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Plats och tid Nymansgatan 23, sammanträdesrum Galgberget, 20 april 2022 kl 14:00 

Beslutande Ledamöter 
Carin Jacobsson (S), 1:e vice ordförande 
Ola Johnsson (M) 
Torbjörn Johansson (C) 
Krister Karlsson (SD) 
Sawsan Salih (S) 
Rasmus Eliasson (S) 
Sven Palmkvist (M) § 35–47 
 

  
 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, Marie Leandersson § 41–44, Ulf Holm, Bo Lindmark § 40 & 47, 
Torsten Rosenqvist § 37, Kerstin Lorick, Roland Larsson § 38, Bengt Kenneryd § 39, 
Sofia Strand § 47, Rosita Salomonsson § 48, Emil Bagler.  

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Nymansgatan 23  Paragrafer §§ 35–48 
Justeringsdag   

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

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

 Carin Jacobsson (S)  

Justerare .................................................  
 Torbjörn Johansson (C)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Fastighetsnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-04-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-21 Datum då anslaget tas ned 2022-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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FN § 35 Dnr FN 2022/00004  

Val av justerare  

Beslut 
Torbjörn Johansson (C)) väljs att jämte vice ordförande (S) justera protokollet. 

Ärendet 
Torbjörn Johansson (C) föreslås att justera protokollet  
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FN § 36 Dnr FN 2022/00010  

Ekonomirapport jan-mars 2022 

Beslut 
Fastighetsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till och med 
mars, 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 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 
mars, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022.   
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FN § 37 Dnr FN 2022/00019  

Plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet - 
Lokalförsörjning BUF 

Beslut 
1. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna ”Grundskolor 
– plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet” som underlag för 
kommungemensam plan för säkerställande av skolkapacitet 2022–2030. 
2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ”Grundskolor – plan för 
reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet” inarbetas i lokalförsörjningsplanen för 
2023–2032. 
Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreslå teknik- och 
fastighetsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen inom sina ansvarsområden och utifrån sina 
förutsättningar i samverkan förbereda genomförandet av planen redan 2022. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsförvaltningen har anmält brist på elevplatser i Halmstad centralort 
redan för år 2022 utöver de permanenta platser som tillskapas i närtid. Detta trots ett 
ambitiöst utbyggnadsprogram för Halmstads kommuns skolbestånd. Enligt 
lokalförsörjningsplanen 2022–2031 tillskapas närmare 6 000 platser som ersättning för 2 
500 platser i paviljonger och ett demografiskt behov på cirka 1 500 elevplatser. Av olika 
skäl uppstår fördröjningar i genomförande av de permanenta elevplatserna i närtid. 
Vidare finns ett behov av att uppgradera cirka 6 000 existerande elevplatser att motsvara 
dagens miljökrav i ett s.k. myndighetsprojekt. Detta medför att det uppstår ett behov av 
att överbrygga tiden fram till dess att permanent kapacitet förverkligats, med tillfälliga 
elevplatser utöver redan existerande paviljonger. Genom att påskynda tillskapande av 
permanenta elevplatser kan behovet av ytterligare paviljonger minimeras. Reella tillskott 
av permanenta platser bedöms möjliga att tillskapa år 2026. Tiden fram till dess behöver 
överbryggas. I anslutning till myndighetsprojektet bedöms ytterligare behov av tillfälliga 
elevplatser uppstå.  
För att hantera den uppkomna situationen har detta förslag till ”Grundskolor – plan för 
reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet 2022-2030” utarbetats. Planen består av: 
- Förslag till prioritering av ny permanent ny kapacitet till 2026-2027. 
- Åtgärder för att överbrygga underskott av platser 2022-2026. 
- Plan för beredskap för framtida behov av reservkapacitet. 
- Förslag till upprättande av plan för myndighetsprojekt. 
Planen ersätter inte andra planer inom lokalförsörjning och verksamhetsplanering utan 
ska ses som ett komplement för att kraftsamla och samordna kommunens arbete för att 
säkerställa elevkapacitet i tid åt barn- och ungdomsnämnden. Avsikten är att planen ska 
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ligga till underlag för uppdatering av bl.a. lokalförsörjningsplan 2023-2032 och 
verksamhetsplan 2023-2027. 
Ärendets beredning 
Fastighetsnämnden har efter att inhämtat synpunkter från barn- och ungdomsnämnden 
samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat lämna förslaget 
”Grundskolor - plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet 2022-30” till 
kommunstyrelsen för beslut.  
Synpunkter från remissinstanser har beaktats och inarbetats i planen.  
Ärendet har beretts av tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna ”Grundskolor  
– plan för reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet” som underlag för 
kommungemensam plan för säkerställande av skolkapacitet 2022-2030. 
2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ”Grundskolor  – plan för 
reservkapacitet och prioriterad ny kapacitet” inarbetas i lokalförsörjningsplanen för 
2023-2032. 
Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreslå teknik- och 
fastighetsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen inom sina ansvarsområden och utifrån sina 
förutsättningar i samverkan förbereda genomförandet av planen redan 2022. 
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FN § 38 Dnr FN 2022/00026  

Granskning skogsförvalting 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar avge svar på revisionsrapport - granskning av 
skogsförvaltning, daterat 2022-04-04.   

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 svar lämnas i separat svarsyttrande. 
Kommunrevisionen önskar senast den 3 maj 2022 ta del av de åtgärder som nämnderna 
avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.  
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning och driftavdelning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar avge svar på revisionsrapport - granskning av 
skogsförvaltning, daterat 2022-04-04.   
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FN § 39 Dnr FN 2022/00037  

Remiss "Riktlinje för upphandling och inköp" 

Beslut 
Fastighetsnämnden 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. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslaget till kommunfullmäktiges riktlinje 
för upphandling och inköp. 
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FN § 40 Dnr FN 2022/00024  

Granskning investeringsprojekt Kattegattgymnasiet 

Beslut 
1.Fastighetsnämnden beslutar att anta svar på granskningsrapporten för 
investeringsprojektet Kattegattgymnasiet, daterat 2022-03-31, och översända det till 
kommunrevisionen. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att 
statusrapportera byggprojekt med en investeringsbudget >50 mnkr i samband med 
ordinarie tertialuppföljningar.    

Ärendet 
Kommunrevisionen i Halmstads kommun har genomfört en granskning av 
fastighetsnämndens interna kontroll gällande byggprojektet Kattegattgymnasiet. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om fastighetsnämnden har en tillräcklig intern 
kontroll av byggprojektet. Investeringsprojektet bedöms hållas inom tilldelad budget. 
Kommunrevisionens samlade bedömning att fastighetsnämnden inte helt har en 
tillräcklig intern kontroll av byggprojektet. 
Kommunrevisionen önskar senast den 3 maj 2022 ta del av de åtgärder som 
fastighetsnämnden avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.  
Ärendets beredning 
Fastighetsnämnden 2022-02-23, § 20 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning, projektavdelningen 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1.Fastighetsnämnden beslutar att anta svar på granskningsrapporten för 
investeringsprojektet Kattegattgymnasiet, daterat 2022-03-31, och översända det till 
kommunrevisionen. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att 
statusrapportera byggprojekt med en investeringsbudget >50 mnkr i samband med 
ordinarie tertialuppföljningar.    
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FN § 41 Dnr FN 2022/00045  

Remiss: KFs riktlinje för Halmstads kommuns politiska 
organisering  

Beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att instämma med utredningen som helhet och förorda 
en gemensam nämnd.  
2. Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslaget till riktlinje. 

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.  
I förslaget till riktlinje anges några förändringar enligt nämndinitiativ beslutat av 
kommunstyrelsen den 15 mars 2022, bland annat att fastighetsnämnden och teknik- och 
fritidsnämnden slås samman till teknik- och fastighetsnämnden från och med 
kommande mandatperiod. 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2022 att remittera utkastet till riktlinje för 
Halmstads kommuns politiska organisering till samtliga politiska forum, med sista 
svarsdag den 28 april 2022.  
Ärendets beredning 
Fastighetsnämndens presidium, 2022-04-06 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 

Förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att instämma med utredningen som helhet och förorda 
en gemensam nämnd.  
2. Fastighetsnämnden har inget att erinra över förslaget till riktlinje. 
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FN § 42 Dnr FN 2022/00046  

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

Beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra mot samrådsförslaget till detaljplan för del av 
Fyllinge 20:393 m.fl. Södra Kistinge industriområde. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott översände 16 mars 2022 
samrådshandlingar för detaljplan för del av Fyllinge 20:393 m.fl. Södra Kistinge 
industriområde till fastighetsnämnden för yttrande senast den 27 april 2022. 
Det råder stor efterfrågan på industri- och verksamhetsmark och tillgången är begränsad 
i Halmstads kommun. Huvudsyftet med detaljplanen är att utöka Kistinge 
industriområde söderut för att säkra tillgången till verksamhetsmark.  
Detaljplanen berör inte och gränsar inte heller till befintlig eller planerad kvartersmark 
för offentlig verksamhet såsom förskola, skola eller äldreboende. Av denna anledning 
föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att fastighetsnämnden beslutar att inte ha 
något att erinra över förslaget till samrådshandling.  
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden har inget att erinra mot samrådsförslaget till detaljplan för del av 
Fyllinge 20:393 m.fl. Södra Kistinge industriområde. 
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FN § 43 Dnr FN 2022/00036  

Revidering av delegationsordning  

Beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 2022-05-
01. 
3. Fastighetsnämnden beslutar att upphäva delegationsordning beslutad 2020-11-25, § 
73, med tillhörande vidaredelegationer från och med 2022-05-01.   

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 2022-05-01. 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 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 
Fastighetsnämnden 2022-03-23, § 26 
Kommunledningsförvaltningen, kommunjurist 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning. 
2. Fastighetsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 2022-05-
01. 
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3. Fastighetsnämnden beslutar att upphäva delegationsordning beslutad 2020-11-25, § 
73, med tillhörande vidaredelegationer från och med 2022-05-01.   
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FN § 44 Dnr FN 2022/00043  

Upphävande av tilläggsäskande för utemiljö - Galgbergets 
förskola 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 2022-03-23, § 29, avseende 
tilläggsäskande. 

Ärendet 
Fastighetsnämnden beslutade 2022-03-23, § 29, 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. 
 
I dialog med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning (ekonomidirektör och 
budgetchef), för att skyndsamt kunna färdigställa entreprenadens utemiljö och med 
anledning av att avvikelsen (tilläggsäskandet) anses kunna rymmas inom tillåten 
avvikelse för beslutad investeringsbudget för projektet, föreslår förvaltningen att 
fastighetsnämnden upphäver nämndens beslut 2022-03-23, § 29, avseende 
tilläggsäskande. 
Ärendets beredning 
Fastighetsnämnden 2022-03-23, § 29 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förvaltningsledning och projektavdelning 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 2022-03-23, § 29, avseende 
tilläggsäskande. 
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FN § 45 Dnr FN 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Nya hyreskontrakt t.om. 2022-04-04 
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FN § 46 Dnr FN 2022/00003  

Anmälningsärenden  

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för isolering av förråd i Skedalahed 
Beslut i KF 2022-03-30 § 18 
2. Begäran om tilläggsanslag till fastighetsnämnden för anpassning av Prästgården i 
Harplinge 
Beslut i KF 2022-03-30 § 19 
3. Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och omdisponering av medel 
Beslut i KF 2022-03-30 § 16 
4. Internkontroll för nämnden och bolag 2021 
Beslut i KS 2022-04-05 § 105 
5. Uppdrag att utreda behov av författningsändringar i syfte att förhindra spridning av 
och skydda vissa uppgifter kopplade till jakt och jägare 
Regeringsuppdrag till naturvårdsverket 2022-03-30. 
6. Utkast rapport – grundläggande granskning  
Kommunrevisionen  
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FN § 47 Dnr FN 2022/00007  

Information 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Aktuella projekt 
Bo Lindmark 
 
Dialog om kommunens styrmodell utifrån utbildningsfilmer  
Sofia Strand, Rosita Salomonsson & Alfred Gotemark 
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FN § 48 Dnr FN 2022/00008  

Övrigt tillkommande frågor på mötet 
 

Beslut 
Fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna      

Ärendet 
En övrig fråga från Torbjörn Johansson (C) om byggande av laddstolpar vid 
kommunala fastigheter. Förvaltningen beskriver processen och svarar att arbetet går 
framåt.   
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