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

Beslutande Ledamöter 
Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande 
Carin Jacobsson (S), 1:e vice ordförande 
Ola Johnsson (M) 
Torbjörn Johansson (C) 
Krister Karlsson (SD) 
Peter Vencel (S) 
Sawsan Salih (S) 
 

 Ersättare 
Sven Palmkvist (M) 
Magnus Hedman (KD) 
Rasmus Eliasson (S) 
 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, § 27, Marie Leandersson § 25-26 & 28-29, Bo Lindmark § 33, Ulf 
Holm, Ola Svensson, Malin Östlund § 24, Kerstin Lorick, Roland Larsson § 30, Sofia 
Strand § 34, Rosita Salomonsson § 33, Emil Bagler, Marcus Mentzer § 33, Nina Sanell 
§ 33, Peter Wallenius § 33, Sofia Höglind § 33, Marie Eking § 33, Isabell Lagerblad § 
33. 

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Nymansgatan 23  Paragrafer §§ 23-34 
Justeringsdag 2022-03-23  

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

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

 Carl-Johan Berthilsson (M)  

Justerare .................................................  
 Carin Jacobsson (S)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Fastighetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-24 Datum då anslaget tas ned 2022-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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FN § 23 Dnr FN 2022/00004  

Val av justerare  

Beslut 
Fastighetsnämnden väljer Carin Jacobsson (S) att jämte ordförande (M) justera 
protokollet 

Ärendet 
Carin Jacobsson (S) föreslås justera protokollet.  
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FN § 24 Dnr FN 2022/00010  

Ekonomirapport jan-feb 2022 

Beslut 
Fastighetsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till och med 
februari, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022.  

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

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till och med 
februari, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022.  
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FN § 25 Dnr FN 2021/00097  

Remiss: Granskning - Avfallsföreskrifter 

Beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslaget till granskningshandlingar till 
kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen önskar synpunkter på granskningsversionen av kommunfullmäktiges 
riktlinjer för avfallshantering. Fastighetsnämnden angav i sitt yttrande över 
samrådsversionen, FN 2021-10-27, § 90, att nu aviserade förändringar i föreskrifterna 
inte bedöms få några egentliga konsekvenser för verksamheten inom 
fastighetsnämndens ansvarsområde. Denna bedömning kvarstår gällande 
granskningsversionen. 
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.  

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslaget till granskningshandlingar till 
kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering.  
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FN § 26 Dnr FN 2022/00036  

Revidering av delegationsordning - information  

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

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 fastighetsnämnden att gälla från och med 2022-01-01.  
Det reviderade reglementet föranleder också behov av att se över fastighetsnämndens 
delegationsordning att gälla från och med 2022-04-01. 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 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 fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning, ledningsstödsenheten. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.  
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FN § 27 Dnr FN 2021/00114  

Svar på arkivtillsyn 2021 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag, daterat den 8 mars 
2022.  

Ärendet 
Kommunarkivet utförde tillsyn enligt arkivlagen på fastighetsnämnden och teknik- och 
fritidsnämnden 2021-11-30 och har översänt en tillsynsrapport som är gemensam för 
båda nämnderna. I rapporten har arkivet skiljt på kommentarer som gäller respektive 
nämnd. Kommunarkivet hade följande rekommendationer till fastighetsnämnden:  
 
1. Ta fram rutiner för låsning av arkivlokaler 
 
2. Se över och ta fram ny informationshanteringsplan för både TF och FN, samt 
uppdatera arkivbeskrivningar. 
 
3. Ta fram en strategi för vilken nämnd som är arkivbildare för förvaltningens 
gemensamma information. 
 
4. Se över arkivorganisationen – finns möjligheter att fördela mer tid till 
arkivredogörare. 
 
Uppföljning av tillsynen sker 2022-04-01, där kommunarkivet kontrollerar vilka av de 
åtgärder som påpekats i rapporten som har utförts. Arkivets minimumkrav är att det ska 
ha tagits fram en åtgärdsplan samt att de enklare åtgärder som föreslagits ska vara 
utförda. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreterare på teknik- och fastighetsförvaltningen 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag, daterat den 8 mars 
2022.  
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FN § 28 Dnr FN 2022/00044  

Tilläggsäskande för ombyggnad utemiljö - Steningeskolan  

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills dess att prövning hos 
Länsstyrelsen är avgjord.  

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): Bordlägga ärendet tills dess att prövning hos Länsstyrelsen är avgjord 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar om nämnden vill besluta enligt ordförandes (M) förslag och 
konstarerar att nämnden beslutar enligt detta.  
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FN § 29 Dnr FN 2022/00043  

Tilläggsäskande av komplettering och ombyggnad utemiljö - 
Galgbergets förskola 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
fastighetsnämnden, anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter, ett tilläggsanslag på 1 
mnkr i investeringsmedel 2022 för komplettering och ombyggnad av utemiljön vid 
Galgbergets förskola.  

Ärendet 
Galgbergets förskola invigdes hösten 2021. I samband härmed signalerade barn- och 
ungdoms-förvaltningen att utemiljön inte upplevdes ge förutsättningar för att bedriva 
ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet avses att friytan ska kunna 
användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den 
förskoleverksamhet som friytan är avsedd för. Det finns flera anledningar till den 
uppkomna situationen och de upplevda bristerna i utemiljön, bland annat den tidiga 
projekteringen i förhållande till byggnationen (bl.a. pga. överklaganden), ändrade 
önskemål och förutsättningar på platsen (bl.a. krav dagvattenmagasin i samband med 
byggnation av korttidsboende på intilliggande fastighet), samt delvis bristande 
kommunikation mellan inblandade förvaltningar.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har nu tagit fram ett kompletterings- och 
ombyggnadsförslag för utemiljön tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Förslaget är kostnadsberäknat till 1 mnkr. 
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 1 
mnkr i investeringsmedel 2022 för komplettering och ombyggnad av utemiljön vid 
Galgbergets förskola.  
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FN § 30 Dnr FN 2022/00026  

Granskning skogsförvaltning  

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om revisorernas granskning av skogsförvaltningen 
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FN § 31 Dnr FN 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Nya hyreskontrakt, t.o.m. 2022-02-28 
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FN § 32 Dnr FN 2022/00003  

Anmälningsärenden  

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Remiss: Riktlinje för upphandling och inköp 
KPLU 
2. Delrapportering av utredningsuppdrag avseende organiserad brottslighet samt 
framtagande av riktlinje avseende korttidsuthyrning av kommunens lokaler. 
Beslut i KS 2022-02-22, § 41 
3. Bokslut, resultatbalanseringar och ombudgeteringar för Halmstads kommun 2021 
Beslut i KS 2022-02-22, § 36 
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FN § 33 Dnr FN 2022/00007  

Information 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Aktuella projekt 
Bo Lindmark 
 
Lägesinformation myndighetskrav förskolor 
Marcus Mentzer, Nina Sanell, Peter Wallenius, Sofia Höglind, Marie Eking & Isabell 
Lagerblad 
 
Kommunens styrmodell 
Sofia Strand, Rosita Salomonsson & Alfred Gotemark 
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FN § 34 Dnr FN 2022/00008  

Övrigt tillkommande frågor på mötet 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna      

Ärendet 
Fråga från Ola Johnsson (M) om lokaler för att ta emot flyktingar från Ukraina. 
Förvaltningen svarar att arbetet pågår. 
 
Fråga från Magnus Hedman (KD) om skyddsrum i kommunens fastigheter. 
Förvaltningen svarar att översyn av skyddsrum är på gång   
 
Fråga från Torbjörn Johansson (C) om hur frågan om laddstolpar hanteras. 
Förvaltningen svarar att arbetet pågår inom förvaltningen.  
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