola Nilsson (MP) 
Rebecca Bjällsjö (C) 
Charlott Zsoldos (V) § 45-66 
Bengt Arvidsson (S) 
Daniel Wångsten (L) 67-68 
 

 Ersättare 
Daniel Wångsten (L) § 48-66 
Johan Josefsson (-) § 50-68 
 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, Marie Leandersson § 53, Johanna Wisjö, Ulf Holm, Ola Svenson, Bo 
Lindmark, Anneli Johansson, Linnea Fahlström § 51, Annica Persson § 52. 

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A  Paragrafer §§ 45,51,52,59 
Justeringsdag  Omedelbar justering  

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

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

 Håkan Björklund (C)  

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

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-26 Datum då anslaget tas ned 2022-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

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

Val av justerare ...................................................................................... 3 
TFN § 51 Dnr TFN 2022/00423 

Remiss: Samråd - Detaljplan för del av Fyllinge 20:393 m.fl. Södra 
Kistinge industriområde. ......................................................................... 4 

TFN § 52 Dnr TFN 2021/00990 
Remiss: Granskning - Detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1 ....... 6 

TFN § 59 Dnr TFN 2022/00422 
Remiss: KFs riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering ..... 7 
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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 § 51 Dnr TFN 2022/00423  

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

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. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart. 

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 omedelbar. 
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Yrkanden 
Rebecca Bjällsjö (C) tilläggsyrkande: I yttrandet påpeka att en bro över vägen kan vara 
mer lämpligt än en tunnel, samt skriva ”eventuell tågstation i Trönninge”.  

Beslutsgång  
 
Ordförande (C) prövar förvaltningens förslag och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt detta.   
 
Ordförande (C) prövar sedan Rebecca Bjällsjös (C) tilläggsyrkande och konstarer att 
nämnden bifaller detta. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen ska omedelbart justeras 
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TFN § 52 Dnr TFN 2021/00990  

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

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande utan erinran mot föreslagen 
åtgärd. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

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 § 59 Dnr TFN 2022/00422  

Remiss: KFs riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering 

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. 

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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