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B1, Stadshus B, klockan 9.00-13.55
Ajournering för lunch 11.55-13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Tea Barkman (M), ersätter Arne Kastberg (M)
Sven-Åke Öhman (C), ersätter Susanna Thunberg (C)
Carl-Magnus Wikelund (C)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Per-Olof Johansson (KD), §§ 39–46, till och med klockan 11.45
Viveca Haugness (S), ersätter Per-Olof Johansson (KD), §§ 47–50, från och
med klockan 11.45
Lennart Isaksson (S)
Rita Wiberg (S)
Aida Mulalic (S)
Anton El Raai (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Viveca Haugness (S), §§ 39–46, till och med klockan 11.45

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Bianca Jansson, nämndsekreterare
Frida Larsson, utvecklings- och kvalitetstrateg
Inger Mellberg, strategisk utredare, §§ 39–40
Henrik Selamis, avdelningschef Trafik, §§ 39–40, 43–44, 46
Jimmy Johansson, projektledare, § 44
Martin Johansson, avdelningschef Projekt, §§ 44–50
Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare, § 46

Utses att justera

Carl-Magnus Wikelund (C)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare

Frida Larsson

Ordförande

Micael Åkesson (M)

Paragraf

39-50
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Dnr HGN 2022/0006

Ändring av dagordning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. godkänna ändringen av dagordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden godkänner följande ändring av dagordningen:
-

Ärenden 4–13 i dagordningen justerats till ärenden 5–14.
Extra ärende, Yrkande beträffande elsparkscyklar och elcyklar i
Varbergs kommun, tas upp som ärende 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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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
Hamn- och gatunämnden beslutar 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
Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 32.
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
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förändrad standard jämfört med Trafikverkets standard (2,5 meter bred
gång- och cykelväg utan belysning).
Förvaltningen rekommenderar att hela vägsträckan LöftaånLycketorpsvägen 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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Dnr HGN 2021/0694

Uppföljning intern kontroll - Anmälan av
delegationsbeslut till nämnden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar 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
Justerandes signatur
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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
Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 33.
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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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Dnr HGN 2022/0214

Beslut om vikarierande dataskyddsombud
under sommaren 2022
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar 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
Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 34.

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:

Justerandes signatur

Dataskyddsombudet
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Dnr HGN 2015/0070

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten
att anlägga en kombinerad rast- och
informationsplats vid Viskans mynning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen av uppdraget gällande möjlighet att anlägga en
kombinerad rast- och informationsplats, vilken visar att anläggning och
medfinansiering inte är möjlig,
2. översända redovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 (Kf § 236) att bifalla en
motion från Stefan Stenberg (C) från februari 2013 som föreslog att
kommunen skulle låta utreda och initiera en kombinerad rast- och
informationsplats vid Viskans mynning utmed väg 845.
I motionen föreslogs att rast- och informationsplatsen skulle placeras på
den ö i Viskan som ligger öster om gamla E6 och Kattegattsleden. Rast- och
informationsplatsen föreslogs samla information om närområdets orter och
industrier samt om platsens natur- och kulturvärden till gagn för turister
och naturintresserade. I motionen från 2013 föreslogs också att platsen
skulle kunna vara en naturlig port till Kattegattsleden samt kunna innefatta
en permanent båtisättningsplats.
Hamn- och gatunämnden yttrade sig över motionen i samband med att
kommunstyrelsen remitterade motionen till berörda nämnder inför
kommunfullmäktiges beslut. Nämnden ställde sig i yttrandet positivt till
intentionerna i motionen och föreslog även att kommunen kunde överväga
att utreda behovet av utökade informationsplatser utmed infarterna till
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att bifalla motionen samt
ge i uppdrag till hamn- och gatunämnden att utreda möjligheten att anlägga
en rast- och informationsplats vid Viskans mynning samt undersöka
möjligheten till medfinansiering från extern part.
Hamn- och gatunämnden har genom hamn- och gatuförvaltningen under
en längre period låtit undersöka möjligheterna till att anlägga en rast- och
informationsplats. Förvaltningen har efter kontakter med ansvarig
väghållare för väg 845, i form av Trafikverket, konstaterat att väghållaren
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inte kommer acceptera en utbyggnad enligt motionens intentioner med
hänsyn till bland annat trafiksäkerhet och framkomlighet för
omledningstrafik.
Beslutsärendet redovisar således att det inte är möjligt att anlägga en
kombinerad rast- och informationsplats då ansvarig väghållare inte
accepterar en sådan anläggning på den föreslagna platsen. Uppdraget att
utreda möjligheten till att anlägga en kombinerad rast- och
informationsplats får därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag – Svar på motion om kombinerad rast- och
informationsplats vid Viskans mynning, Beslut KF 2017-12-19, § 236.
Protokollsutdrag – Yttrande över motion angående kombinerad rast- och
informationsplats vid Viskans mynning, Beslut HGN 2015-05-18, § 61.
Motion, kombinerad rast- och informationsplats vid Viskans mynning, KS
2013/0118.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden anser att kommunen på ett målinriktat sätt
behöver vårda den vackra plats som motionen tar utgångspunkt i. Området
har i grunden förutsättningar för att kunna bli en bli en attraktiv plats för
både cyklister på Kattegattsleden, trafikanter på väg 845 och för andra som
rör sig i området. Dessa förutsättningar var också grunden till att hamnoch gatunämnden ställde sig positiv till intentionerna i motionen vilket
framgår av nämndens yttrande vid remissförfarandet inför
kommunfullmäktiges beslut.
För att kunna genomföra intentionerna i motionen och låta uppföra en
kombinerad rast- och informationsplats behöver dock acceptans finnas från
ansvarig väghållare i form av Trafikverket. Trafikverket har låtit meddela
kommunen att de inte accepterar en utbyggnad på platsen.
Trafikverket anser inte att det är lämpligt att bygga ut en rast- och
informationsplats på platsen med hänsyn till att sikten ut på väg 845 är
begränsad och att det kan uppstå konflikter mellan fordon vilket påverkar
trafiksäkerheten negativt.
Trafikverket konstaterar vidare att Väg 845 förvisso inte är utpekad som
riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken eller primär väg för farligt
gods men ingår i ett funktionellt prioriterat vägnät. Väg 845 är en
omledningsväg för E6/20 vilket i sig är ett utpekat riksintresse.
Vägen 845 är en omledningsväg med riksintresse och utpekad i det
funktionella vägnätet för kollektivtrafik samt pendlingstrafik. Baserat på
vägens utformning är det inte acceptabelt att locka flera bilister till
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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området. Trafikverket accepterar inte en försämring i trafiksäkerhet längs
en väg som är funktionellt prioriterad väg. Vid planering vid en funktionellt
prioriterad väg är det extra viktigt att se till att tillgängligheten utmed vägen
inte påverkas negativt, exempelvis vid nya och befintliga anslutningar till
funktionellt prioriterad väg.
Vidare kan konstateras att den östra delen av ön är den mest attraktiva för
rekreation, denna del är dock svårtillgänglig för cyklister från
Kattegattsleden då väg 845 med tung trafik ska passeras. Den plats det går
att stanna och eller parkera på i nuläget är en informell plats för detta och
inte lämplig för detta ändamål. En kombinerad rast och informationsplats
hade lockat till sig fler besökare vilket hade gjort platsen trång och
otillgänglig vilket i sin tur minskar trafiksäkerheten. Skulle trafiksäkerheten
i någon mån säkerställas skulle broarna i från både norr och söder breddas
vilket inte kan anses vara ekonomiskt försvarbart.
Baserat på ställningstagandet från Trafikverket finner inte hamn- och
gatuförvaltningen det möjligt och lämpligt att utreda frågan om en
kombinerad rast- och informationsplats vid Viskans mynning vidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Dnr HGN 2021/0341

Förstudie Trafikplats
Västkustvägen/Träslövsvägen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Projektledaren informerar om innehållet och syftet avseende Förstudie
Trafikplats Västkustvägen/Träslövsvägen
Förstudien planeras att presenteras till hamn- och gatunämndens
arbetsutskott den 15 augusti 2022 och hamn- och gatunämnden den 22
augusti 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Dnr HGN 2022/0006

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

Beskrivning av ärendet
Avdelningschefen för projektavdelningen informerar om projektkalendern
innefattande genomförda, pågående och planerade projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

§ 46
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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) Elsparkscyklar och elcyklar
Infrastruktursamordnaren ger en lägesrapport avseende etableringen av
elsparkscyklar och elcyklar inom kommunen.
b) Trafik under byggtid
Avdelningschefen för Trafik ger en lägesrapport avseende trafik under
byggtid.
c) Gång- och cykelväg kring stationsområdet
Avdelningschefen för Trafik ger en lägesrapport avseende planer om
gång- och cykelväg kring stationsområdet.
d) Parkering för torghandlare
Avdelningschefen för Trafik ger en kort lägesrapport avseende
förvaltningens arbete med att kunna erbjuda parkering för
torghandlare.
e) Mötesplats 2022
Förvaltningschefen informerar om planen för mötesplatsen 2022 som
ska ligga i Karl-Gustav.
f) Hagen i Breared – djurartsbyte
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens översyn av
beteshagen i Breared och förslag på eventuellt djurartsbyte.
g) Servicebyggnad vid Fästningsbadet
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende projektet
servicebyggnad vid Fästningsbadet.
h) Utformning Södra Vägen
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende arbetet med
utformning av Södra Vägen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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i) Information om aktuella upphandling entreprenader
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende aktuella
upphandlingar av entreprenad i olika projektbyggnationer.
j) Lägesuppdatering Tågängen
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende
ombyggnationen av parkering vid Tågängen.
k) Konsekvenser på andra projekt/byggnationer utifrån upphävd
detaljplan för Västerport, etapp 1
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende mark- och
miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Västerport etapp 1
och hur det påverkar andra pågående och inplanerade projekt i området
som hamn- och gatunämnden ansvarar för.
l) Farehamnen
Avdelningschefen för Projekt ger en lägesrapport avseende arbetet i
Farehamnen.
m) Förstudie infrastruktursinvestering kopplad till kommunens
fastighetsinvesteringar
Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Förstudie för
infrastruktursinvestering kopplad till kommunens
fastighetsinvesteringar.
Förstudien planeras att presenteras i augusti alternativt september.
n) Förstudie gång- och cykelväg Veddige – Värö station
Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Förstudie för gångoch cykelväg mellan Veddige och Värö station.
Förstudien planeras att presenteras i augusti och planeras läggas fram
till beslut i september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Dnr HGN 2022/0008

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. godkänna redovisningen avseende delegationsbeslut för perioden 24
maj 2022 – 20 juni 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förteckning av delegationsbeslut för perioden 24 maj 2022 – 20 juni 2022.
Väg- och gatuhållning samt trafik
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
maj 2022, tillståndshandläggare/förvaltningschef.
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter, maj 2022,
trafikhandläggare.
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, maj 2022,
gatuingenjör.
Offentlig plats
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, mars
2022, torgvärd.
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, maj 2022,
handläggare offentlig plats/utvecklare evenemang och offentlig plats.
HGN 2022/0224
Beslut om markupplåtelse för Nöjet Konsert AB avseende konsert Lars
Winnerbäck, 30 maj 2022, utvecklare evenemang och offentlig plats.
HGN 2022/0089
Beslut om markupplåtelse för Rock The Night Festival Sweden AB avseende
konsert Rock The Night Festival, 30 maj 2022, utvecklare evenemang och
offentlig plats.
Yttrande, ansökningar och samarbeten
HGN 2021/0683
Yttrande över granskningshandling för detaljplan för Postmästaren 14 och
16 m.fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

§ 48

Sammanträdesprotokoll
2022-06-20

20

Dnr HGN 2022/0009

Meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. lägga informationen avseende meddelanden för perioden 24 maj 2022
– 20 juni 2022 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förteckning över meddelanden för perioden 24 maj 2022 – 20 juni 2022.
Protokollsutdrag
HGN 2022/0220
Kommunfullmäktige beslut 17 maj 2022, § 81, Policy för arbetsmiljö och
hälsa.
HGN 2022/0222
Kommunfullmäktige beslut 17 maj 2022, § 83, Nämndsorganisation 2023–
2026 för Varbergs kommun.
HGN 2022/0223
Kommunfullmäktige beslut 17 maj 2022, § 84, Bestämmelser om
ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023–
2026.
HGN 2022/0219
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 18 maj 2022, § 24, Ändrad
organisering av kommunens krisstöd för medarbetare.
Samverkan
Förvaltningssamverkans protokoll 16 maj 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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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) Ombyggnad Östra Hamnvägen
Rita Wiberg (S) ställer frågan avseende den planerade
ombyggnation av Östra Hamnvägen och hur den påverkas av markoch miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Västerport
etapp 1.
Avdelningschefen för Projekt informerar om att den planerade
ombyggnationen av Östra Hamnvägen inte påverkas eftersom
åtgärderna är kopplade till byggnation av det nya stationsområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Dnr HGN 2022/0250

Yrkande beträffande elsparkcyklar och elcyklar i
Varbergs kommun
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. avslå yrkandet beträffande elsparkcyklar och elcyklar i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Karl-Johan Wiktorp (L) reserverar sig skriftlig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut under sammanträde
Karl-Johan Wiktorp (L) yrkar bifall på eget förslag.
Micael Åkesson (M) och Carl-Magnus Wikelund (C) yrkar avslag på
yrkandet.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och
gatunämnden beslutar enligt Micael Åkesson (M) och Carl-Magnus
Wikelunds (C) förslag.
Omröstning begärs.
Hamn- och gatunämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Micael Åkesson (M) och Carl-Magnus Wikelunds (C)
förslag.
Nej-röst för bifall till Karl-Johan Wiktorps (L) förslag.
Med 9 ja-röster för bifall till Micael Åkesson (M) och Carl-Magnus
Wikelunds (C), 1 nej-röst för bifall till Karl-Johan Wiktorps (L) förslag samt
1 röst som avstår beslutar hamn- och gatunämnden enligt Micael Åkesson
(M) och Carl-Magnus Wikelunds (C) förslag.
Beslutande
Tea Barkman
Sven-Åke Öhman
Carl-Magnus Wikelund
Karl-Johan Wiktorp
Viveca Haugness
Justerandes signatur

Ja
(M)
(C)
(C)
(L)
(S)

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Rita Wiberg
Aida Mulalic
Anton El Raai
Erik Hellsborn
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(S)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(M)

Summa

23

x
x
x
x
x
x
9

1

1

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Karl-Johan Wiktorp (L) har lämnat in följande yrkande:
Liberalerna yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra det
tidigare aviserade delen, gällande hubbar, av regelverket kring uthyrning av
el-cyklar och el-sparkcyklar. Enkelt uttryckt vill vi att varje resa ska starta
och sluta i ett cykelställ eller motsvarande, en hubb. Utöver att föra in
krav/bestämmelser kring detta i tillämpliga avtal/regler behöver beredskap
för hanterande av felparkerade fordon tas fram.
Med tanke på den aviserade förordningen om el-sparkcyklar/el-cyklar har
kommunen möjlighet till lokala undantag från förbudet. Dessa undantag
skall godkännas av Kf. De besluten kan komma påverka samhället på flera
plan, därför bör de ligga på kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Karl-Johan Wiktorp (L) avseende Yrkande betr. Elsparkcyklar/el-cyklar Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Yrkande betr. El-sparkcyklar/el-cyklar Varbergs Kommun

Liberalerna yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra det
tidigare aviserade delen, gällande hubbar, av regelverket kring uthyrning av
el-cyklar och el-sparkcyklar. Enkelt uttryckt vill vi att varje resa ska starta
och sluta i ett cykelställ eller motsvarande, en hubb. Utöver att föra in
krav/bestämmelser kring detta i tillämpliga avtal/regler behöver beredskap
för hanterande av felparkerade fordon tas fram.
Med tanke på den aviserade förordningen om el-sparkcyklar/el-cyklar har
kommunen möjlighet till lokala undantag från förbudet. Dessa undantag
skall godkännas av Kf. De besluten kan komma påverka samhället på flera
plan, därför bör de ligga på kommunfullmäktige.

Karl-Johan Wiktorp (L)
Liberalerna i Varberg 2022-06-20

Reservation
Härmed reserverar jag mot beslut i Hamn & Gatunämnden 2022-06-20 pkt
15 till förmån för eget yrkande Betr el-sparkcyklar/el-cyklar .

Med vänlig hälsning

Karl-Johan Wiktorp (L)

