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Beslutande Micael Åkesson (M), ordförande 

Lennart Isaksson (S), vice ordförande 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 
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Frida Larsson, utvecklings- och kvalitetstrateg 
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och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 19-23 

Ordförande Micael Åkesson (M) 

Justerande Lennart Isaksson (S)   
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 § 19 Dnr HGN 2022/0106 
 
 

Utbyte av transportfordon med fossilt bränsle 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. godkänna ny leasing av två icke fossilfria transportfordon. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2019 har Varbergs kommun ett nytt ramavtal för fordon.  

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 respektive 

nämnd ska fatta beslut vid nyanskaffning av fordon med fossilt bränsle. 

 

Förvaltningen har behov av att byta ut två av dagens dieseldrivna 

transportfordon. Inför utbytet har dialog skett med serviceförvaltningens 

enhet för fordon och logistik. Med utgångspunkt i en kravspecifikation från 

hamn- och gatuförvaltningen har serviceförvaltningen sonderat marknaden 

med syftet att finna lämplig förnyelsebar fordonslösning. 

Serviceförvaltningen har emellertid återkopplat att man inte lyckats finna 

något fossilfritt alternativ.  

 

Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden godkänner ny 

leasing av två icke fossilfria transportfordon.  

 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet. 

 

Övervägande 
Inför denna nyanskaffning av fordon har flera överväganden gjorts. Först 

och främst har självklart ambitionen varit att finna ett lämpligt fordon med 

förnyelsebart bränsle. Med den kravspecifikation förvaltningen haft har 

dock serviceförvaltningens enhet för fordon och logistik låtit meddela att 

det inte finns sådana fordon att tillgå på marknaden. Förvaltningen har 

därefter tittat på alternativet att förändra arbetssätt för att därigenom 

undvika nya transportfordon med fossilt bränsle. Slutsatsen är emellertid 

att för att kunna bedriva en effektiv och rationell verksamhet krävs att vi 

fortsätter med dagens fordonslösning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 
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 § 20 Dnr HGN 2022/0007 
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar hamn- och gatunämndens 

arbetsutskott om följande punkter: 

 

a) Trafik under byggtiden 

Information avseende projektet Trafik under byggtiden planeras att ges 

till hamn- och gatunämnden den 25 april 2022. 

 

b) Elsparkcyklar och elcyklar 

Förvaltningschefen informerar kort om den framtagna 

avsiktsförklaringen samt ge en kort lägesrapport avseende tidsplanering 

gällande etablering av elsparkcyklar och elcyklar. Ett pressmeddelande 

planeras att publiceras inom kort.  

Ytterligare information avseende etableringen av elsparkcyklar och 

elcyklar planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 25 april 2022. 

 

c) Regional cykelplan, kommunens cykelplan och pågående cykelprojekt 

Information avseende regional cykelplan, kommunens cykelplan och 

pågående cykelprojekt planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 

25 april 2022. 

 

d) Apelviken 

En lägesrapport avseende projektet Apelviken planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 25 april 2022. 

 

e) Tånghantering 

En lägesrapport avseende arbetet med översynen av tånghanteringen 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 25 april 2022. 

 

f) Taxa upplåtelse av offentlig plats 

En lägesrapport avseende arbetet med förtydligande av taxan för 

upplåtelse av offentlig plats planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 25 april 2022. 
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g) Badsäkerhet kommunal badplats 

Information avseende arbetet med badsäkerheten på de kommunala 

badplatserna planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 25 april 

2022. 

 

h) Datum att notera under året 

Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datumen 

under år 2022:  

- Presidiemöte avseende Förstudie Östergatan (Göingeby med flera) 

mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och 

gatunämnden, tisdag 5 april 2022, klockan 10.30-12.00.  

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 5 april 2022, klockan 09.15-10.00.  

- Invigning mötesplatsen vid Naturrum, preliminärt lördag 30 april 

2022, klockan 11.00-13.00.  

- Rundtur Hamn- och gatunämnden 2022 för att få möjlighet att 

besöka platser för planerade och pågående projekt, måndag 2 maj 

2022, klockan 08.15-17.00.  

- Dialogsamtal med verksamhetsfokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, tisdag 3 maj 

2022. 

- Presidiekonferens Tillgänglighet med tema bemötande mellan 

kommunens presidier, fredag 20 maj 2022, klockan 09.00-12.00.  

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 6 september 2022.  

- Dialogsamtal med personalfokus mellan kommunstyrelsens 

personalutskott och hamn- och gatunämndens presidium, torsdag 8 

september 2022.  

- Dialogsamtal med ekonomifokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, onsdag 14 

september 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 21 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott behandlar följande övriga 

ärenden: 

 

a) Bastu Skarpe Nord 

 

Lennart Isaksson (S) ställer frågan om hur arbetet avseende en 

eventuell utbyggnad av bastun vid Skarpe Nord fortskrider. 

 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende arbetet med 

planeringen för en eventuell utbyggnation av bastun vid Skarpe Nord.  

 

b) Tillköp parkeringstid 

 

Lennart Isaksson (S) ställer frågan hur tillköp av parkeringstiden 

påverka trafikregleringen i kommunen. 

 

Förvaltningschefen informerar att de aktuella frågorna framför allt 

avser de kommunala parkeringshusen. Förvaltningschefen informerar 

även att det inte finns något formellt uppdrag i frågan, åtminstone inte 

till hamn- och gatunämnden. 

 

c) Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

 

Lennart Isaksson (S) ställer frågan om hur stickprovskontrollen för 

parkeringstillstånden för rörelsehindrade hanterats under denna 

mandatperiod.    

 

Förvaltningschefen informerar om att stickprovskontrollen var en del av 

internkontrollplanen tidigare men att hamn- och gatunämnden 

beslutade om att lyfta ur parkeringstillstånd för rörelsehindrade från 

internkontrollplanen under tidigare mandatperiod.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 22 Dnr HGN 2022/0006 
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna ändringen av dagordningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet godkänner följande ändring av dagordningen: 

- Extra ärende, Förslag avseende förtydligande av taxan för upplåtelse av 

offentlig plats tas upp som ärende 8. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 23 Dnr HGN 2022/0144 
 
 

Förslag avseende förtydligande av taxan för 
upplåtelse av offentlig plats 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 
1. ge i uppdrag till förvaltningen att skriva fram ett ärende gällande 

förslag avseende förtydligande av taxan för upplåtelse av offentlig 

plats, ändamål B6a och B6b, till hamn- och gatunämndens 

sammanträde den 23 maj 2022 som i sin tur kan ligga till grund för 

kommande ärende avseende förslag till taxa för upplåtelse av offentlig 

plats 2023 och tills vidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På hamn- och gatunämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 mars 2022 

ställde Karl-Johan Wiktorp (L) frågan hur taxan för upplåtelse av offentlig 

plats avseende organiserad och avgiftsbelagd motionsutövning hanteras av 

förvaltningen med anledning av den medialt uppkomna frågan kring 

hanteringen. 

 

Frågan diskuterades vidare på hamn- och gatunämndens sammanträde den 

21 mars 2022 där det lyftes ett behov av en eventuell förtydligande av taxan 

för upplåtelse av offentlig plats, ändamål B6a och B6b. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: . 

 

 
 
 


