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 § 32 Dnr HGN 2019/0673 
 
 

Förstudie gång- och cykelvägar i regional 
cykelplan 2020-2029 avseende sträckorna 
Löftaån-Lycketorpsvägen väg 845 och 
Ramstorp-Torstorp väg 41 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. anta Förstudie gång- och cykelvägar i regional cykelplan för Halland 

2020-2029 avseende sträckorna Löftaån-Lycketorpsvägen väg 845 och 

Ramstorp-Torstorp väg 41. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förstudien bygger på det beslut som tagits av Region Halland om vilka 

cykelvägar i Varbergs kommun som ska finansieras av Regional cykelplan 

för Halland 2020–2029. Förstudien ska fungera som underlag till beslut 

om medfinansiering i hamn- och gatunämndens investeringsbudget, samt 

för kommunens medfinansieringsavtal med Trafikverket. 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie gång- och cykelvägar i regional cykelplan för Halland 2020–

2029, Löftaån-Lycketorpsvägen 845 och Ramstorp-Torstorp väg 41. 

 

Övervägande 
De två objekt som har valts ut i Varbergs kommun, utifrån kriterierna 

trafiksäkerhet och cykelpotential, är sträckan mellan Löftaån och 

Lycketorpsvägen längs väg 845 (söder om Frillesås), samt mellan Ramstorp 

och Torstorp längs väg 41 (söder om Veddige). Båda objekten är främst 

inriktade mot målgruppen barn. Syftet är att barnen ska få en säkrare väg 

till skola, förskola, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter. Båda objekten 

binder ihop ett mindre samhälle med närbelägen serviceort. 

 

Det övergripande målet med regional cykelplanen är att få fler att vilja och 

kunna cykla i Halland.  Ett mål som även hamn- och gatunämnden anger i 

den kommunal cykelplanen för Varbergs kommun 2021–2025 (HGN 

2021/0197). 

 

Förstudien har inte behandlat alternativa sträckningar eller utformningar, 

då detta kommer att hanteras i Trafikverkets vägplan. Den har i stället valt 

att fokusera på om Varbergs kommun har några önskemål i form av 

förändrad standard jämfört med Trafikverkets standard (2,5 meter bred 

gång- och cykelväg utan belysning). 
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Förvaltningen rekommenderar att hela vägsträckan Löftaån-

Lycketorpsvägen belyses då den ligger inom ett tätbebyggt område, och att 

den kommer att användas av barn och föräldrar som ska till förskola och 

skola året om.  

 

Enligt Trafikverkets planering ska båda projekten påbörjas under perioden 

hösten 2022 - våren 2023. Arbetsplan och bygghandling tar omkring 1,5 år 

att ta fram så utbyggnad blir tidigast 2024.  Cykeltrafikmätningar ska 

genomföras innan och efter byggnation. Påverkanskampanj ska genomföras 

i samband med öppnandet av respektive gång- och cykelväg.   

 

I regional cykelplan för Halland 2020–2029 har gång- och cykelväg längs 

med väg 845 genom Frillesås tagits upp av Kungsbacka kommun som ett 

objekt för utbyggnad. Då projekten angränsar kan eventuellt projekten slås 

ihop och endast en vägplan tas fram.  ÅVS väg 845 Stråvalla/Löftaskog 

Varberg (TRV 2019/14635) trafiksäkerhetsåtgärder ska samordnas med 

utbyggnaden av gång- och cykelvägen. Här ingår gång- och cykelpassager 

och ändrade lägen för busshållplatser. 

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

Uppföljning intern kontroll - Anmälan av 
delegationsbeslut till nämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. godkänna redovisning av uppföljning gällande anmälan av 

delegationsbeslut till nämnden inklusive föreslagna åtgärder. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I hamn- och gatunämndens interna kontrollplan för 2022 ingår en 

granskning av hanteringen av delegationsbeslut. Granskningen avser 

efterlevnad av delegationsordningen och har genomförts genom en kontroll 

av att beslut som fattats på delegation anmälts till nämnden.  

 

Vad är delegation?  

All beslutandemakt i en kommun är placerad hos de förtroendevalda. 

Utgångspunkten är således att alla beslut fattas av förtroendevalda. Men för 

att nämndens arbete ska kunna skötas ändamålsenligt och effektivt är det 

möjligt att delegera beslutanderätt för vissa ärenden och frågor. Delegation 

innebär att nämnden ger en delegat i uppdrag att på nämndens vägnar fatta 

beslut i ett visst ärende eller ärendegrupp. Detta framgår av 

kommunallagen (2017:725), KL, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §.  

 

Överföring av beslutanderätt, det vill säga delegation, syftar till att 

nämnden ska kunna avlastas rutinärenden och ägna sig åt övergripande och 

principiella frågor. Ett beslut som fattas med stöd av delegation likställs 

med ett beslut som nämnden fattar, vilket betyder att beslutanderätten förs 

över från nämnden till delegaten.  

 

Skillnad på delegationsbeslut och verkställighet 

I ett beslut som fattas med stöd av delegation finns ofta alternativa 

lösningar vilket innebär att delegaten gör vissa överväganden eller 

bedömningar inom ramen för ärendet. Det kallas för självständig 

beslutanderätt. Finns det inte utrymme för självständiga bedömningar talar 

man om verkställighet. Vid verkställighet är frågorna ofta redan reglerade i 

tidigare beslut, lagar, instruktioner eller avtal. Det kan också handla om 

frågor som verkställs inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget 

och andra riktningar.  

 

Enligt KL, 6 kap. 38 §, får beslut i följande ärenden inte delegeras:  

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet 
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• Framställningar eller yttranden till fullmäktige  

• Yttrande med anledning av att beslut av nämndens i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras  

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut som fattas i delegation ska anmälas till nämnden. Även ett beslut 

som har fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas. Omfattningen av 

anmälan av delegationsbeslut framgår i KL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. 

Syftet med anmälningsskyldigheten är att beslutet vinner laga kraft och att 

det tillkännages för nämnden. Ett beslut som är fattat på delegation vinner 

laga kraft tre veckor räknat från den dag då justerat protokoll från 

nämndens sammanträde tillkännages på kommunens anslagstavla. Det 

innebär att om ett delegationsbeslut inte anmäls till nämnden börjar inte 

överklagandetiden att löpa.  

 

Granskning av hantering av delegationsbeslut 

2021 års granskning av anmälan av delegationsbeslut lyfte fram att det 

finns en rutin för hantering av delegationsbeslut inom förvaltningen, men 

att medarbetarnas kännedom om rutinen inte har varit tillräcklig. 

Utbildningsinsatser genomfördes under 2021 inom både ledningsgrupp och 

förvaltningsintern arbetsgrupp utifrån förtydligad rutin.  

 

I kommunens ärendehanteringssystem finns en mall som ska tydliggöra 

hur och med vilken information som delegationsbeslut ska anmälas till 

nämnden.  

Årets granskning visar att mallen hittills har tillämpats för vissa 

delegationsbeslut, främst beslut gällande yttranden.  

  

Hamn- och gatunämndens delegationsordning innehåller 85 olika 

delegationsärenden inom följande områden:  

• Administration och allmänna ärenden 

• Ekonomiärenden med mera 

• Personal- och arbetsgivarärenden 

• Upphandling 

• Yttranden, ansökningar och samarbeten 

• Väg- och gatuhållning samt trafik 

• Offentlig plats 

• Flygplats 

• Handelshamn och fritidshamn 

• Projektverksamhet 
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Av de 85 olika delegationsärenden så har det under 2021 och 2022 anmälts 

delegationsbeslut inom följande 8 ärenden: 

• Administration och allmänna ärenden 

o Mottagande av gåvor 

• Informationshantering 

o Beslut i fråga om personuppgiftsincident enligt GDPR 

• Yttranden, ansökningar och samarbeten 

o Yttrande gällande detaljplan som är i linje med redan fattade 

beslut 

o Ansökan om medel från nationell fond 

• Väg- och gatuhållning samt trafik 

o Beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), tillfälliga och 

permanenta 

o Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

o Beslut om öppningsanmälan  

• Offentlig plats 

o Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

 

Granskningen visar att det finns kunskap och rutiner att anmäla 

delegationsbeslut inom vissa områden. Rutinen är dock inte konsekvent 

eller helt tillämpningsbar i alla delegationsärenden. Det saknas bland annat 

fungerande rutiner för att anmäla beslut om att ingå avtal för den löpande 

verksamheten samt upphandlingsbeslut. Inom andra områden, ex. 

förändringar inom personal- och arbetsgivarärenden, kan ibland beslut ske 

som informationspunkt på nämndsammanträden under § Förvaltningen 

informerar. Exempel på detta är när nya chefstjänster tillsatts. Ett annat 

exempel är stående information om delprojekt inom olika 

investeringsprojekt.   

 

Förra årets granskning visade också att det inte finns något systemstöd för 

att möjliggöra en överblick över upprättade delegationsbeslut då funktion 

för sammanställningar av dokumenttypen delegationsbeslut i kommunens 

ärendehanteringssystem saknas. Detta problem kvarstår. Årets granskning 

har därför stämt av med andra förvaltningar hur de arbetar med anmälan 

av delegationsbeslut. Avstämningen visade att de flesta förvaltningar har 

liknande utmaningar med att endast en handfull delegationsbeslut anmäls 

till nämnden. En av orsakerna är att flera beslutsärenden hanteras i olika 

verksamhetssystem och informationen blir därför utspridd. Detta gör också 

att det är det inte går att bedöma omfattningen på antalet delegationsbeslut 

som inte har anmälts till nämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet. 
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Övervägande 
Resultatet av granskningen visar att det finns ett angeläget behov av att 

fortsätta det utvecklingsarbete som redan har inletts kring hanteringen av 

delegationsbeslut. Ett arbete pågår med att höja medarbetarnas kunskap 

och kännedom om delegation samt vikten av att anmälan av 

delegeringsbeslut sker till nämnd.  

 

Årets granskning visar särskilt på att det kan vara svårt att tillämpa en 

gemensam rutin för samtliga beslutsärenden. Ytterligare åtgärder för att 

förbättra och säkerställa att delegationsbeslut anmäls på ett korrekt sätt 

behöver därför vidtas. 

 

Under 2022 kommer därför genomgång av delegationsordning och rutiner 

för anmälan av delegationsbeslut att genomföras med berörd personal. I 

denna genomgång ska det tydliggöras var beslutet dokumenteras och hur 

rutinen för anmälan till nämnd sker. Utöver det föreslås även nämnden ta 

beslut om i vilken utsträckning delegerade beslut ska anmälas i enlighet 

med kommunallagen 6 kap 40 §.    

 

Eftersom systemstöd saknas på kommunnivå har även andra förvaltningar 

liknande utmaningar att finna lämplig rutin. Fortsatt samverkan och dialog 

inom kommunen kommer därför också vara del av de åtgärder som föreslås 

för att fortsätta utveckla arbetet med att åstadkomma en effektiv och 

rättssäker hantering delegeringsbeslut utifrån kommunallagen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 34 Dnr HGN 2022/0214 
 
 

Beslut om vikarierande dataskyddsombud 
under sommaren 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. utse Joakim Svärdström för perioden 11 juli till och med den 25 juli 

2022 och Per Eriksson för perioden 26 juli till och med 14 augusti 2022 

som vikarierande dataskyddsombud. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Respektive nämnd och bolag är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin 

verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett 

dataskyddsombud. 

 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter:  

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter 

om deras skyldigheter enligt förordningen  

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 

utbilda personal  

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 

dataskydd och övervaka genomförandet  

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten  

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 

behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra 

frågor.  

• Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen 

och ska rapportera till organisationens ledning.  

 

För närvarande är Karin Malmsten dataskyddsombud för Varbergs 

kommuns nämnder och bolag. Karin Malmsten kommer att vara 

frånvarande från och med den 11 juli till och med den 14 augusti 2022. I 

hennes frånvaro föreslås Joakim Svärdström respektive Per Eriksson att 

vikariera som dataskyddsombud.  

 

Joakim Svärdström är digitaliseringschef för den nya digitaliseringsenheten 

som ligger under kommunstyrelsens förvaltning. Per Eriksson tillhör 
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samma enhet och är informationssäkerhetsstrateg och samordnande 

funktion för det kommungemensamma arbetet med informationssäkerhet 

och GDPR.  

 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet.  

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen föreslår hamn- och gatunämnden besluta om 

att utse Joakim Svärdström för perioden 11 juli till och med den 25 juli 

2022 och Per Eriksson för perioden 26 juli till och med 14 augusti 2022, 

som vikarie för nuvarande dataskyddsombud Karin Malmsten.   

 

Då frånvaron av ordinarie dataskyddsombud inte är långvarig krävs inte att 

anmälan om ändrat dataskyddsombud lämnas till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Dataskyddsombudet 
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 § 35 Dnr HGN 2015/0070 
 
 

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten 
att anlägga en kombinerad rast- och 
informationsplats vid Viskans mynning 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar kort om bakgrunden för motionen som 

inkommit 2013 avseende att anlägga en kombinerad rast- och 

informationsplats vid Viskans mynning. 

Vidare ger en lägesrapport avseende Trafikverkets återkoppling till hamn- 

och gatuförvaltningen. 

 

Redovisningen färdigställs till och behandlas av hamn- och gatunämnden 

den 20 juni 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 36 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Dialog inför budget 2023 och långtidsplan 2024-
2027 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef för Ekonomi och Administration informerar om hamn- och 

gatuförvaltningens pågående arbete och tankar avseende budget 2023 och 

långtidsplan 2024-2027. Utöver budgetarbetet informeras även kort om 

arbetet med framtagande av hamn- och gatunämndens mål för de 

kommande åren. 

 

Efter informationen förs en diskussion mellan avdelningschefen för 

Ekonomi och Administration, förvaltningschefen och arbetsutskottet 

avseende det fortsatta arbetet inför budget 2023 och långtidsplanen 2024–

2027.  

 

Beslutsärendet avseende budget 2023 och långtidsplan 2024-2027 kommer 

att presenteras för hamn- och gatunämndens arbetsutskott den 15 augusti 

2022 samt hamn- och gatunämnden den 22 augusti 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 37 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) Elsparkcyklar och elcyklar 

En lägesrapport gällande etableringen av elsparkcyklar och elcyklar 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

b) Trafik under byggtiden 

En lägesrapport avseende projektet Trafik under byggtiden planeras att 

ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

c) Gång- och cykelväg vid stationsområdet 

Information avseende gång- och cykelväg vid stationsområdet planeras 

att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

d) Parkering för torghandlare 

Information avseende arbetet med parkering för torghandlare planeras 

att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

e) Mötesplatser 2022 

Information avseende mötesplatser 2022 planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

f) Fårhagen i Breared 

Information om ett eventuellt djursartsbyte i hagen i Breared planeras 

att ges till hamn- och gatunämnden 20 juni 2022. 

 

g) Nuvarande riktlinjer för vinterväghållning 

Information avseende nuvarande riktlinjer för vinterväghållning 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

h) Servicebyggnad vid fästningsbadet 

En lägesrapport avseende byggnation av servicebyggnad vid 

fästningsbadet planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 

2022. 
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i) Södra vägen 

En återkoppling avseende den planerade utformning av Södra vägen 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

j) Förstudie infrastrukturinvestering kopplad till kommunens 

fastighetsinvesteringar 

Information avseende Förstudie infrastrukturinvestering kopplad till 

kommunens fastighetsinvesteringar planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

k) Mark- och kajarbeten Västerport etapp 1 

Förvaltningschefen informerar om att upphandling med entreprenaden 

för mark- och kajarbeten i projektet Västerport, etapp 1, avbröts med 

bakgrund av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva 

detaljplanen för området.  

 

l) Organisationsanpassning hamn- och gatuförvaltningen 

Förvaltningschefen informerar om en planerad 

organisationsanpassning inom hamn- och gatuförvaltningen och 

förklara kort fördelar i samband med förändringen. 

Organisationsanpassningen planeras att gälla från och med september 

2022 efter att en riskanalys har upprättats och förhandlingen med 

fackliga företrädare har genomförts. 

  

m) Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datum 

under 2022: 

- Digital invigning av Båle lekplats i Bua, juni 2022. 

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 6 september 2022.  

- Dialogsamtal med ekonomifokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, onsdag 14 

september 2022. 

- Dialogsamtal med personalfokus mellan kommunstyrelsens 

personalutskott och hamn- och gatunämndens presidium, fredag 16 

september 2022 klockan 13.00. (Observera nytt datum för 

dialogsamtal med personalfokus.)  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet behandlade följande övriga ärenden:  

 

a) Påverkan i projektet Västerport, etapp 1 

Lennart Isaksson (S) ställer frågan om hur mark- och miljödomstolens 

beslut att upphäva detaljplanen avseende projektet Västerport, etapp 1, 

påverkar hamn- och gatunämndens verksamhet. 

 

Förvaltningschefen tar med sig frågan och en återkoppling kring frågan 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 20 juni 2022. 

 

b) Trafikhöjande åtgärder hos vägföreningar  

Lennart Isaksson (S) ställer frågan vad det finns för möjligheter att 

underlätta för vägföreningar när dessa vill göra trafikhöjande åtgärder i 

samband med kommunal utbyggnation av bostadsområdet i närheten 

av vägföreningens vägområde.  

 

Avdelningschefen för Ekonomi och administration tillsammans med 

förvaltningschefen informerar kort om vilka möjligheter hamn- och 

gatunämnden respektive vägföreningar har för att kunna finansiera 

eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

 

c) Avstängning för Sommargatan på delar av Östra Långgatan samt 

delar av Kyrkogatan 

Karl-Johan Wiktorp (L) lyfter trafiksituationen med anledning av 

avstängningar för Sommargatan på delar av Östra Långgatan och delar 

av Kyrkogatan. 

 

Förvaltningschefen informerar kort om bakgrunden till beslutet om  

årets Sommargata.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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