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Plats och tid B3, Stadshus B, klockan 9.00-15.25 

Ajournering för lunch 12.00-13.00 

Beslutande Micael Åkesson (M), ordförande 

Arne Kastberg (M) 

Susanna Thunberg (C) §§ 34-43, till och med klockan 15:10 

Sven-Åke Öhman (C), §§ 43-46, från och med klockan 15:25 

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) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Tea Barkman (M) 

Tommy Magnusson (M) 

Sven-Åke Öhman (C) §§ 34-43, till och med klockan 15:10 

Kim Nilsson (S) 

Viveca Haugness (S) §§ 34-41, till och med kl. 13:30 

 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Bianca Jansson, nämndsekreterare 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration  

Helena Lind, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Li Hagström, trafikplanerare §§ 35-36 

Mattias Bengtsson, avdelningschef Trafik §§ 35-36, 41-43 

Kristina Törnström, projektledare § 37 

Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 37 

Jennie Carlsson, trafikplanerare § 41 

Emma Cejie, trafikplanerare § 42 

Jimmy Johansson, projektledare § 43 

Björn Johansson, gatuingenjör §43 

Karolina Oxfall, trafikplanerare § 43 

Utses att justera Lennart Isaksson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 34-46 
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Ordförande Micael Åkesson  

Justerande Lennart Isaksson   
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 § 34 Dnr HGN 2020/0380 
 
 

Tertialrapport jan-april 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna tertialrapporten jan-april 2021, 

2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att upprätta en 

handlingsplan för budget i balans. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

tillägg: 

 

2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att upprätta en 

handlingsplan för budget i balans. 

 

Beslutsordningen 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på eget förslag och 

konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden beslutade inför 2021 att förvaltningen ska skriva 

fram ekonomiska rapporter efter februari, april, augusti, oktober och 

december. Det här avser tertialrapporten efter april och utgår från en 

kommungemensam rapporteringsmall. Fokus på rapporteringen är vilka 

händelser som påverkat verksamheten under perioden, ekonomiskt resultat 

och prognos, investeringar, exploateringar samt väsentliga 

personalförhållanden. Därutöver ger förvaltningen statusuppdateringar i 

varje enskilt inverterings- och exploateringsprojekt.  

I kompletterande rapportering till nämnden återfinns även tabeller över 

hur driftbudgeten förändrats samt en fördjupning i nämndens nya 

kapitalkostnader. 

 

Nettokostnadsutveckling 

På nämndnivå är nettokostnaderna oförändrade jämfört med samma 

period föregående år. Nämnden har haft ökade kostnader för ränta och 

avskrivning, vinterväghållning samt underhåll av industrispåret medan 

kostnaderna för perioden minskat för gatuunderhåll och bidrag till 

vägföreningar samt vägsamfälligheter.  
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Periodens resultat jämfört med budget 

Periodens resultat jämfört med periodens budget är ett överskott 

motsvarande 3 135 tkr. För perioden redovisas låga kostnader för bland 

annat bidrag till enskilda vägnätet, gatuunderhåll, skötsel av stränder, 

lekplatser och finparker. 

 

Helårsprognos 

Helårsprognosen är ett underskott motsvarande 1 100 tkr. I 

februarirapporten ställde hamn- och gatunämnden 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. 

Kommunstyrelsen valde dock att inte besvara nämndens frågeställning i 

samband med att februarirapporten behandlades. Nämnden väljer därför 

att prognosticera ett underskott motsvarande 1 100 tkr. Vidare kommer 

nämnden i samband med behandlingen av årets resultat yrka på att detta 

underskott inte förs till nämndens resultatreserv. 

Om kommunstyrelsen önskar att nämnden agerar på annat sätt bör detta 

förmedlas i samband med behandlingen av tertialrapporten eller i ett 

kommande dialogsamtal. 

 

Investeringar 

Utfallet för nämndens egna investeringsprojekt är 16 010 tkr. Budgeten för 

2021 är totalt 173 389 tkr varav 58 489 tkr avser överförda medel från 

2020.  

Av den totala budgeten på 173 389 tkr avser 67 142 tkr farehamnsrelaterade 

investeringsprojekt. 

Helårsprognosen är 105 895 tkr vilket skulle motsvara en 

upparbetningsgrad på 61 %. Den absolut största förklaringen till att 

prognosen redan efter april endast är en upparbetningsgrad på 61 % är att 

förvaltningen bedömer att det inte blir byggutgifter för farehamnsprojektet 

i den utsträckning som årets budget stipulerar. Just nu pågår upphandling 

av hamnentreprenaden och eftersom det handlar om en totalentreprenad 

kommer tilldelad entreprenör ägna första tiden åt projektering och val av 

tekniska lösningar utifrån de funktionskrav kommunen ställt. 

Någonting som kommer att få stora effekter för kostnadsbilden i projekten i 

allmänhet och farehamnsprojektet i synnerhet är de kraftiga prisuppgångar 

som skett på världsmarknaden för exempelvis stål, betong, asfalt och 

trävaror. Förvaltningen arbetar i dagsläget tillsammans med Hallands 

hamnar med att hantera dessa prisuppgångar. Effekten är att risken för 

fördyringar i hamnprojektet har ökat som en följd av nämnda 

prisuppgångar, framförallt för de delar av projektet som finansieras av 

Hallands hamnar. 
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Exploateringar 

När det gäller exploateringsprojekten har hamn- och gatunämnden ingen 

budget utan arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen 

(samhällsutvecklingskontoret) och Vivab. För perioden redovisas 

upparbetade utgifter på 11 476 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport jan-april, hamn- och gatunämnden. 

 

Övervägande 
Övervägandet har framförallt handlat om helårsprognosen. Nämnden har 

valt att lägga en negativ helårsprognos motsvarande ett underskott på 1 100 

tkr med anledning av underskottet för industrispåren. Nämnden har valt att 

inte ”panikbromsa” delar av basverksamheten för att arbeta in den negativa 

avvikelsen som vagnurspårningen gav upphov till. Om kommunstyrelsen 

önskar att nämnden agerar på annat sätt bör detta förmedlas i samband 

med behandlingen av tertialrapporten eller i ett kommande dialogsamtal. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 35 Dnr HGN 2021/0197 

 
 

Cykelplan 2021-2025 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. godkänna cykelplanen för 2021-2025. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen anger den politiska målbilden för vad som ska uppnås med 

kommunens arbete med cykel samt vilka cykelfrämjande åtgärder som ska 

prioriteras för att nå uppsatta mål. Nuvarande cykelplan sträcker sig till 

2020 och därför behövs en ny plan för det fortsatta arbetet med cykelfrågor 

inom kommunen.  

 

Arbetet med cykelplanen är en del i kommunens arbete för en hållbar 

samhällsutveckling. Det är också ett led i arbetet med att minska klimat och 

miljöpåverkan från transportsektorn.  

 

Kommunens trafikstrategi som anger hur kommunens trafiksystem bör 

utvecklas till år 2030 ligger till grund för den nya cykelplanen. Enligt 

trafikstrategin ska bilresorna minska till förmån för cykel. Utvecklingen ska 

ske utifrån ett ”hela resan” perspektiv där cykel ska prioriteras framför 

kollektivtrafik och biltrafik i Varbergs innerstad och serviceorter. Det ska 

möjliggöras för att cykeln oftare blir förstahandsvalet av färdmedel.  

 

Att arbeta med cykelfrämjande åtgärder ligger såväl i linje med hamn- och 

gatunämndens reglemente som mål om att öka andelen hållbara resor och 

transporter samt även i kommunens övergripande mål och strategier.   

 

PM cykelåtgärder andra aktörer, daterat 2021-02-15, utgör en inventering 

samt ett kunskapsunderlag. Detta PM kan med tanke på att det inkluderar 

andra nämnders ansvar och budget inte ingå i det beslut som hamn- och 

gatunämnden fattar avseende godkännande av cykelplan 2021-2025.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 23. 

Cykelplan 2021-2025, daterat 2021-05-04. 

PM cykelåtgärder andra aktörer, daterat 2021-05-04. 

 

Övervägande 
Cykelplanen för 2021–2025 innehåller förslag på aktiviteter för att fler ska 

kunna och vilja cykla inom Varbergs kommun. Arbetet med cykelplanen har 
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fokuserats på att hitta samarbetsformer inom kommunkoncernen eftersom 

arbetsgruppen tidigt kom fram till att detta krävs för att faktiskt öka 

cyklandet i kommunen.  

 

De målsättningar för 2025 som föreslås är:  

- Samverkan kring kampanjer 

- Möjliggör hyrcykelsystem i Varberg 

- Öka cyklandet bland barn och ungdomar 

- Samhällsplanering utifrån att klara vardagen utan egenägd bil 

- Planera för cykel som prioriterat transportsätt i planer och program 

- Bygg ut säkra, attraktiva och trygga cykelparkeringar med 

cykelservice  

- Skapa attraktiva bytespunkter i staden och i våra serviceorter 

- Prioritera cykelstråk med hög potential till arbete och skola 

- Koppla ihop cykelvägar  

- Tydligare prioritering av cykeln i trafikmiljön 

- Gör det lättare att hitta rätt 

- Minska antalet cykelolyckor 

 

Gällande fysiska åtgärder har önskemål om åtgärder på kommunens gator 

från både allmänhet och förvaltningen/kommunen prioriterats efter studier 

av följande:  

- Olycksstatistik 

- Potentialstudie 

- Analys av cykelvägnätet 

 

Föreslagna åtgärder inom hamn och gatunämndens ansvarsområden är 

listade i cykelplanen och indelade i kategorierna:  

- Kampanjer 

- Drift och underhåll 

- Parkering och service 

- Fysiska åtgärder 

 

Åtgärder i samarbete med övriga nämnder och bolag är listade i ”PM cykel 

andra aktörer”.  

 

Cykelplanen 2021-2025 utgör ett viktigt dokument för cykelfrågor i 

kommunen och föreslagna målsättningar och åtgärder anger en tydlig 

riktning för det fortsatta arbetet med att främja cykel som färdmedel.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 36 Dnr HGN 2021/0189 

 
 

Åtgärdsvalsstudie för 

parkeringsledningssystem i Apelviken 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. godkänna åtgärdsvalsstudie parkeringsledningssystem i Apelviken, 

2. ge hamn- och gatuförvaltning i uppdrag att ta fram förstudie för 

parkeringsledningssystem i Apelviken. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Apelviken är en populär målpunkt i Varberg och under sommarmånaderna 

vistas mycket folk i området. Trafiksituationen i Apelviken 

(Tångkörarvägen, Havsvägen samt Hobbyvägen) har under många år varit 

väldigt rörig på högsommaren. Räddningstjänsten har återkommande 

upplevt problem att komma fram på grund av parkerade bilar och långa 

köer. Sträckorna har därtill varit olycksdrabbade och det inkommer många 

synpunkter om att det upplevs som osäkert att gå eller cykla här.  

 

I samband med att en ny strandpromenad ska byggas har trafiksituationen 

analyserats. En stor mängd av bilarna bedöms vara söktrafik till 

parkeringar.  

 

Syftet med projektet är att genom en ökad tydlighet minska söktrafiken 

efter lediga parkeringsplatser, skapa en trafiksäkrare miljö för gående och 

cyklister samt förbättra förutsättningarna för att snabbt och enkelt hitta en 

parkeringsplats för bilburna besökande till Apelviken. Detta projekt utgör 

en del av alla de åtgärder som planeras för förbättrad trafikmiljö i 

Apelviken. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 24. 

Åtgärdsvalsstudie parkeringsledningssystem Apelviken, daterad  

2021-04-30. 

 

Övervägande 
Åtgärdsvalsstudien belyser fyra alternativ till lösningar på trafiksituationen 

i Apelviken. Alternativet som omfattar ett komplett 

parkeringsledningssystem bedöms vara den mest ändamålsenliga 

lösningen. Ett parkeringslednings-system som visar var det finns lediga 

parkeringsplatser skulle bidra till mindre söktrafik på vägarna i Apelviken, 
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vilket i sin tur skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet och trygghet för 

gående och cyklister samt framkomlighet för räddningstjänst.  

 

En minskning av söktrafik och därigenom en ökad trygghet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ligger väl i linje med nämndens 

mål om ett ökat hållbart resande.  

 

Förvaltningen föreslår att förutsättningarna för ett 

parkeringsledningssystem i Apelviken bör utredas vidare genom en 

förstudie. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 37 Dnr HGN 2020/0770 

 

 

Förstudie servicebyggnad fästningsområdet 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna framtagen förstudie för Servicebyggnad fästningsområdet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Fästningsområdet med fästningen, kallbadhuset, strandpromenaden, 

barnens badstrand och fästningsbadet är ett populärt besöksområde i 

Varberg. Framförallt sommartid vistas mycket folk i området. I dagsläget 

saknas det servicefunktioner i form av toaletter och omklädningsmöjlighet i 

den södra delen av området med närhet till fästningsbadet. 

  

Projektet Tenaljterrassen som omfattade servicebyggnad med ovanliggande 

mötesplats i form av en träterrass har avslutats då det inte bedömdes kunna 

genomföras i relation till gällande detaljplan eller det statliga 

byggnadsminnet Varbergs fästning. Nämnden behöver därför utreda hur de 

efterfrågade servicefunktionerna kan tillskapas i området med hänsyn till 

de olika intressen som finns på platsen.  

 

Syftet med projektet är att framför allt skapa servicefunktioner i form av 

toaletter med omklädningsmöjlighet i området, i fästningsbadets närhet.  

 

En förstudie för tillskapande av en servicebyggnad i fästningsområdet har 

genomförts. I förstudien har tre alternativa placeringar studerats, bedömts 

och kostnadsberäknats. Dessa är ”Slänten”, ”Muren” samt ”Triangelytan”. 

Sammantaget har ”Triangelytan” bedömts vara det alternativ med högst 

potential när man sammanväger förutsättningar för genomförande och de 

funktioner som kan tillskapas. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 m aj 2021, § 25. 

Förstudie Servicebyggnad fästningsområdet, daterad 2021-04-30. 

 

Övervägande 
I förstudien har tre alternativa placeringar studerats, bedömts och 

kostnadsberäknats. Dessa är ”Slänten”, ”Muren” samt ”Triangelytan”.  

 

Vid alternativ ”Slänten” ligger byggnaden inskjuten i slänten, är enkelsidig 

utåt och har grästak. Eftersom alla funktioner bara är nåbara från en sida 
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blir byggnadens form långsträckt. Den kan bestå av prefabricerade moduler 

som passas in i en ”betongram” och kläs in på plats. Alternativet innebär att 

byggnaden integreras i det statliga byggnadsminnet, något som kräver extra 

omsorg och som kan vara svårt att förena fullt ut. I området finns också 

kända arkeologiska lämningar från Fästningen. Placeringen ligger även 

långt från Fästningsbadet varför funktioner för badvakterna inte kan 

tillskapas här. För den här placeringen krävs omfattande grundläggning i 

form av en stödmur som tar upp lasten från slänten samt utbyte av befintlig 

VA-ledning i tenaljen. 

 

Alternativen ”Muren” och ”Triangelytan” är båda helt friliggande byggnader 

som kan vara platsbyggda eller prefabricerade. Störst frihet med 

gestaltningen har man vid Triangelytan, där både byggnadens form och 

produktionsmetod kan utföras på olika sätt. Alternativ ”Muren” bedöms 

påverka det statliga byggnadsminnet mer än ”Triangelytan”, här finns också 

behov av arkeologisk utredning. 

 

För båda dessa alternativ krävs en längre VA-schakt med 

ledningsförläggning i Strandpromenaden till anslutningspunkt i närheten 

av Tullhuset. Ledningsschakten är komplicerad på sträckan förbi Barnens 

badstrand där den kommer att förläggas mellan befintliga stödmurar och 

intill en befintlig fjärrvärmeledning. Stödmuren mellan Strandpromenaden 

och Barnens badstrand är i behov av renovering bland annat på grund av 

underspolning som skett genom åren. Förvaltningen bör undersöka om en 

reinvestering för att säkra upp stabiliteten i stödmuren behövs och om den i 

så fall kan samordnas med ledningsförläggningen. 

 

När det gäller alternativ ”Triangelytan” bedöms en mer noggrann 

gestaltning nödvändig för att smälta in på platsen och med siktstråken 

söder- och österifrån på Strandpromenaden samt västerifrån från 

Fästningspiren. Därav bedöms en prefab-byggnad till denna plats bli 0,5 

mkr dyrare än de två övriga alternativen.  

 

För alla alternativen bedöms en prefab-byggnad kunna väljas och det som 

är kostnadsdrivande i alla tre alternativen är inte byggnaden utan 

kringkostnaderna för VA-anslutningar och markarbeten. I alla tre 

alternativen är det större prefab-byggnader än våra tidigare inköpta 

toalettbyggnader och de kan behöva levereras i två delar och monteras ihop 

på plats. Sammantaget har Triangelytan bedömts vara det alternativ med 

högst potential när man sammanväger förutsättningar för genomförande 

och de funktioner som kan tillskapas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 38 Dnr HGN 2020/0451 

 
 

Förslag att slopa avgifter för uteserveringar 
under andra halvåret 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. avgifterna för disponerande av kommunal mark för uteserveringar 

under andra halvåret 2021 slopas,  

2. hamn- och gatunämnden föreslås kompenseras för inkomstbortfallet då 

annars annan samhällsviktig verksamhet kommer behöva få förändrad 

och försämrad kvalitets- och servicenivå,  

3. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen har mottagit önskemål från olika 

näringsidkare och företrädare för näringslivet om avgiftslättnader för 

restaurangnäringen. Restaurangnäringen upplevs vara starkt negativt 

påverkad av pågående coronapandemin och har enligt uppgift stora 

inkomstbortfall med risk för framtida konkurser.  

 

Förslaget är att nedsätta avgiften till noll för disponerande av kommunal 

mark för uteserveringar även under andra halvåret 2021. Förslaget innebär 

således att kommunen inte tar ut några avgifter för upplåtelser av offentlig 

plats som avser uteserveringar under andra halvåret 2021. 

 

Om förslaget till avgiftslättnad antas behöver hamn- och gatunämnden 

kompenseras för inkomstbortfallet då nämnden inte har några möjligheter 

att bära bortfallet med mindre än att betydande negativ påverkan uppstår 

med försämrat drift och underhåll samt försämrad service till kommunens 

skattebetalare, besökande samt näringslivet. Formerna för hanteringen av 

föreslagen kompensation kan komma behöva ske i dialog mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 26. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ser det som positivt om Varbergs kommun 

kan ta initiativ till en förbättrad ekonomisk möjlighet för 

restaurangnäringen att hantera pågående pandemis negativa påverkan på 

verksamheten och samhället.  
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En mindre del av restaurangnäringens kostnader utgörs av avgifter för att 

disponera kommunal mark för uteserveringar för de restauranger som har 

givits möjlighet och som också tagit chansen till att ha uteservering på 

kommunal mark. Även om avgiften för att disponera kommunal mark för 

uteservering är liten i förhållande till restaurangverksamhetens totala 

kostnadsmassa är det sannolikt viktigt att kommunen visar på initiativ och 

hjälper restaurangnäringen att ekonomiskt överleva den lamslående 

pandemin.  

 

Intäkterna för kommunen kan grovt bedömas uppgå till totalt ca 800 – 

1000 tkr per år för olika restaurangers möjlighet att disponera kommunal 

mark för enskilt behov i form av uteserveringar. Intäkterna under 2019 

uppgick till ca 822 tkr. Den förväntade helårsintäkten under 2021 kan 

uppskattas vara ungefärligt jämnt fördelad på respektive halvår.  

 

En förutsättning för att möjliggöra ett slopande av avgifterna är att 

nämnden kompenseras för inkomstbortfallet då dessa avgifter utgör en 

viktig del i den totala finansieringen av nämndens samhällsviktiga 

verksamhet. Om hamn- och gatunämnden ej kompenseras för 

inkomstbortfallet som uppstår då avgifterna slopas behöver nämnden i 

särskild beslutsordning ta ställning till vilka förändringar och försämringar 

av kvalitets- och servicenivåer som behöver ske inom nämndens övriga 

verksamhetsområden.  

 

Aktuella avgifter för upplåtelser av offentlig plats regleras i taxa som 

beslutades av kommunfullmäktige 17 november 2020, § 153. Förslaget att 

slopa avgift för uteserveringar även under andra halvåret 2021 rör endast 

avsnitt A4 Tillfälliga uteserveringar och liknande i denna taxa. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 39 Dnr HGN 2021/0064 

 
 

Yttrande över utveckling av tjänster Varberg 
direkt 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens yttrande över utveckling av tjänster Varberg 

direkt,  

2. översända yttrandet och övervägandena till servicenämnden.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Servicenämnden fattade den 28 januari 2021 beslut om att skicka ett förslag 

om utveckling av Varberg direkts tjänster på remiss till samtliga nämnder 

med syftet att inhämta synpunkter på möjligheterna till nya uppdrag. 

 

Förslaget till utveckling av Varberg direkts tjänster avser processer och 

uppgifter som helt eller delvis kan överföras från förvaltningarna till 

Varberg direkt. Förslaget innehåller en utveckling av Varberg direkts 

uppdrag respektive tjänsteutbud utifrån tre kategorier: 

 

1. Uppdrag där processen bedöms kunna överföras i sin helhet 

2. Uppdrag där delar av processen kan överföras 

3. Uppdrag som rör besök eller är en komplettering av befintliga 

uppdrag 

 

Förslaget till förändring och utveckling av Varberg direkts uppdrag är 

utsänt på remiss till samtliga nämnder och remissperioden pågår till 2021-

06-30. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 27. 

Protokollsutdrag servicenämnden, 2021-01-28 § 5. 

PM - Utveckla tjänster, Varberg direkt, daterat 20-12-17. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ser positivt på att Varberg direkt driver ett 

arbete för att utveckla tjänsteutbud och stöd till kommunens förvaltningar i 

syfte att nå en högre effektivitet samt att kunna ge bättre service till 

kommunens invånare.  
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Hamn- och gatuförvaltningen har sett över vilka eventuella uppgifter som 

skulle kunna föras över till Varberg direkt. Följande har identifierats: 

 

- Att på samma sätt som för stadsbyggnadskontoret, enligt 

föreliggande förslag, ta emot oplanerade och initiala besök till 

hamn- och gatuförvaltningen, för att sedermera kanalisera frågor 

eller kontakter vidare in i förvaltningen.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen har i övrigt en utvecklad samverkan med 

Varberg direkt som omfattar regelbundna avstämningsmöten och löpande 

dialog med syfte att vårda och utveckla samverkan. 

 

Varberg direkt tar emot och registrerar majoriteten av de synpunkter/ 

önskemål/råd respektive felanmälningar som kommer från allmänheten i 

det ärendehanteringssystem som tillämpas av hamn- och 

gatuförvaltningen. Inom ramen för detta samarbete sker regelbundna 

avstämningar mellan hamn- och gatuförvaltningen och Varberg direkt. Ett 

stort antal av de frågor som inkommer och som rör hamn- och 

gatuförvaltningens verksamhet hanteras och besvaras därtill av Varberg 

direkt. 

 

Hamn- och gatuförvaltningen ser gärna att dialogen kring att utveckla 

gränssnitt och samverkan fortsätter mellan hamn- och gatuförvaltningen 

och Varberg direkt.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 

 

 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-05-24 16 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 40 Dnr HGN 2021/0179 

 
 

Yttrande över regional handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens yttrande över regional handlingsplan för 

suicidprevention, 

2. översända yttrandet och övervägandena till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och 

den nationella handlingsplanen för suicidprevention. I den nationella 

handlingsplanen föreslås att regionerna tar fram en regional handlingsplan 

som utgår från det nationella programmet för suicidprevention, och som 

beskriver både möjliga insatser och åtaganden från hälso- och sjukvård, 

kommuner, myndigheter och civilsamhälle. 

 

Region Halland har, i linje med förslaget i den nationella handlingsplanen, 

tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention som gäller 2021-

2025. Handlingsplanen antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021.  

 

Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention 

är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet 

över tid i det suicidpreventiva arbetet. Handlingsplanen är tänkt att fungera 

som ett stöd för verksamheterna för att stärka det gemensamma 

suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök 

i Halland ska minska. 

 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram i samråd med 

representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer under 2019-2020. 

 

Handlingsplanen har skickats till berörda kommuner för ställningstagande. 

Inför beslut i kommunstyrelsen har handlingsplanen skickats på remiss till 

samtliga nämnder samt räddningstjänsten för uttalande om huruvida 

nämnder respektive styrelser ställer sig bakom planen eller inte för de delar 

som rör den egna verksamheten. Remissperioden pågår till den 30 juni 

2021. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 28. 

Begäran om yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, daterat 2021-03-

11. 

Missiv från Region Halland, daterat 2021-03-08. 

Beslutsförslag, Region Halland, daterat 2021-03-05. 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ser positivt på intentionen i den regionala 

handlingsplanen för suicidprevention och delar uppfattningen att suicid är 

en folkhälsofråga som berör flera samhällsaktörer.  

 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både 

befolkningsinriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika 

riskgrupper och insatser till dem som behöver dem mest. 

 

Hamn- och gatuförvaltningen berörs i huvudsak av fokusområdet 

suicidprevention i fysisk miljö. Målet inom fokusområdet är att alla 

kommuner ska ha ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 

miljö. Handlingsplanen anger att det suicidpreventiva arbetet bör utgå från 

en analys av risker, både i planering och i befintlig miljö samt att det ska 

organiseras i samverkan mellan berörda aktörer, som kommunernas 

förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 

bostadsbolag, räddningstjänst, Trafikverket och polis.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att handlingsplanen med fördel 

skulle kunna förtydligas genom att kompletteras med konkreta förslag på 

åtgärder i form av aktiviteter och metodik samt ett tydliggörande av former 

för samverkan mellan berörda aktörer. Hamn- och gatuförvaltningen vill 

därtill framhålla att en bristande kunskap om suicidprevention inom 

berörda verksamheter utgör en riskfaktor för måluppfyllelse. Hamn- och 

gatuförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplanen är 

tillräckligt konkret för att kunna utgöra ett underlag för ett fortsatt effektivt 

suicidpreventivt arbete.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen är av uppfattningen att det finns anledning 

att arbeta med suicidprevention på ett mer systematiskt sätt i samhället, 

men att en samordnande funktion som har kunskap om suicidprevention är 

avgörande för att samverkan och arbetssätt ska kunna säkerställas. Under 

förutsättning att hamn- och gatuförvaltningens övervägande beaktas ställer 

sig förvaltningen bakom intentionerna i den regionala handlingsplanen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 41 Dnr HGN 2021/0092 

 
 

Ombyggnation Slottsgatan, Fästningsgatan och 
Platsgatan 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. bygga om och ändra utformning, trafikföringsprincip och parkering på 

Slottsgatan, Fästningsgatan samt Platsgatan i enlighet med tidigare av 

nämnden beslutad förstudie, 

2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till 

att bevara fler parkeringsplatser på de aktuella gatorna innan 

byggnation påbörjas, 

3. ge hamn-och gatuförvaltningen i uppdrag att presentera resterande 

objekt i förstudien från 2018-05-02 innan de påbörjas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

tillägg: 

 

2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till 

att bevara fler parkeringsplatser på de aktuella gatorna innan 

byggnation påbörjas 

3. ge hamn-och gatuförvaltningen i uppdrag att presentera resterande 

objekt i förstudien från 2018-05-02 innan de påbörjas 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer frågan om bifall eller avslag på eget förslag och 

konstateras att hamn- och gatunämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
År 2018 togs en förstudie fram och beslutades i hamn- och gatunämnden, 

”Ombyggnation av gator för en bättre trafiksäkerhet, gestaltning och miljö”. 

Syftet med denna var att belysa ett antal gator som är i starkt behov av 

ombyggnation. Gatorna är utformade på ett sådant sätt att de prioriterade 

trafikslagen upplevs som nedprioriterade och underhållet har åsidosatts. 

För att stärka ett hållbart resande föreslogs ombyggnation för att förbättra 

trafiksäkerheten, miljön och gestaltningen. 

 

Slottsgatan, Fästningsgatan och Platsgatan har en varierad gatubredd på 8-

11 meter. De är alla dubbelriktade och har en hastighetsgräns på 30 km/h. 

Alla gatorna har längsgående kantstensparkeringar och på gångbanorna går 

trappor från de befintliga fastigheterna direkt ut på de smala gångbanorna.  
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Åtgärdsförslaget är att göra Slottsgatan och Fästningsgatan enkelriktade, 

men låta Platsgatan, som förbinder dem båda, förbli dubbelriktad. Gatorna 

på Slottsgatan och Fästningsgatan föreslås i bifogad skiss smalnas av till 3 

meter och gångbanorna föreslås breddas till 2 meter respektive 2,5 meter. 

På Platsgatan föreslås gatan bli bredare och gångbanorna smalare, jämfört 

med Slottsgatan och Fästningsgatan, för att kunna hantera dubbelriktad 

trafik. Åtgärderna får till följd att parkeringsplatser på de tre gatorna 

försvinner, vilket är nödvändigt för att gångbanorna ska bli 

tillgänglighetsanpassade. På Slottsgatans södra del finns möjlighet till 

fortsatt parkering. 

 

För att minska risken för bullerproblematik föreslås beläggningen vara av 

asfalt på gatorna. Gångbanor och upphöjda korsningar beläggs med gatsten 

för att koppla an till kulturhistorien som finns på Platsarna och som vi 

också vill ta hänsyn till. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 29. 

 

Framtagen skiss, Sweco 2021-04-21. 

 

Beslutsprotokoll HGN avseende förstudie: ”Ombyggnation av gator för en 

bättre trafiksäkerhet, gestaltning och miljö”. HGN 2018-05-21 § 59, 

Diarienummer HGN 2018/0186-6. 

 

Förstudie: ”Ombyggnation av gator för en bättre trafiksäkerhet, gestaltning 

och miljö”, 2018-05-02. 

 

Övervägande 
Platsarna kämpar idag med trånga gångbanor samt gator som är i dåligt 

skick vad gäller beläggning. Detta kan i sin tur leda till skador på både 

människor och fordon. Trots låg hastighetsgräns tenderar trafiken köra 

fortare än de 30 km/h som är gränsen.  

 

För att kunna prioritera de gående måste gångbanorna breddas och gatorna 

smalnas av. Då befintlig sektion är trång med befintliga fastigheter på varje 

sida så är enda sättet att möjliggöra detta genom att enkelrikta gatan samt 

ta bort de befintliga längsgående kantstensparkeringarna. Enligt förstudien 

och framtagen skiss rör det sig om ca 25 parkeringsplatser som försvinner 

men det är möjligt att behålla 12 stycken utmed Slottsgatans södra del. 

 

Samtidigt vill projektet koppla an till den kulturhistoria som finns på 

Platsarna och detta görs genom att lägga gatsten på gångbanorna med 

granithällar för att tillgänglighetsanpassa dem.  
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 42 Dnr HGN 2021/0238 

 

 

Åtgärdsvalsstudie för Södra vägen och 

Kungsgatan 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna åtgärdsvalsstudien som avser nödvändiga åtgärder för 

delsträckan A, B och C med utformningsalternativ 2, med anledning av 

effekterna vid byggnation på Kvarnliden,  

2. ge i uppdrag till förvaltningen att framtagandet av förstudie och 

kommande förslag till investeringsprojekt skall innehålla åtgärder för 

säker trafikmiljö med bevarande av så många parkeringsplatser som 

möjligt samt om behov av trädförnyelse finns, 

3. undanta Kungsgatan med dess viktiga kulturmiljö från förstudien. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Kastberg (M) föreslår att 

 

1. godkänna åtgärdsvalsstudien som avser nödvändiga åtgärder för 

delsträckan A, B och C med utformningsalternativ 2, med anledning av 

effekterna vid byggnation på Kvarnliden,  

2. ge i uppdrag till förvaltningen att framtagandet av förstudie och 

kommande förslag till investeringsprojekt skall innehålla åtgärder för 

säker trafikmiljö med bevarande av så många parkeringsplatser som 

möjligt samt om behov av trädförnyelse finns, 

3. undanta Kungsgatan med dess viktiga kulturmiljö från förstudien. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer frågan om bifall eller avslag på Arne Kastbergs förslag 

och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Längs med Södra vägen har en ny detaljplan för Kvarnliden 9 tagits fram 

vilket innebär en ny bebyggelse för bostadsändamål och detaljhandel. 

Detaljplanens genomförande har inneburit att Södra vägens trottoar längs 

östra sidan tas i anspråk för kvartersmark. Detta innebär att en ombyggnad 

av Södra vägen krävs för att bland annat kunna återställa en trottoar. 

Gatans ombyggnad är inte med i detaljplanen eller reglerad i avtal. 

 

Projektet syftar till att bygga om Södra vägen och Kungsgatan från 

Ringvägen till centrum för att få en fungerande gata efter att den ny 
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bebyggelsen för bostadsändamål och detaljhandel skett på del av Södra 

vägen. Syftet med projektet är också att öka tillgängligheten, tydligheten 

och skapa en enhetlig utformning på hela sträckan in till torget med 

möjlighet till gång- och cykel. 

 

Stråket är också utpekat som ett upplevelsestråk i belysningsstrategin vilket 

innebär att det ska finnas lite extra omsorg genom kvaliteter i form av 

grönska och andra inslag med t ex effektbelysning. En ny trottoar med 

trädallé och parkering föreslås skapas på Södra vägens östra sida. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 30. 

Åtgärdsvalsstudie för Södra vägen och Kungsgatan, daterad 2021-04-21. 

 

Övervägande 
Då den förändrade detaljplanen som ligger till grund för denna 

åtgärdsvalsstudie håller på att genomföras är bedömningen att endast 

fyrstegsprincipens ”Bygg om” och ”optimera” är aktuell. Dock finns olika 

standardnivåer och sträckningar som behöver utredas vidare i förstudien. 

 

Förslaget är att Södra vägen och Kungsgatan på sträckan mellan Ringvägen 

och centrum byggs om. Det akuta behovet finns i samband med 

byggnationen på Kvarnliden. Dock har mer behov identifieras på sträckan 

såsom trädförnyelse, upplevelsestråk i belysningsstrategin och en gång- och 

cykelkoppling längs med hela stråket in till torget och centrum med bla 

säkra och tydliga passager. Exakt sträckning, åtgärder och standard föreslås 

utredas i förstudien. Gatan bör följa de riktlinjer som anges i Teknisk 

handbok. 

 

För vissa delar av sträckan kan möjligtvis enklare åtgärder genomföras, 

detta behöver dock studeras vidare i förstudien. Cykelfält kan vara ett 

alternativ till en gång- och cykelväg på Kungsgatan. Ökad tydlighet med 

bättre skyltning kan vara en annan typ av åtgärd. 

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

 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-05-24 23 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 43 Dnr  

 

 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

a) Beläggningsplan 

Projektledaren ger en lägesrapport avseende beläggningsplanen. 

 

b) Information om yttrande på delegation avseende kollektivtrafikplan 

2022 

Trafikplaneraren informerar om kollektivtrafikplan 2022 samt yttrande 

som förvaltningen lämnat över planen. Yttrande på delegation har varit 

nödvändigt på grund av mycket snäv tidsperiod för avlämnande av 

yttrande. 

 

c) Trafik under byggtiden 

Avdelningschefen Trafik ger en lägesrapport avseende projektet Trafik 

under byggtiden. 

 

d) Stadsutvecklingsprojektet 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Västerport.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Järnvägsprojektet.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Farehamnen.  

 

e) Pandemin – skriftlig information 

Förvaltningschefen informerar om att en lägesrapport från 

kommundirektören Carl Bartler avseende pandemin har skickats ut till 

hamn- och gatunämnden. 

 

f) Pandemin – särskilda insatser HGN/HGF 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport om kommunens åtgärder 

avseende avgiftslättnader för uteserveringar och butiksexponeringen av 

trottoar i samband med pandemin under första och andra halvåret 

2021.  

 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens funderingar avseende 

hanteringen av uteserveringar under hösten och vinter 2021/2022.  
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Förvaltningschefen informera om de inkomna önskemålen från 

torghandlarna avseende avgiftslättnader för fasta årsplatser. Ett ärende 

om avgiftslättnader avseende årsplatser för torghandel kommer att 

presenteras till hamn- och gatunämnden den 21 juni 2021.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport om förvaltningens arbete 

avseende informationsinsatser och skyltning i samband med pandemin 

som sker i samarbete med kommunikationsavdelningen samt 

Näringslivs- och destinationskontoret.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport kring möjligheten att begränsa 

rörligheten och tillgängligheten på offentlig plats i samband med 

pandemin och informerar om tillvägagångssättet vid ett eventuellt 

beslut avseende begränsningar som måste tas i samråd med 

Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Samråd sker även 

kontinuerligt inom Varbergs kommun mellan kommunchef, kanslichef 

samt förvaltningschefen för hamn- och gatuförvaltningen. 

 

Förvaltningschefen informerar om kommunstyrelsens beslutet 

avseende förlängd säsong under september månad 2021 som bland 

annat rör ett antal utvalda badplatser i Varbergs kommun. Ytterligare 

information avseende förlängd badsäsong i samband med pandemin 

kommer att presenteras till hamn- och gatunämnden vid ett senare 

tillfälle.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport om förvaltningens arbete 

avseende utökad städning och renhållning under våren och sommaren 

år 2021 i samband med pandemin.  

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende önskemålen om fler 

mötesplatser som inkommer till förvaltningen både internt inom 

kommunen och via medborgare med anledning av att fler vistas ute i 

samband med pandemin. 

 

g) Bemanning och service Fästningsbadet och Tillgänglighetsbadet 

Getteröns 5:e vik 

Förvaltningschefen informerar om att rekryteringen av 5 badvakter till 

Fästningsbadet är avslutat. Badvakterna kommer att vara anställd 

under en period som sträcker sig från mitten av juni 2021 till mitten av 

augusti 2021. 

Förvaltningschefen informerar vidare om den pågående dialogen 

mellan förvaltningen och DHR Västervåg avseende bemanning och 

service av Tillgänglighetsbadet på Getteröns 5:e vik under 

sommarsäsongen år 2021.  
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h) Fårhagen Breared 

Förvaltningschefen informerar om bakgrunden till och ger en 

lägesrapport om den pågående diskussionen avseende fårhagen och den 

angränsande hundrastgården i Breared.  

 

i) Apelviken – trafik i sommar och självkörande bussar 

Förvaltningschefen informerar om den planerade pressträffen den 4 

juni 2021 där de självkörande bussar ska presenteras inför testperiod 

som planeras under sommaren år 2021 vid Apelvikens strand. 

 

j) Presidiemöte avseende parkeringsstrategi, parkeringsplan och 

parkeringsnorm 2021-06-01 

Förvaltningschefen informerar om presidiemötet avseende 

parkeringsstrategi, parkeringsplan samt parkeringsnorm mellan 

byggnadsnämnden presidiet, KSAU och hamn- och gatunämnden 

presidiet den 1 juni 2021. 

 

k) Presidiemöte avseende programområde Himle 2021-06-01 

Förvaltningschefen informerar om presidiemötet avseende 

programområde Himle mellan byggnadsnämnden presidiet, KSAU och 

hamn- och gatunämnden presidiet den 1 juni 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 44 Dnr  

 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sammanställning av delegeringsbeslut efter mars 2021 
 

Trafik 

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, mars 2021,  

förvaltningschef. 

 

Sammanställning av delegeringsbeslut efter april 2021 
 

Trafik 

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 

april 2021, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 

 

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, april 2021,  

förvaltningschef. 

 

Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), april 

2021, trafikingenjör/trafikhandläggare. 

 

Offentlig plats 

Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, april 

2021, utvecklare/torgvärd. 

 

Yttrande 

HGN 2021/0226 

Yttrande över granskningshandling för detaljplan för Palissaden 2. 

 

   HGN 2020/0666 

Yttrande över granskningshandling för detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, 

del av 1:277 och 1:10. 

 

   HGN 2021/0224 

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2022. 

 

 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-05-24 27 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övriga delegeringsbeslut 

   HGN 2021/0252 

Beslut angående personuppgiftsincident.  

 

   HGN 2021/0045 

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och säkerhet, 

2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 45 Dnr  

 

 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag  

 

HGN 2019/0134  

Kommunfullmäktiges beslut 20 april 2021, § 47, Årsredovisning 2020 – 

Varbergs kommun. 

 

   HGN 2021/0277 

Kommunfullmäktiges beslut 20 april 2021, § 52, Strategi för långsiktig 

inkludering. 

 

   HGN 2021/0086 

Kommunstyrelsens beslut 27 april 2021, § 66, Planeringsförutsättningar 

inför budget 2022. 

 

   HGN 2018/0172 

Kommunstyrelsens beslut 27 april 2021, § 67, Service och bemanning vid 

tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön. 

 

   HGN 2021/0298 

Kommunstyrelsens beslut 27 april 2021, § 81, Reviderat planeringsdirektiv 

för Prästakullen och sjukhusområdet. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 27 april 2021, § 102, Tillsättande av 

personaldirektör. 

 

Samverkan 

 

Förvaltningssamverkans protokoll 15 mars 2021. 

 

Förvaltningssamverkans protokoll 19 april 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 46 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden avhandlades. 

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