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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

Plats och tid 

Beslutande 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats 

och tid 

B3, Stadshus B, klockan 9.20 – 14.35

Ajournering för lunch 11.35 

Micael Åkesson (M), ordförande 

Arne Kastberg (M) 

Susanna Thunberg (C) 

Carl-Magnus Wikelund (C) 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

Per-Olof Johansson (KD) 

Lennart Isaksson (S) 

Rita Wiberg (S) 

Aida Mulalic (S) 

Anton el Raai (S) 

Erik Hellsborn (SD) 

Tea Barkman (M) 

Tommy Magnusson (M) 

Viveca Haugness (S) 

Sven-Åke Öhman (C) 

Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Bianca Jansson, nämndsekreterare 

Helena Lind, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration 

Jennie Fagerström, landskapsarkitekt § 16 

Karolina Oxfall, trafikplanerare § 16 

Martin Johansson, avdelningschef Projekt §§ 17, 19 

Håkan Olsson, samordnare § 18 

Mattias Bengtsson, avdelningschef Trafik § 20 

Li Hagström, trafikplanerare § 20 

Åsa Svensson, landskapsarkitekt § 20 

Vendela Andersson, praktikant på avdelningen Offentliga rummet § 20 

Cecilia Fredriksen, avdelningschef Offentliga rummet § 20 

Wictoria Kovats, utvecklare § 20 

Jenny Bergström, avdelningschef Drift- och anläggning § 20 

Lennart Isaksson (S) 

Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 14-23 
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Ordförande Micael Åkesson  

Justerande Lennart Isaksson   
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 § 14 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna ändringar i dagordningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden godkänner följande ändringar i dagordningen: 
 
- Ärende 11, Övriga ärenden, flyttas från ärende 11 till ärende 13 på 

dagordningen. 
- Extra ärende, Redovisning av delegationsbeslut, tas upp som ärende 11. 
- Extra ärende, Meddelanden, tas upp som ärende 12.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 15 Dnr HGN 2020/0380 
 
 

Månadsrapport jan-feb 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna månadsrapporten januari-februari 2021, 
2. ställa frågan till kommunstyrelsen om huruvida hamn- och 

gatunämnden förväntas bära det ekonomiska underskottet för 
industrispåren. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden beslutade inför 2021 att förvaltningen skall skriva 
fram ekonomiska rapporter efter februari, april, augusti, oktober och 
december. Det här avser månadsrapporten efter februari och utgår från en 
kommungemensam rapporteringsmall. Rapporteringen till 
kommunstyrelsen fokuserar på nettokostnadsutveckling, periodens resultat 
samt årsprognos. 
 
Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen har hamn- och 
gatuförvaltningen sammanställt några tabeller för nämndens uppföljning. 
Det gäller hur driftbudgeten förändrats sedan nämnden fastställde 
budgeten i december 2020, en fördjupning i nämndens nya 
kapitalkostnader, en tabell för utfallet av nämndens investeringsbudget, en 
rapportering gällande investeringsprojekt som utförs på uppdrag av andra 
aktörer samt en tabell över utfallet av exploateringsprojekten. 
 
Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnaderna har ökat med 525 tkr vilket motsvarar en 
nettokostnadsökning på 2,4 %. För perioden har nettokostnaderna för 
periodiserade investeringsbidrag, avskrivningar och internränta ökat med 1 
220 tkr. Därmed kan konstateras att kostnaderna för den löpande 
basverksamheten minskat med 695 tkr jämfört med samma period 
föregående år. 
 
Periodens resultat jämfört med budget 
Periodens resultat jämfört med periodens budget är ett överskott 
motsvarande 400 tkr. För perioden redovisas låga kostnader för bland 
annat gatuunderhåll, bidrag till enskilda vägnätet, skötsel av stränder och 
finparker. 
 
Helårsprognos 
Helårsprognosen är en budget i balans. I en av beslutssatserna föreslås dock hamn- 

och gatunämnden ställa frågan till kommunstyrelsen om huruvida nämnden 

förväntas bära det ekonomiska underskottet för industrispåren. Som en följd av 

vagnurspårningen har nämnden belastats med höga 

återställnings/underhållskostnader samtidigt som kommunstyrelsen kommer göra 

en reavinst när spåren försäljs till Södra.  
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Eftersom nämnden, när den här rapporten författas, inte vet vilket som blir 
kommunstyrelsens ställningstagande har hamn- och gatunämnden i 
enlighet med försiktighetsprincipen prognostiserat att nämnden väntas 
bära det negativa underskottet för industrispåren. Nämnden har dock lagt 
motsvarande positiva prognos på budgetområde gator och vägar. Om 
kommunstyrelsen finner att hamn- och gatunämnden skall bära det 
ekonomiska underskottet för industrispåren kommer nämnden i samband 
med tertialrapporten besluta om åtgärder för att nå en budget i balans. 
Nämnden bedömer att det går att avvakta till tertialrapporten med ett 
sådant beslut och att åtgärder ändock hinner genomföras under året. Vidare 
bedömer dock nämnden att det vore oklokt att redan nu besluta om 
åtgärder innan kommunstyrelsens ställningstagande i frågan. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari-februari 2021. 

 

Övervägande 
Ett övervägande som gjorts i samband med februarirapporten gäller 

huruvida nämnden redan nu ska besluta om att vidta åtgärder med 

anledning av den negativa prognosen för industrispåren. Nämnden 

bedömer dock att det är fullt tillräckligt med att besluta om eventuella 

åtgärder i samband med tertialrapporten om kommunstyrelsens 

ställningstagande landar i att nämnden belastas med underskottet för 

industrispåren.  Nämnden har i sitt övervägande bedömt att det är klokare 

att invänta kommunstyrelsens ställningstagande innan besparingsåtgärder 

sjösätts. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 16 Dnr HGN 2020/0812 

 
 

Yttrande över förslag till ortsutvecklingsstrategi 
för Sibbarp 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. tillstyrka samrådshandling för Framtidens Sibbarp – förslag till 

ortsutvecklingsstrategi, under förutsättning att ortsutvecklingsstrategin 

bearbetas enligt hamn- och gatuförvaltningens överväganden och 

synpunkter rörande bland annat  

- hanteringen av lekplats, 

- hanteringen av grönstruktur och rekreation, 

- möjligheterna till hållbart resande, 

- genomförande och finansiering av föreslagna åtgärder, 

2. översända hamn- och gatuförvaltningens överväganden och synpunkter 

till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har av kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna 

synpunkter på förslag till ortsutvecklingsstrategi för Sibbarp.  

 

På uppdrag av kommunstyrelsen tar näringslivs- och destinationskontoret, 

tillsammans med samhällsutvecklingskontoret, fram en 

ortsutvecklingsstrategi för Sibbarp. Förslaget är utsänt på samråd. 

Samrådstiden pågår från 16 december 2020 till 19 mars 2021.  

 

Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Sibbarp är ett planeringsunderlag för 

kommunen i utvecklingen av Sibbarp och en utvecklingsprocess för att 

tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och 

därmed kommunen som helhet. 

 

Beslutsunderlag 
Framtidens Sibbarp - Förslag till ortsutvecklingsstrategi, samrådshandling 
2020-12-16. 
 

Övervägande 
Förvaltningen ser det som positivt att kommunen låtit ta fram en strategi 

för utvecklingen av Sibbarp. 

 

Generellt 

Det hade varit önskvärt att dokumentets status tydliggjordes, hur 

ortsutvecklingsstrategin förhåller sig till exempelvis gällande översiktsplan 

och framtida översiktsplaner. 
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Lekplats 

I ortsutvecklingsstrategin föreslås att möjligheten att bygga en kommunal 

lekplats prövas. I lekplatsriktlinjen (antagen av HGN 2013-04-08) anges att 

tätortslekplatser ska tillhandahållas i alla tätorter med mer än 250 

invånare. Sibbarp har färre invånare än så och finns heller inte med i den 

nyligen reviderade handlingsplanen för lekplatser. 

 

Grönstruktur och rekreation 

Vad gäller föreslaget utredningsområde för bostäder, nr 1, är det troligt att 

det kan finnas viktiga rörelsestråk genom skogsområdet. En exploatering 

här bör inte försämra möjligheten till närrekreation och att nå 

naturområden i trakten. 

 

I avsnitten Naturmiljö och landskap samt Fritid och rekreation framgår att 

naturen är lättillgänglig och att möjligheterna till rekreation är goda. Det är 

dock viktigt att se över terminologin; finns det verkligen motionsspår på 

orten? Kommunala motionsspår finns endast i Varbergs tätort och på några 

av kommunens serviceorter.   

 

Trafik och hållbart resande 

Avsaknaden av infrastruktur för oskyddade trafikanter begränsar de 

boendes möjlighet att röra sig i samhället och fram för allt barnens 

möjlighet att röra sig tryggt och säkert inom samhället, till hållplats och 

skolan. Som åtgärd föreslås i ortsutvecklingsstrategin: ”Verka för att 

trafiksäkerhetsåtgärder utförs i anslutning till huvudhållplatsen 

(Kommunen i dialog med Hallandstrafiken och Trafikverket)”. Hamn- och 

gatuförvaltningen anser att åtgärden även ska innefatta kompletteringar av 

gång- och cykelnätet i form av gång- och cykelvägar där det idag saknas 

möjlighet att röra sig på lokalvägnätet.  

 

Avsaknaden av gång- och cykelvägar tillsammans med det ytterst knappa 

utbudet av kollektivtrafik leder till att de boende inte har andra färdmedel 

än bil att välja på vid resor från orten, vilket leder till ett bilberoende.  

Som åtgärd föreslås i ortsutvecklingsstrategin: ”Verka för olika 

delningslösningar/bilpoolsmöjligheter för att öka det hållbara resandet 

(Bygden med stöd av kommunen)”. En bilresa i en delad bil kan inte 

betraktas som en hållbar resa. Det kan däremot vara hållbart att dela 

resurser, fast ur andra aspekter. En lokal samåkningsförening eller liknande 

kan minska antalet bilresor och göra resan mer hållbar, samtidigt som de 

utan körkort eller egen bil får en ökad rörelsefrihet. 

 

Kollektivtrafik 

Enligt remissen av Regionalt-Trafikförsörjningsprogram-2021-2025 är 

stråket Varberg-Tvååker-Falkenberg och Falkenberg-Ullared utpekade som 

”starka” kollektivtrafikstråk. I dessa stråk ska kollektivtrafiken vara pålitlig 

och ha relativt hög turtäthet. För resor mot Varberg är närmsta hållplatsen i 
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Tvååker där det idag finns möjlighet att parkera vid hållplatsen. För resor 

mot Falkenberg är närmsta hållplats Gödeby där det idag inte finns någon 

möjlighet att parkera vid hållplatsen. Om efterfrågan finns bör en parkering 

vid denna hållplats utredas.  

 

Under avsnittet Inriktningar för utbyggnad står det att ” En sammanhållen 

bebyggelseutveckling /…/ skapar bättre förutsättningar för nyttjande av 

kollektivtrafik”. Idag är linjen som trafikerar Sibbarp en så kallad ”förtäckt 

skolbuss” vilket innebär att bussen passar skolans tider men att alla får åka 

med likt övrig kollektivtrafik. Det föreslagna tillägget av bostäder är inte så 

stort så att man kan vänta sig en utökning av kollektivtrafiken. Underlaget i 

området är helt enkelt för litet för att köra linjebunden trafik.  

 

Genomförande 

Finansieringsdelen i ortsutvecklingsstrategin är otydlig. Investeringsanslag 

kräver förarbeten genom utredningar, åtgärdsval, förstudier och 

prioriteringar. I ortsutvecklingsstrategin anges att föreslagna åtgärder ska 

bli ärenden som ska kostnadsberäknas och sättas i relation till andra 

åtgärder i kommunen. 

 

Ortsutvecklingsstrategin behöver ett särskilt avsnitt om genomförandet där 

möjligheter och problem belyses. Ett arbete av detta slag väcker 

förväntningar hos bygdens invånare och det behöver vara tydligt hur 

realistiska förslagen är. I de fall där kommunen anges som ansvarig part för 

åtgärdsförslagens genomförande önskar förvaltningen att detta 

specificerades ytterligare genom att även ansvarig nämnd anges. 

 

Övrigt 

I strategin nämns att det finns viss risk för översvämningar. Var och i vilken 

utsträckning bör redovisas i karta och text, för att göra det tydligare för 

både ortens invånare och för kommunala tjänstepersoner var det finns risk 

för översvämningar. Det kan t. ex. påverka var anläggningar på allmän plats 

placeras. Ur planeringssynpunkt är det effektivt att klargöra 

förutsättningarna tidigt för att undvika onödigt utredningsarbete senare i 

processen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 17 Dnr HGN 2021/0070 

 
 

Ansökan om att få göra projektering och 
utförande av allmänna anläggningar på område 
med förslag till detaljplan för del av 
Göingegården 1:13, Etapp 1, inom planprogram 
för Södra Trönninge 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. ge Derome Hus AB tillåtelse att projektera och utföra allmänna 

anläggningar på område med förslag till detaljplan för del av 

Göingegården 1:13, Etapp 1, inom planprogram för Södra Trönninge, 

2. projektering och utförande ska ske i nära samarbete med hamn- och 

gatuförvaltningen och övriga berörda förvaltningar och kommunala 

bolag och följa teknisk handbok avseende innehåll och process, 

3. projektering och utförande ska omfatta alla allmänna anläggningar 

inom aktuell detaljplan med undantag av Östergatan, stadsdelspark/-

lekplats och rekreationsstråk längs Himleån, 

4. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Derome Hus AB har ansökt om planprövning och stadsbyggnadskontoret 
har påbörjat planläggning för område Etapp 1, inom planprogram för Södra 
Trönninge. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 19 
december 2017.  Derome Hus AB äger del av fastigheten Göingegården 1:13 
som omfattas av förslag till detaljplan. Positivt planbesked gavs 28 februari 
2019. 
 
Varbergs kommun har tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. Enligt antagna riktlinjer kan exploatören ges 
möjlighet att anlägga kommunala anläggningar. Riksdagen har gett 
kommuner stöd för att låta exploatör anlägga kommunala anläggningar i de 
fall detaljplanearbetet påbörjats efter 1 januari 2015. Kravet är också att 
kommunen har tagit fram riktlinjer. 
 
Derome Hus AB har ansökt om att få göra projektering och utförande av 
gata och övrig infrastruktur för område med förslag till detaljplan, Etapp 1, 
Södra Trönninge. 
 
Denna detaljplan kommer att omfatta det som angivits i kommunens 
antagna riktlinjer. Ansökan har inkommit innan detaljplanen sänts ut på 
samråd, vilket anges som en förutsättning för att möjliggöra rätt 
arbetsinsats i det pågående planarbetet i hamn- och gatuförvaltningens 
tekniska handbok. Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på att 
exploatören, Derome Hus AB, medges möjligheten att genomföra 
projektering och utbyggnad i detta område med förslag till detaljplan, och 
ber hamn- och gatunämnden ta ställning till exploatörens ansökan. 
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Samhällsutvecklingskontoret önskar samtidigt att hamn- och 
gatuförvaltningen gör en uppföljning och utvärdering i form av en PM av de 
utbyggnader som hittills genomförts enligt arbetssättet. Underlaget är tänkt 
att nyttjas för en återrapportering till kommunstyrelsen som ett led i 
utvecklingen av arbetssättet. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/0149-3 Ansökan om att få göra projektering och utförande av 
allmänna anläggningar på område med förslag till detaljplan för del av 
Göingegården 1:13, Etapp 1, inom planprogram för Södra Trönninge. 
 
Tidigt skissförslag avseende på område med förslag till detaljplan för del av 
Göingegården 1:13, Etapp 1, inom planprogram för Södra Trönninge 
(Derome Hus AB) (bifogas ej) 
 
Teknisk handbok, www.varberg.se/tekniskhandbok (bifogas ej) 
 
KS 2015/0269-29 Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal 
mark. 
(bifogas ej) 
 

Övervägande 
Derome Hus AB är en för kommunen känd aktör och bedöms ha ekonomisk 
förmåga att genomföra projektering och utförande av allmänna 
anläggningar inom aktuell detaljplan. Vidare bedöms Derome Hus AB ha 
teknisk förmåga och kapacitet själva eller via externa leverantörer. 
 
För projektering och utförande ska teknisk handbok tillämpas. Handboken 
beskriver både arbetssätt och tekniska krav i de fall en exploatör ges 
möjlighet att projektera och utföra allmänna anläggningar. Projektering och 
utförande ska även följa detaljplanen och kompletterande PM. Hamn- och 
gatuförvaltningen samt övriga berörda förvaltningar och kommunala bolag 
ska beredas möjlighet att delta i projektets olika skeden. Framtagna 
bygghandlingar ska godkännas av hamn- och gatuförvaltningen innan de 
används i byggnationen. Exploatören ansvarar för drift och underhåll av 
anläggningen tills godkänd överlämnandebesiktning föreligger. 
 
Enligt arbetssättet kan delar av en detaljplan undantas från arbetssättet om 
det bedöms lämpligare att kommunen ansvarar för dessa. I den nu aktuella 
detaljplanen utgör Östergatan, stadsdelspark/-lekplats och rekreationsstråk 
längs Himleån väsentliga funktioner för stadsdelen och staden som helhet 
att vi ser det angeläget att behålla full rådighet över dessa delar.  
För Östergatan genomför förvaltningen för närvarande på uppdrag av 
samhällsutvecklings-kontoret en förstudie. I handlingsplan tätorts-
/stadsdelslekplatser i Varbergs kommun finns det upptaget att en 
stadsdelslekplats ska tillskapas inom det nu aktuella området.  
 
Vi noterar att ansökan inkommit och kan behandlas innan detaljplanen 
färdigställs inför samråd. Det uppskattas och ger förutsättningar för ett 
effektivt, anpassat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan och 
kommande skeden. 
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Vi noterar även att samhällsutvecklingskontoret tar initiativ till att ge 
hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att utvärdera hittills genomförda 
projekt som genomförts enligt arbetssättet. Vi ser positivt på att en sådan 
utvärdering görs och ber att få återkomma med förslag på genomförande 
och tidplan.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 18 Dnr HGN 2020/0149 

 
 

Utökning av transportfordon med fossilt bränsle 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. godkänna ny leasing av två icke fossilfria transportfordon. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2019 har Varbergs kommun ett nytt ramavtal på fordon 

(KS 2018/0554). Varbergs kommun har fyra leverantörer på detta avtal. I 

enlighet med det nya ramavtalet ska en förnyad konkurrensutsättning 

(FKU) göras där alla leverantörer ska tillfrågas vid varje avrop/inköp på 

fordon. 

 

I januari 2019 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att beslut ska 

tas i respektive nämnd vid nyanskaffning av fordon med fossilt bränsle. 

Målet är 90 procent av nyinköpta fordon ska vara fossilfria under första 

avtalsåret och därefter öka succesivt.  

 

Förvaltningen är i behov av att införskaffa två nya fyrhjulsdrivna 

transportfordon med skåp som påbyggnad. 

 

I dagsläget finns inga fordon av dessa slag med fossilfritt bränsle på 

marknaden. 

 

Beslutsunderlag 
 - 

 

Övervägande 
För att kunna utföra och upprätthålla kvaliteten i den fortsatta 

verksamheten ser förvaltningen ett angeläget behov av att genom 

serviceförvaltningen initiera en nyanskaffning av två transportfordon. 

Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden godkänner 

nyanskaffning av föreslagna transportfordon, med icke fossilfritt bränsle. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 19 Dnr  
 
 

Projektkalendern 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschefen för projektavdelningen informerar om projektkalendern.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 20 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
a) Pandemin 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport och informerar om de allmänna 
rekommendationerna inom Region Halland samt de åtgärderna 
som görs både inom förvaltningen och inom kommunen i samband med 
den rådande pandemin.  
 

b) Särskilda satsningar för näringsidkare med anledning av pandemi –
uteserveringar (avgift, säsong), butikexponering trottoar 
Förvaltningschefen ger en kort sammanfattning över åtgärderna 
avseende särskilda satsningar för näringsidkare med anledning av 
pandemin under första halvåret 2021 såsom nämndens beslut avseende 
avgiftsfria uteserveringar, förvaltningens ställningstagande om 
avgiftslättnader i samband med butiksexponeringar samt de 
kommuncentrala satsningarna. 
Förvaltningschefen informerar även om att arbetet angående att se över 
möjligheten för eventuella särskilda satsningar för näringsidkare under 
andra halvåret 2021 kommer påbörjas inom kort. 
 

c) Stadsutvecklingsprojektet –lägesrapport  
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Västerport. 
 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Järnvägsprojektet. 
Avdelningschefen för Offentliga rummet informerar vidare om ett 
nystartat projekt mellan Jernhusen, Trafikverket och statens konstråd 
som har för avsikt att inkludera konst i den offentliga miljön runt det 
nya stationsområdet. 
 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport kring Farehamnen. 
 
Avdelningschefen Trafik ger en lägesrapport om projektet Trafik under 
byggtiden.  
 

d) Cykelplanen 
Trafikplaneraren presenterar cykelplanen 2021-2025 och informerar 
om förvaltningens tankar i samband med framtagande av planen. 
 

e) Stad för alla – tillgänglighet  
Landskapsarkitekten ger en lägesrapport om arbetet inom projektet en 
Stad för alla och informerar om inventeringen avseende tillgänglighet i 
centralorten som genomfördes.  
Praktikanten på Offentliga rummet presenterar inventeringens resultat. 
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f) Foodtrucks  
Utvecklaren ger en kort lägesrapport avseende uppstartsarbetet för 
Foodtrucks inför säsongen 2021 och informerar om olika åtgärder som 
arbetas med för att underlätta för berörda näringsidkare. 
 

g) Badplatser – säsong och service (synpunkter/önskemål om förlängd 
säsong) 
Förvaltningschefen informerar om badsäsongens nuvarande tidsperiod 
i samband med den inkomna frågan från Näringslivs- och 
destinationskontoret om en möjlig förlängning av badsäsongen.  
Avdelningschefen för Drift- och Anläggning informerar om den 
ekonomiska påverkan vid en eventuell förlängning av badsäsongen. 
 

h) Utsiktstorn Getterön - lägesstatus 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport om projektet avseende 
utsiktstornet på Getterön vid Naturrum. 
 

i) Lokala ordningsföreskrifter - lägesstatus 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport kring arbetet med lokala 
ordningsföreskrifter samt informerar om att arbetet med uppdateringen 
kommer att ta längre tid än tidigare planerat. 
 

j) Skadestånd- och ersättningsärenden – hantering och lägesstatus 
Förvaltningschefen informerar kort om hanteringen avseende 
skadestånd- och ersättningsärenden med anledning av medias intresse 
kring frågan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 21 Dnr  
 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sammanställning av delegeringsbeslut efter februari 
2021 
 
Trafik 
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 
februari 2021, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, februari 2021, 
förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), februari 
2021, trafikingenjör/trafikhandläggare. 
 
Offentlig plats 
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, februari 
2021, utvecklare/torgvärd. 
 
Yttrande 
   HGN 2020/0725 
Yttrande över granskningshandling för Detaljplan för Läkaren 9. 
 
   HGN 2021/0061 
Yttrande över granskningshandling för detaljplan för ändring av 1963 års 
byggnadsplan över Skällinge. 
 
   HGN 2021/0072 
Yttrande angående förhandsbesked för tre enbostadshus och tre radhus 
med tre lägenheter i varje byggnad inom fastigheten Algustorp 2:3. 
 
   HGN 2021/0120 
Yttrande över samrådshandling för ändring av detaljplan för Palissaden 2. 
 
Övriga delegeringsbeslut 
   HGN 2020/0744 
Beslut om anslutning av enskild väg till Motorstigen, industriområdet 
Susvind Östra. 
 
   HGN 2021/0110 
Medgivande avseende belastning av kommunal mark Getakärr 6:44. 
 
   HGN 2021/0122 
Beslut om anslutning av enskild väg till Getakärr 2:36. 
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   HGN 2021/0123 
Beslut om anslutning av enskild väg till Östra Hamnvägen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 22 Dnr  
 
 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag 
   KS 2020/0119 
Kommunfullmäktiges beslut 19 januari 2021, § 6, Riktlinjer för 
styrdokument. 
 
   SVN 2020/0108 
Servicenämndens beslut 28 januari 2021, § 5, Utveckla tjänster, Varberg 
direkt. 
 
   KS 2020/0233 
Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2021, § 24, Antagande av 
Detaljplan för del av Lahall 2:13, 2:2 och 1:18. 
 
   KS 2020/0636 
Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2021, § 22, Förändring av taxor och 
avgifter i samband med pandemin covid-19. 
 
   KS 2020/0633 
Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2021, § 25, Försäljning del av 
Varberg Värö-backa 8:2, 17:7 och 17:13 (industrispår Värö). 
 
   KS 2020/0605 
Personalutskottets beslut 10 december 2021, § 86, Lönepolicy och Riktlinje 
för lönesättning. 
Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2021, § 26, Lönepolicy och 
Riktlinje för lönesättning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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§ 23 Dnr 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet 
a) Informationsskylt angående utfordring av ändar

Erik Hellsborn (SD) presenterar sitt förslag till beslut avseende
skyltning om lämplig mat för änder vilket har skickats in inför hamn- 
och gatunämndens sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Hellsborn (SD) föreslår nämnden att 
1. informationsskyltar om lämplig mat för änder sätts upp vid Svarta

havet och Påskbergsdammen.

Arne Kastberg (M), Carl-Magnus Wikelund (C) och Lennart Isaksson 
(S) yrkar avslag på Erik Hellborns (SD) förslaget.

Beslutsordning 

Ordföranden ställer frågan om bifall eller avslag av Erik Hellborns (SD) 
förslag och konstaterar att nämnden avslår förslaget. 
Ordföranden ställer frågan om bifall eller avslag av Arne Kastbergs (M), 
Carl-Magnus Wikelunds (C) och Lennart Isakssons (S) förslag och 
konstaterar att nämnden bifaller förslaget.   

Reservation 
Erik Hellsborn (SD) lämnar in en muntlig reservation. 



Varberg 2021-03-02 

Övrigt ärende till Hamn- och gatunämnden 

Skyltning om lämpligt mat för änder 

I Varberg har vi grupper av gräsänder som huserar vid Svarta havet och 

Påskbergsdammen. Dessa är populära att mata, men tyvärr kan denna 

välmening tvärtom bli skadlig vid felaktig utfodring. Bröd som ofta används 

som andmat innehåller inte den näring fåglarna behöver. När de äter sig mätta 

på det slutar de leta efter mat, och riskerar att drabbas av näringsbrist. Detta 

kan göra dem sjuka, och även orsaka missbildningar hos unga, fortfarande 

växande fåglar. Expertisen förordar istället bl.a. majs, havre och fågelfrön som 

lämpligare alternativ.  

Genom att sätta upp informationsskyltar om detta kan vi för en liten summa 

göra livet bättre för våra befjädrade vänner 

Med detta föreslår jag Hamn- och gatunämnden besluta: 

-att informationsskyltar om lämplig mat för änder sätts upp vid Svarta havet

och Påskbergsdammen.

Erik Hellsborn (SD) 
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b) Stenbrottets utseende – material och skräp
Susanna Thunberg (C) ställer frågan om hanteringen av platsen vid
norra delen av Stenbrottet samt om någon fått tillstånd att vara på
platsen och gångbanan samt förvara sitt material där.

Förvaltningschefen informerar om att Actic Varberg har ansökt och fått 
tillstånd att vara på platsen och betalar markhyra för upplaga av 
materialet.  
Förvaltningschefen meddelar även att en tillsyn av platsen ska göras. 

c) Badstegar för vinterbad respektive förlängning av badsäsongen
Arne Kastberg (M) lyfter frågan om förlängning av badsäsongen och
efterfrågar en kostnadskalkyl över hur en eventuell förlängning av
badsäsongen påverka förvaltningen ekonomisk.

Avdelningschefen för Drift- och Anläggning informerar om den tidigare 
framtagna förenklade kostnadsbedömningen.  
Avdelningschefen för Drift- och Anläggning tar med sig frågan och 
återkopplar till hamn- och gatunämnden vid ett senare tillfälle.  

Arne Kastberg (M) lyfter även frågan om möjligheten för vinterbad på 
landsbygden och föreslår att förvaltningen ta med sig frågan och 
återkoppla vid ett senare tillfälle. 

Avdelningschefen för Drift- och anläggning informerar om 
förutsättningar för vinterbad inom Varbergs kommun.  
Avdelningschefen för Drift- och Anläggning tar med sig frågan och 
återkopplar till hamn- och gatunämnden vid ett senare tillfälle.  

d) Gång- och cykelvägen mellan Linnekullevägen och Getteröns 5:e vik
Rita Wiberg (S) och Lennart Isaksson (S) ställer frågan om hur läget ser
ut med den efterfrågade och efterlängtade cykelvägen mellan
Linnekullevägen och Getteröns 5:e vik samt över Linnekullen.

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport i frågan och informerar att 
utifrån prioriteringsprinciperna med utgångspunkt i potentialen för 
arbetspendling men även utifrån möjligheten till markåtkomst är en 
förlängning av GC-vägen på Getterön inte prioriterad eller ett aktivt 
projekt i nuläget. 

e) Badplats Getteröns 4:e vik
Rita Wiberg (S) ställer frågan hur långt förvaltningen har kommit med
arbeten på badanläggningen på Getteröns 4:e vik.

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport över de pågående arbeten 
för att säkerställa badplatsens funktioner inför sommarsäsongen 2021.  

f) Cykelpumpar
Lennart Isaksson (S) lyfter problematiken med de befintliga
cykelpumparna som inte generar tillräcklig med tryck för alla cykeldäck.

Förvaltningschefen informerar om den pågående felsökningen av 
cykelpumparna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: 
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