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Plats och tid B1, Stadshus B, klockan 9.00-14.50 

Ajournering för lunch 12.05-13.05 

Beslutande Micael Åkesson (M) 

Arne Kastberg (M) 

Susanna Thunberg (C) 

Carl-Magnus Wikelund (C) 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

Per-Olof Johansson (KD) 

Viveca Haugness (S), ersättare för Lennart Isaksson (S), §§ 86–87  

Lennart Isaksson (S), §§ 88-93 

Rita Wiberg (S) 

Aida Mulalic (S) 

Anton el Raai (S) 

Robert Petersson (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Tea Barkman (M) 

Tommy Magnusson (M) 

Sven-Åke Öhman (C) 

Viveca Haugness (S), §§ 88–93 

 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Frida Larsson, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration 

Jenny Bergström, avdelningschef Drift 

Tomas Kaspersson, avdelningschef Drift 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 89 

Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare, § 90 

Henrik Selamis, avdelningschef Trafik, § 90 

Julia Anding, projektledare, § 90 

Katarina Zelander, landskapsarkitekt, § 90 

Jens Bengtsson, landskapsarkitekt, § 90 

Li Hagström, trafikplanerare, § 90 

Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentliga Rummet, § 90  

Martin Johansson, avdelningschef Projekt, § 90 

Utses att justera Per-Olof Johansson (KD) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Frida Larsson Paragraf 86–93 
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Ordförande Micael Åkesson (M) 

Justerande Per-Olof Johansson (KD)   
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 § 86 Dnr HGN 2021/0086 
 
 

Månadsrapport januari-oktober 2022 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna månadsrapporten januari-oktober 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden beslutade inför 2022 att förvaltningen ska skriva  

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

december. Det här avser månadsrapporten efter oktober och utgår från en  

kommungemensam rapporteringsmall. 

 

Fokus på rapporteringen är uppföljning av nämndens driftbudget med 

fokus på nettokostnadsutveckling, periodens resultat samt helårsprognos. 

 

I kompletterande rapportering till nämndens återfinns en tabell för hur 

driftbudgeten förändrats under året samt tabeller som visar utfallet för 

nämndens projekt.  

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari-oktober 2022, hamn- och gatunämnden 

 

Övervägande 
Helårsprognosen på en budget i balans bygger på att vinterväghållningen 

prognostiseras redovisa ett överskott på 1 500 tkr. Prognosen för 

vinterväghållningen bygger på att december månad blir en "normalmånad" 

det vill säga några halkbekämpningsinsatser. Skulle december månads 

väder se ut som förra året gäller en helt annan prognos. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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 § 87 Dnr HGN 2021/0694 

 
 

Uppföljning intern kontroll - Rutiner för 
underhåll och förvaltning av nämndens 
anläggningar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisning av uppföljning gällande rutiner för underhåll och 

förvaltning av nämndens anläggningar inklusive föreslagna åtgärder.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under några år har det i internkontrollsplaner ingått ett kontrollmoment 

som avsåg rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar. 

Tidigare granskningar har visat att det finns ett pågående utvecklingsarbete 

inom förvaltningen kring att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt 

relaterat till förvaltarskapet av nämndens anläggningar samt att ta fram 

underhållsplaner och skötselanvisningar för nämndens anläggningar.  

 

Utifrån resultaten av de tidigare årens granskningar var bedömningen att 

den identifierade risken även fortsatt hade ett högt riskvärde och 

kontrollmomentet överfördes till 2022 års internkontrollplan. Årets 

granskning har därför genomförts genom intervjuer med berörda 

medarbetare samt genom granskning av befintliga underhålls- och 

skötselplaner.  

 

Under 2022 har arbetet med att utveckla förvaltningen av nämndens 

anläggningar fortsatt. Det har gjorts med utsedda representanter från 

trafikavdelningen, offentliga rummet och driftavdelningen. Gruppen har 

arbetat med att klargöra omfattningen av det förändrade arbetssättet, 

ansvaret och organisationen som förvaltarskapet innebär. Gruppen har 

också arbetat med att beskriva vilka anläggningar som förvaltningen 

ansvarar över och dess nuvarande status. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-10-31, § 63.   

Protokollsutdrag hamn- och gatunämnden, 2021-12-13 § 105. 

 

Övervägande 
Granskningen visar att det finns olika förståelse och tolkningar vad som 

menas med underhåll, skötsel respektive förvaltning, vilket avspeglas i de 

planer och instruktioner som har tagits fram.  
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I arbetet med att kartlägga och beskriva nuvarande status av nämndens 

anläggningar så saknas i hög grad dokumenterad och tillgänglig översikt 

över vilka nämndens anläggningar är och dess underhållsbehov. Avsaknad 

av information och struktur har också påverkat arbetet med att ta fram 

rutiner för underhåll och skötsel av anläggningarna. Arbetet har därför inte 

utvecklats i den takt som tidigare granskningar efterfrågat. 

 
Det finns dock exempel på underhållsplaner och skötselinstruktioner för 

några av nämndens anläggningar, ex utvecklingsplaner för de stadsnära 

skogarna som färdigställdes 2022 samt underhållsplaner för alla 

konstbyggnader. Även cykelplan 2021–2025, handlingsplan för badplats 

och handlingsplan för tätorts- och stadsdelslekplatser inom Varbergs 

kommun innehåller information om status, kvalité och funktion samt vilken 

skötsel och underhållsåtgärder som kan behövas på dessa anläggningar. Det 

finns också arbetssätt och rutiner som ser till att dessa planer genomförs, 

men arbetssättet är inte fullt ut systematiskt och det finns vissa brister i 

planering, genomförande och återrapportering.  

  

För att ge förslag på förbättringsåtgärder och utveckling i arbetet med att 

säkerställa rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar 

har årets granskning fokuserat på att titta på befintliga rutiner för att ge råd 

och rekommendationer på vad som kan tydliggöras, förenklas och 

förbättras. Detta har främst gjorts genom att undersöka och jämföra med 

hur andra kommuner arbetar med underhålls- och skötselplaner.  

 

En första rekommendation är att underhållsplaner ska vara kortfattade och 

enkel att överskåda. En bra underhållsplan ska innehålla kostnad för de 

åtgärder som behövs, både för den dagliga skötseln samt större 

reparationsåtgärder för att behålla dess funktion och kvalité. En 

underhållsplan ska även innehålla kontroll- och kvalitetsnivåer, inklusive 

hur och under vilket intervall dessa följs upp på.   

 

Utifrån ovannämnda generella rekommendationer på innehåll och struktur 

är förslaget på åtgärder följande:  

• Inventera status på befintliga anläggningar 

• En övergripande underhållsplan  

• Investera i ett verksamhetssystem för förvaltning och underhåll 

• Fastställa rutiner för kvalitetssäkring av nämndens anläggningar 

 

Föreslagna åtgärder rekommenderas ingå det fortsatta utvecklingsarbetet 

inom förvaltningen som för tillfället utförs av en arbetsgrupp bestående av 

representanter från avdelningarna offentliga rummet, trafik och drift.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 88 Dnr HGN 2021/0694 

 
 

Uppföljning intern kontroll - Kapacitet inom 
vinterväghållning 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna uppföljning av intern kontroll gällande kapacitet inom 

vinterväghållning inklusive föreslagna åtgärder, 

2. uppdra åt förvaltningen att under kommande nämndsammanträden ge 

muntliga lägesrapporteringar till nämnden om hur arbetet fortskrider. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Som en punkt i nämndens interna kontrollplan för 2022 ingår det att följa 

upp vinterväghållningen. Det som ska utvärderas och analyseras är  

kapaciteten inom vinterväghållningen. I internkontrollplanen för 2022 

framgår att punkten skulle ha redovisats på nämndsammanträdet i 

september, men eftersom upphandlingen av vinterväghållningstjänster 

dragit ut på tiden har det bedömts svårt att genomföra uppföljningen.  

 

Nämnden har emellertid fått flera muntliga rapporteringar om planeringen 

och förberedelserna inför årets vintersäsong. Det är alltjämt svårt att ge en 

fullödig rapportering eftersom upphandlingen ännu inte är helt i mål. 

Förvaltningen bedömde dock att det var viktigt att skriva fram ärendet. 

Förslaget är vidare att förvaltningen vid kommande nämndsammanträden 

återkommer till nämnden och rapporterar hur arbetet fortskrider.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-10-31, § 64. 

 

Övervägande 
Inför vintersäsongen har förvaltningen utfört ett större arbete med att se 

över alla områden, kartor, maskiner och fördelningen mellan 

egenregiproduktion och köpta tjänster. Många erfarenheter har dragits av 

den senaste vintersäsongen då det kom osedvanligt mycket snö i december. 

Inför upphandlingen har förvaltningen försökt paketera 

vinterväghållningsuppdragen på ett sätt som ska göra det intressant för fler 

leverantörer att lämna anbud.  

 

Fördelningen mellan egenregiproduktion och upphandlad 

verksamhet 

När det gäller vinterväghållningen utför hamn- och gatuförvaltningen delar 

i egenregi, men upphandlar väsentliga delar av åtagandet. Nedan  
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följer en beskrivning av tilltänkt ansvarsfördelning: 

 

Genomfartsleder 

Detta gäller t ex Österleden, Västkustvägen, Värnamovägen, 

Österängsvägen, Pilgatan, Getterövägen (fram till hamnen), 

Lindbergsvägen (fram till Trönninge). Traditionellt har förvaltningen 

använt sig av Trafikverkets entreprenör då det innebär 

samordningsfördelar och innebär att förvaltningen inte behöver ha egen 

jour och beredskap för saltning (halkbekämpning med hjälp av saltning 

kräver helt annan organisation än halkbekämpning med hjälp av flis). Inför 

säsongen 2022–2023 har förvaltningen, efter genomförd upphandling, 

tecknat kontrakt med entreprenör vilket är samma företag som 

vinterväghåller åt Trafikverket. Förvaltningens egen lastbil har dessutom 

utrustning som krävs för saltning, men så länge förvaltningen kan teckna 

ett kontrakt med rimliga villkor med extern entreprenör används den egna 

lastbilen till andra delar av vinterväghållningen. 

 

Körbanor och parkeringsplatser i centrum 

Denna del av vinterväghållningen har förvaltningen beslutat sig för att 

upphandla. Ansvaret och antal områden skiljer sig mot tidigare upplägg. Nu 

är tanken att samma entreprenör ansvarar för både halkbekämpning och 

snöröjning inom sitt område (ett sätt att skapa ett attraktivare erbjudande 

till leverantörerna). Upphandlingen är inte helt i mål varför det alltjämt är 

osäkert huruvida erforderlig kapacitet finns tillgänglig inför årets 

vintersäsong.  

 

Gång- och cykelvägar, gångbanor, övergångsställen och 

busshållplatser i centrum 

Tanken är att gång- och cykelvägar och gångbanor i centrum ska 

vinterväghållas av förvaltningen i egenregi. Förvaltningen sköter även 

handskottning av övergångsställen och busshållplatser i egen regi. 

Kapaciteten är tillfredsställande – förutsatt att förvaltningens personal och 

maskiner kan användas till detta ändamål. 

 

Tvååker, Träslövsläge och Bua 

När det gäller dessa tre orter har förvaltningen driftavtal med 

vägföreningarna och har därmed hand om vinterväghållningen. Denna del 

av vinterväghållningen har förvaltningen beslutat sig för att upphandla. 

Upphandlingen är inte helt i mål varför det alltjämt är osäkert huruvida 

erforderlig kapacitet finns tillgänglig inför årets vintersäsong. 

 

Sammanfattande kapacitetsanalys 

I skrivande stund är det svårt/omöjligt att göra en kapacitetsanalys vad 

gäller vinterväghållningen. Anledningen är att upphandlingen inte är helt i 

mål. Förvaltningen vill i första hand ha entreprenörer som sköter 

vinterväghållningen av körbanor samt all vinterväghållning i Tvååker, 
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Träslövsläge och Bua. Förvaltningen vill kunna använda de egna personella 

resurserna och maskinparken till gång- och cykelvägar och gångarbanor i 

centrum. Om det är bristande kapacitet totalt sett står förvaltningen alltid 

redo att prioritera om för att efter förutsättningarna skapa bästa möjliga 

lösning, men ambitionen och förhoppningen är att kunna koncentrera de 

egna resurserna på gång- och cykelvägar och gångbanor i centrum.  

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

 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2022-11-14 9 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 89 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Information och dialog om budget 2023 och 
kommande besparingar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomidirektören presenterar det ekonomiska läget i omvärlden och hur 

det påverkar arbetet med budget 2023. Ekonomidirektören informerar 

även om kommunens resursfördelningsmodell samt de övergripande 

ramarna avseende budgetarbetet.  

 

Avdelningschefen för Ekonomi och Administration informerar om hamn- 

och gatuförvaltningens pågående arbete inför budget 2023 och förslag på 

besparingar utifrån dialog med arbetsutskottet och förvaltningsledningen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 90 Dnr HGN 2022/0007 
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar hamn- och gatunämnden om 

följande punkter:  

 

a) Elsparkcyklar och elcyklar 

Infrastruktursamordnare ger en lägesrapport avseende hanteringen av 

elsparkcyklar och elcyklar i kommunen och informerar att inför 2023 

kommer tillstånd och avsiktsförklaring att ses över för att bland annat 

etablera parkeringszoner i ytterområden.  

 

b) Trafik under byggtid 

Avdelningschefen för Trafik ger en lägesrapport avseende trafik under 

byggtid.  

  

c) Information om planerade åtgärder vid badplatsernas första, tredje 

och fjärde vik i Getterön 

Projektledaren och ansvarig landskapsarkitekt informerar om de 

planerade åtgärderna vid badplatserna första, tredje och fjärde vik i 

Getterön samt den preliminära tidsplanen för detta.  

 

d) Riktlinjer för natur- och parkområden 

Ansvarig landskapsarkitekt informerar om framtagandet av riktlinjer 

för bostadsnära natur – och parkmark. Riktlinjerna planeras att 

beslutas av hamn- och gatunämnden på nästkommande 

nämndssammanträde.  

 

e) Badplats Skarpe Nord 

Avdelningschefen för Offentliga Rummet informerar om processen för 

att arbeta vidare med hamn- och gatunämndens förslag att bygga ut 

dusch- och bastuanläggning på Skarpe Nords badplats.  

 

f) Kaktusplantering  

Avdelningschefen för Offentliga Rummet ger en lägesrapport avseende 

val av kaktusplantering inför 2023.  
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g) Kommun- och cyklistvelometern 

Trafikplanerare informerar om resultaten från Cykelfrämjandets 

nationella undersökning Kommunvelometern 2022 som handlar om att 

mäta och jämföra kommuners cykelinsatser.  

 

Trafikplaneraren informerar även om resultatet från 

enkätundersökningen Cyklistvelometern som analyserar nöjdheten hos 

cyklisterna själva. Båda undersökningarna visar goda resultat för 

Varbergs kommun.  

 

h) Lägesstatus avseende stationsområdet samt information om 

bergmassor från tunneln 

Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende arbetet med 

stationsområdet.  

 

Avdelningschefen informerar även om överlämningen från Trafikverket 

till Varbergs kommun och hamn- och gatunämnden avseende ansvaret 

över planering och genomförande av stationsområdet. Utöver det 

informerar avdelningschefen om hanteringen av de bergmassor som 

uppkommer i samband med tunnelbyggnationen.  

 

i) Datum att notera 

Förvaltningschefen informerar om följande datum gällande 

möte med kommunrevisionen, KPMG och hamn- och gatunämndens 

presidium, torsdagen den 1 december 2022 klockan 10.30-12.00.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 91 Dnr HGN 2022/0008 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen avseende delegationsbeslut för perioden 18 

oktober 2022 till 14 november 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning av delegationsbeslut för perioden 18 oktober 2022 till 14 

november 2022. 

 

Informationshantering 

HGN 2022/0037 

Beslut angående personuppgiftincident, förvaltningschef.  

 

Väg, gatuhållning samt trafik 

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 

oktober 2022, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 

 

Sammanställning av beslut gällande grävtillstånd, oktober 2022, 

gatuingenjör. 

 

Offentlig plats 

Sammanställning av yttrande avseende upplåtelse av offentlig plats, 

oktober 2022, handläggare offentlig plats.  

 

Yttrande, ansökningar och samarbeten  

HGN 2022/0355 

Yttrande avseende Årnäs 4:69 och del av Årnäs 4:2, förvaltningschef.  

 

HGN 2022/0333 

Yttrande avseende detaljplan för Stocken 2:4, förvaltningschef. 

  

HGN 2022/0334 

Yttrande avseende detaljplan Trönningenäsvägen, förvaltningschef.  

 

HGN 2022/0151 

Yttrande – granskning, ändring av stadsplan för kvarteret Trädgården, 

förvaltningschef.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 92 Dnr HGN 2022/0009 
 
 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen avseende meddelanden för perioden 18 oktober 

2022 till 14 november 2022 till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 18 oktober 2022 till 14 

november 2022.  

 

Protokollsutdrag 

HGN 2019/0005 

Kommunfullmäktiges beslut 18 oktober 2022, § 153, Entledigande samt 

fyllnadsval av ledamot i hamn- och gatunämnden. 

 

HGN 2019/0005 

Kommunfullmäktiges beslut 18 oktober 2022, § 159, Entledigande samt 

fyllnadsval av ledamot i hamn- och gatunämnden. 

  

HGN 2019/0340 

Kommunfullmäktiges beslut 18 oktober 2022, § 160, Tilläggsavtal II till 

genomförande- och finansieringsavtal avseende Varberg – 

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra, delprojekt Varbergs 

resecentrum. 

 

HGN 2021/0086 

Kommunfullmäktiges beslut 18 oktober 2022, § 162, Delårsrapport 2022, 

Varbergs kommun. 

 

HGN 2022/0385  

Kommunfullmäktiges beslut 18 oktober 2022, § 167, Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2023.  

 

HGN 2021/0649 

Kommunstyrelsens beslut 15 oktober 2022, § 203, Ersättare för 

kommundirektör och förvaltningschefer.  

 

HGN 2022/0394 

Kommunstyrelsen beslut 25 oktober 2022, § 189, Tidplan för arbetet med 

Budget 2024 och plan 2025–2028.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 93 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden behandlade följande övriga ärenden 
 
a) Kaffeboden i Träslövsläge 

Arne Kastberg (M) ställer frågan om bakgrunden och förutsättningarna 

för kaffeboden i Träslövsläge.  

 

Förvaltningschefen informerar om tidigare dialog mellan näringsidkare, 

hamn- och gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt näringslivs- 

och destinationskontoret. Förvaltningschefen informerar även om 

regler kring bygglov och tillstånd för liknande verksamheter.   

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