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Beslutande Ledamöter 
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Perihan Karagöz (S) 
Ola Nilsson (MP) 
Rebecca Bjällsjö (C), § 54-62 
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Bengt Arvidsson (S) 
Marie-Helene  Bergstrand (C) 

Övriga deltagare Alfred Gotemark, Marie Leandersson § 59, Malin Östlund § 63, Ulf Holm, Ola 
Svensson, Bo Lindmark, Hanna Sandqvist, § 56, Charlotte Svensson § 57-58, Ola 
Salomonsson § 57-58, Andrea Jacobsson § 62, Patrik Cederleuf § 62, Annica Pålsson 
§ 62 & 67, Sofia Warpman § 62 & 64, Magnus Rasmusson § 65, Shadab Amoor § 66, 
Ulf Boberg § 68, Anneli Johansson 

Justeringsplats Stationsgatan 48, teknik- och fastighetsförvaltningen  Paragrafer §§ 54-70 
Justeringsdag 2021-04-28  

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

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

 Håkan Björklund (C)  

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

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-28 Datum då anslaget tas ned 2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Stationsgatan 48, teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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TFN § 54 Dnr TFN 2021/00027  

Val av justerare 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden utser jämte ordföranden (C) Micael Nilsson (S) att justera 
protokollet 

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås justera protokollet 
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TFN § 55 Dnr TFN 2021/00026  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande föredragningslista.  

Ärendet 
Förslaget är föreliggande föredragningslista 
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TFN § 56 Dnr TFN 2019/00919  

Plan för Halmstads kommuns lekmiljöer 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om arbetet med att ta fram en plan för utveckling av 
Halmstads kommuns lekmiljöer.  
 
Ärendet kommer upp för beslut i juni 
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TFN § 57 Dnr TFN 2021/00456  

Föreningsbidrag  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden får en årlig återrapportering av utbetalda föreningsbidrag 2020 
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TFN § 58 Dnr TFN 2021/00453  

Förstärkt aktivitetsbidrag föreningar  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om förstärkta aktivitetsbidrag till föreningar på grund av 
pandemin. 
 
Ärendet lyfts för beslut i maj.  
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TFN § 59 Dnr TFN 2021/00457  

Grundläggande granskning  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Nämnden informeras om den grundläggande granskningen av kommunens nämnder 
som kommunrevisionen har utfört.  
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TFN § 60 Dnr TFN 2021/00018  

Anmälningsärende april 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit emot anmälningsärendena 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
Internkontroller för nämnder och bolag 2020 
Beslut i KS 2021-04-06, § 97 
Antagande av detaljplan för nippeln 1 och nonien 1 m.fl.  
Beslut i KS 2021-04-06, § 79 
Antagande av detaljplan för Trönninge 12:4 m.fl.  
Beslut i KS 2021-04-06, § 81 
Motion om att starta upp föreningsråd 
Beslut i KF 2021-03-31, § 21 
Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap 
Beslut i KF 2021-03-31, § 20 
Åtgärder för drabbade branscher på grund av pandemi 
Beslut i KF 2021-03-31, § 18 
Antagande av detaljplan för Trönninge 12:4 m.fl. 
Beslut i KSU 2021-03-23, § 59 
Antagande av detaljplan för del av Gullhönan 1 och Halmstad 6:1 
Beslut i KS 2021-03-16, § 60 
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TFN § 61 Dnr TFN 2021/00004  

Delegationsbeslut april 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
Bilaga 1. Trafikärende - upplåtelser av allmän plats mark, flyttning av fordon, 
parkeringstillstånd samt dispenser mellan 1 och 31 mars 2021. 
Bilaga 2. Lokala trafikföreskrifter, mellan 1 och 31 mars 2021 
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TFN § 62 Dnr TFN 2021/00025  

Förvaltningschefen mfl informerar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Information om aktuella projekt 
Bo Lindmark 
 
Öppethållande tider på bad – och idrottsanläggningar enligt FHMs råd 
Andrea Jacobsson 
 
Arbete med att förhindra nedskräpning  
Patrik Cederlauf 
 
Parkeringsböter under pandemin 
Annica Pålsson 
 
P-platser i Tylösand och Frösakull  
Annica Pålsson 
 
Enduro på Östra stranden 
Sofia Warpman 
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TFN § 63 Dnr TFN 2021/00121  

Ekonomirapport jan-mar  

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till 
och med mars, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2021.  

Ärendet 
Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden januari till och med mars 2021 med 
tillhörande helårsprognos till den 31 december 2021. 
 
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 2021 finns 6 
rapporttillfällen; efter februari, mars, april (delårsrapport), augusti (delårsbokslut), 
oktober samt efter november. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet är berett inom ekonomienheten på teknik-och fastighetsförvaltningen. Ärendet 
faller inte inom ramen för MBL.  

Förslag till beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till 
och med mars, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2021 
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TFN § 64 Dnr TFN 2018/00907  

Utvecklingsplan för Halmstads stränder 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna remissversionen av Utvecklingsplan 
för Halmstads stränder. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att skicka remissversionen av Utvecklingsplan för 
Halmstads stränder på remiss till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Destination 
Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Försvarsmakten, Fortifikationsverket samt markägare 
av stränderna Ringenäs och Haverdal. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att remisstiden ska vara till den 31 juli samt att 
remissen även ska skickas till samhällsföreningar i orter med närhet till de allmänna 
badplatserna.  
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram en utvecklingsplan för Halmstads stränder 
som presenterar en översiktlig vision för utvecklingen av kommunens stränder i syfte att 
möta dagens och framtidens behov av attraktiva stränder med ökade krav på 
tillgänglighet, service och upplevelsevärde och önskar få in synpunkter på denna. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Representanter från följande förvaltningar och bolag har bjudits in till dialog- och 
informationsmöten under framtagandet av utvecklingsplanen: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Räddningstjänsten 
Destination Halmstad AB 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Laholmsbuktens VA AB 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna remissversionen av Utvecklingsplan 
för Halmstads stränder. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att skicka remissversionen av Utvecklingsplan för 
Halmstads stränder på remiss till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Destination 
Halmstad, Länsstyrelsen Halland, Försvarsmakten, Fortifikationsverket samt markägare 
av stränderna Ringenäs och Haverdal. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  
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Yrkanden 
Roland Malmenborn (M): Förlänga remisstiden till den 31 juli  
Håkan Björklund (C): Även skicka remissen till samhällsföreningar i orter med närhet till 
de allmänna badplatserna. 

Beslutsgång  
 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt förvaltningens förslag och finner 
bifall. Ordförande frågar sedan om nämnden vill förlänga remisstiden till den 31 juli 
enligt Roland  och finner bifall för detta. Ordförande frågar om nämnden vill besluta att 
remissen även ska skickas till samhällsföreningar i orter med närhet till de allmänna 
badplatserna och finner bifall för detta.  
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TFN § 65 Dnr TFN 2021/00377  

Remiss lokalförsörjningsplan 2021-2030 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag 2021-03-
22 över förslag till lokalförsörjningsplan gällande lokaliseringar och funktioner för bland 
annat nya grundskolor, förskolor, gymnasieskolor, idrottslokaler samt särskilda boenden. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 
Halmstads kommun reviderar årligen den långsiktiga lokalförsörjningsplanen. Planen är 
Halmstads kommuns strategiska dokument med förslag på lokalisering och tidplan för 
framtida grundskolor, förskolor, gymnasieskolor, idrottslokaler och särskilda boenden.  
 
Att ta fram en plan för hur teknik- och fastighetsförvaltningen ska vara lokaliserad är ett 
uppdrag som följer av beslutet att slå samman de båda tidigare förvaltningarna. Samlade 
och ändamålsenliga kontorslokaler och arbetsdepåer är en grundförutsättning för att 
teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna bedriva sina verksamheter rationellt, 
funktionellt och kostnadseffektivt. Förvaltningens omedelbara avsikt är att förtydliga de 
ingående verksamheternas behov och därefter se till att underlaget tillförs kommande 
LOFS 2022-2031. 
 
Teknik- och fritidsnämnden vill understryka att lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt 
verktyg, bland flera i samhällsbyggnadsprocessen.  Det är därför viktigt att nämnderna 
och förvaltningarna redan i ett tidigt skede bereds plats att medverka i övriga forum där 
samhällsutveckling i form av detaljplaner, lokalförsörjning och markanvändning 
avhandlas. Lokalförsörjningsplanen ska ses som ett resultat av den processen. Platsernas 
lämplighet måste analyseras i nära samarbete med Teknik- och fritidsnämnden och 
teknik-och fastighetsförvaltningen och frågor som avser objekten inom ramen för 
lokalförsörjningsplanen och dess påverkan på trafiksituation, parkeringsmöjligheter samt 
ianspråktagande av allmän platsmark ska vara en naturlig del av 
lokalförsörjningsprocessen. Medel inom lokalförsörjningsprocessen måste avsättas för 
att hantera de behov som uppstår på de allmänna ytorna. 
 
Teknik- och fritidsnämnden vill på förekommen anledning lyfta etableringen av en ev. 
grundskola i området Furet/Frennarp/Sannarp/Halmstad Arena.  Teknik- och 
fritidsnämnden bedömer att en permanent skoletablering på Sannarp/Halmstad Arena 
inte är möjlig och klart olämplig då området hyser Halmstads kommuns största och 
mest frekvent besökta anläggning för idrott, upplevelser, möten och rekreation 
strategiskt placerad centralt i staden. Platsen utgör ett unikt idrottsområde som 
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möjliggör ett differentierat idrottsutövande där spontan-, motions-, skol-, samt elitidrott 
utövas och idrottsevenemang arrangeras. Det måste finnas möjlighet att fortsatt utveckla 
Arenaområdet när Halmstads kommun växer. Även trafiksituationen kring området är 
redan nu problematiskt. 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av i berörda medarbetare och funktioner inom Teknik- och 
fastighetsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta Teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande daterat 2021-03-22 över förslag till lokalförsörjningsplan gällande 
lokaliseringar och funktioner för bland annat nya grundskolor, förskolor, 
gymnasieskolor, idrottslokaler samt särskilda boenden. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  
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TFN § 66 Dnr TFN 2021/00389  

Detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, 
Dnr KS 2019/00535. 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag 2021-04-
08, avseende samrådshandling tillhörande detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del 
av Skäran 1, Halmstad. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har remitterat förlag till samrådshandling 
tillhörande detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Halmstad, för 
yttrande till bland annat teknik- och fritidsnämnden  
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny grundskola, med Snöstorp 
och Andersberg som främsta upptagningsområden, för minst 625 elever, årskurs 4 -9, 
och en ny idrottshall med tillhörande gymnastikdel på del av fastigheten Snöstorp 
19:199 och del av Skäran 1, Halmstad.  Syftet med detaljplanen är även att säkra tillfart 
till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan.  
Teknik- och fritidsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen i stort, men vill se ett antal 
förändringar i plankartan och medföljande planbeskrivning. Förändringarna gäller 
fördelningen mellan kvartersmark och allmän platsmark på plankartan, tillfart till 
parkeringsplats för rörelsehindrade via en intilliggande bostadsgata samt utformningen 
av angöringsslingan framför skolans entré. Dessutom efterfrågas ett förtydligande 
gällande kostnaden för föreslagna kompensationsåtgärder och åtgärder för säkra 
skolvägar. 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner erinran enligt bifogad skrivelse/yttrande daterat 
2021-04-08, avseende samrådshandling tillhörande detaljplan för del av Snöstorp 19:199 
och del av Skäran 1, Halmstad. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  
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TFN § 67 Dnr TFN 2021/00402  

Detaljplan för Skedala 1:11, Kristinehedgymnasiet, Dnr KS 
2019/00636. 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag 2021-03-
31, avseende samrådshandling tillhörande detaljplan för Skedala 1:11, Kristineheds-
gymnasiet, Halmstad. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har för samrådsyttrande till bland annat 
teknik- och fastighetsnämnden remitterat ett förslag till detaljplan för Skedala 1:11, 
Kristinehedsgymnasiet, i Halmstad. 
Teknik och fastighetsförvaltningen anser att planen överensstämmer med kommunens 
intentioner om hur staden skall växa. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner erinran enligt bifogad skrivelse/yttrande daterat 
2021-03-31, avseende samrådshandling tillhörande detaljplan för Skedala 1:11, 
Kristineheds-gymnasiet, Halmstad. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  
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TFN § 68 Dnr TFN 2021/00421  

Remiss: SOU Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning 
av motorfordon SOU 2020:22 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag 31 mars 
2021.  

Ärendet 
Infrastrukturdepartementet har bjudit in Halmstads kommun till att yttra sig över 
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22, och 
begärt svar senast 2021-06-04. Kommunstyrelsen önskar yttrande från Teknik- och 
fritidsnämnden senast 2021-04-28. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra mot remissförslaget till 
motorfordonspooler i stort. Det är upp till kommunen själv att avgöra i vilken 
utsträckning reservation för parkeringsplatser för delningsfordon ska ske. Kommunens 
kostnader för administration och skyltning ökar i samma takt som antalet reserverade 
platser och tillstånd för delningsfordon utökas.  
 
En eventuell reservering av parkeringsplatser för delningsfordon bör göras så att antalet 
reserverade parkeringsplatser står i proportion till behovet då dessa platser annars 
riskerar stå outnyttjade.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 31 
mars 2021 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart 
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2021-04-26   20(21) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 69 Dnr TFN 2021/00028  

Övriga frågor TFN 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Fråga om ekonomisk uppföljning och redovisning av kostnadsställen. Förvaltningen 
återkommer med förslag på redovisning av kostnadsställen.  
      
 
   
 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Teknik- och fritidsnämnden 2021-04-26   21(21) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

TFN § 70 Dnr TFN 2021/00030  

Nästa sammanträde      

Ärendet 
Nästa sammanträde är 2021-05-21 
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