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Plats och tid B1, Stadshus B, klockan 9.00-15.10 

Ajournering för lunch 11.50-13.00 

Beslutande Catrin Andersson (S), ordförande 

Göran Dahl (M) 

Sandor Olah (M), ersätter för Ulrika 

Eriksson (M) 

Lennart Andrén (SD) 

Johanna Olsson (L) 

Robert Papai (KD) 

Gunnar Ericson (VP) 

Carlos Paredes (S) 

Samka Lovic (S) 

Kajsa Nielsen Nord (S) 

Christian Persson (C) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Robert Petersson (SD) 

Joel Söderberg (L) 

Dan Persson (S) 

Hans Abbas (V) 

 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Frida Larsson, utvecklings och kvalitetstrateg, sekreterare 

Jessica Lyckeskär, praktikant trafikavdelningen  

Martin Johansson, avdelningschef projekt, §§ 11–12, §§ 19–22  

Cecilia Frederiksen, avdelningschef offentliga rummet, §§ 13–14, §§ 17–18 

Pär Selander, landskapsarkitekt, § 13 

Karin Sjödin, landskapsarkitekt, § 14 

Henrik Selamis, avdelningschef trafik, §§ 15–22 

Jens Bengtsson, landskapsarkitekt, § 15 

Håkan Olsson, avtalssamordnare, § 16 

Charlotte Ljung, trafikplanerare, § 17 

Eva-Marie Samuelsson, landskapsarkitekt, § 17 

Erika Blom, landskapsarkitekt, § 18 

Inger Mellberg, strategisk utvecklingsledare, § 18 

Utses att justera Johanna Olsson (L) 

Justeringens plats 

och tid 
Digital signering, 27 februari 2023 

Sekreterare Frida Larsson Paragraf 11–22 
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Ordförande Catrin Andersson (S)  

Justerande Johanna Olsson (L)   
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 § 11 Dnr HGN 2021/0086 

 
 

Årsredovisning 2022, hamn- och gatunämnden 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens beslutar att 

1. godkänna årsredovisningen för 2022 inklusive verksamhetsberättelse 

till Varberg kommuns årsredovisning,  

2. godkänna föreslagna överföringar av investeringsmedel.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har skrivit fram en årsredovisning som utgår från 

anvisningar från kommunstyrelsen. Utöver rapporteringen utifrån dessa  

anvisningar har förvaltningen kompletterat årsredovisningen med material  

som mer detaljerat beskriver nämndens verksamhet under 2022. 

  

Förvaltningen har även tagit fram en verksamhetsberättelse vilken är ett 

underlag till Varbergs kommuns årsredovisning. 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022, hamn- och gatunämnden. 

Årsredovisning, verksamhetsberättelse.  

Överföring av investeringsmedel.   

 

Övervägande 
Inga övervägande har gjorts.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 12 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Uppdrag reducering av investeringsplan 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att: 

1. återrapportera uppdraget om justerat förslag till investeringsplan för 

2023–2027, beskrivning av nämndens hantering av hyres- och 

kapitalkostnader och kompetensförsörjning enligt detta beslutsförslag, 

2. översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 

hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Christian Persson (C) reserverar sig skriftlig mot beslutet. 

 

Beslut under sammanträdet  

Lennart Andrén (SD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.  

 

Christian Persson (C) yrkar att återremittera ärendet för att nämnden ska 

kunna genomföra en workshop kring investeringsplanen så att erforderlig 

förståelse och kunskap kring beslutet kan uppnås samt för att förvaltningen 

ska se över en mer jämlik fördelningen av reducering av investeringar i 

staden och på landsbygden avseende stadsnära skogar och cykelvägar på 

landsbygd.  

 

Beslutsordning 
Ordförande börjar med att ställa frågan om Christian Persson (C) yrkande 

på att återremittera ärendet och finner det avstyrkt.   

 

Ordförande ställer sedan frågan om bifall eller avslag på förvaltningens 

förslag och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar att bifalla 

förslaget.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i samband med beslut den 15 november 2022 om 

Budget 2023 och plan 2024–2027 Varbergs kommun, § 194 givit i uppdrag 

till kommunens alla nämnder att senast den 28 februari 2023 inkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott med: 

1. Ett justerat förslag till investeringsplan. I den justerade planen ska det 

totala investeringsbehovet under åren 2023–2027 för löpande 

investeringar och investeringar med prioritet 2 och prioritet 3 minskas 

med 50 procent jämfört med nämndens underlag till budget 2023–

2027.   
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2. En beskrivning av hur nämnden under planperioden och åren därefter 

planerar att hantera de ökade hyres- och kapitalkostnader som den 

justerade investeringsplanen innebär. Beskrivningen ska även belysa 

hur nämnden planerar kompetensförsörja den växande verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Hamn- och gatunämndens beslutade budget för 2023 och plan 

2024–2027. 

Bilaga 2. Tabell med beslutad del av investeringsplan samt justerad 

investeringsplan enligt uppdrag  

 

Övervägande 
En halvering av de planerade investeringarna 2023–2027 innebär att flera 

av de nödvändiga infrastruktursatsningarna som följer av kommunens 

stabila och långsiktiga tillväxtmål och tillväxttakt, inte kan genomföras när 

behovet uppstår. Dessa investeringar behöver i stället senareläggas eller 

helt utgå.  

 

Givet de ekonomiska förutsättningarna och kommunens möjligheter att 

finansiera de investeringar som är absolut nödvändiga att genomföra, är 

hamn- och gatunämnden införstådda med att ett justerat 

investeringsunderlag är nödvändigt att inkomma med i enlighet med 

uppdraget.  

 

Den delen av hamn- och gatunämndens totala investeringsbudget för 

2023–2027 som berörs av uppdraget uppgår till 515,2 miljoner enligt 

underlag från kommunstyrelsens förvaltning. Enligt uppdraget från 

kommunfullmäktige ska således budgeten reduceras med 50%, vilket 

motsvarar 257,6 miljoner. 

 

För att svara på detta uppdrag har ett antal projekt reducerats i omfattning 

medan andra har lyfts ut från investeringsplanen för 2023–2027. Ett 

förtydligande i sammanhanget är att när vi använder begreppen lyfts bort 

respektive stryks från investeringsplan 2023–2027 så finns det sannolikt 

möjligheter att projekten kan inrymmas i kommande investeringsplaner för 

åren efter 2027.  

 

Dessa ändringar framgår i bilaga 2. Tabell med beslutad del av 

investeringsplan samt justerad investeringsplan enligt uppdrag.  

 

De förändringar som föreslås är: 

• Ombyggnation av korsningar och gator - ombyggnad av fyra 

korsningar föreslås lyftas bort från investeringsplanen. Innebär en 

reducering på ca 29,3 miljoner. 
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• Löpande cykelinvesteringar – föreslås reducerad omfattning på 

19,0 miljoner.  

• Mindre generalplaneinvesteringar – föreslås reducerad 

omfattning på 20,0 miljoner. 

• Östra Hamnvägen – föreslås strykas från investeringsplan 2023–

2027. Innebär en reducering på ca 89,6 miljoner. Noteras dock att 

särskilda provisoriska åtgärder behöver vidtas för att säkerställa 

tillgänglighet till kommunens nya stationsområde som färdigställs 

2024–2026. 

• Gång- och cykelväg Veddige – Derome – föreslås strykas från 

investeringsplan 2023–2027. Innebär en reducering på 4,2 miljoner 

• Anslutningar stationsområdet etapp 2 – föreslås strykas från 

investeringsplan 2023–2027. Innebär en reducering på 11,8 

miljoner 

• Gång- och cykelväg Stråvalla (Löftaån – Lycketorpsvägen) 

– föreslås strykas från investeringsplan 2023–2027. Innebär en 

reducering på 5,5 miljoner 

• Skällinge räddningsstation, anslutande vägar – föreslås 

strykas från investeringsplan 2023–2027. Innebär en reducering på 

ca 3,2 miljoner 

• Löpande hamninvesteringar – föreslås reducerad omfattning 

på 2,0 miljoner 

• Gång- och cykelväg Syllingevägen, väg 850 – föreslås strykas 

från investeringsplan 2023–2027. Innebär en reducering på 73,0 

miljoner 

 

Utifrån kommunens nuvarande resursfördelningsmodell får hamn- och 

gatunämnden kompensation för förändrade kapital-, drift- och 

underhållskostnader efter genomförda investeringar. Med tanke på att 

investeringsvolymen förväntas halveras blir det inte aktuellt med ökade 

hyres- och kapitalkostnader utan i stället minskade kostnader ur ett 

kommungemensamt perspektiv.  

 

Hamn- och gatunämnden arbetar löpande med 

kompetensförsörjningsanalyser samt efterföljande 

kompetensförsörjningsplaner oavsett om verksamheten är växande eller om 

verksamheten minskar i omfattning. Den aviserade justerade och kraftigt 

reducerade investeringsvolymen för de kommande åren förväntas minska 

omfattningen av hamn- och gatunämndens verksamhet och kommer 

innebära viss omställning inom hamn- och gatuförvaltningen. Det kommer 

fortsatt vara viktigt att verka för att förvaltningen kan behålla kompetensen 

även under de åren då investeringsvolymen reduceras.   

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

 

 



Centerpartiet 

Skriftlig reservation 

Ärende 5. — Uppdrag reducering av investeringsplan 

Hamn- och gatunämndens sammanträde 2023-02-20 

Dnr: HGN 2021/0743-25 

e Jag reserverar mig mot beslutet att återrapportera uppdraget enligt 

förvaltningens förslag till förmån för mitt eget yrkande att återremittera 

ärendet ”för att nämnden ska kunna genomföra en workshop kring 

investeringsplanen så att erforderlig förståelse och kunskap kring beslutet 

kan uppnås samt för att förvaltningen ska se över en mer jämlik fördelning 

av reducering av investeringar i staden och på landsbygden avseende 

stadsnära skogar och cykelvägar på landsbygd.” 

e Jag anser att den information vi ledamöter i nämnden fått är långt ifrån 

tillräcklig för att kunna fatta ett trovärdigt beslut om en minskning av 

investeringsbudgeten med 257,6 miljoner! Förvaltningen har stor kunskap i 

ärendet och jag ifrågasätter inte att förslaget är genomtänkt och motiverat 

utifrån tjänstepersonernas synvinkel. Dock är det så att det är politiken som 

har ansvar för beslutet och då är det helt orimligt att fatta beslut på ett så pass 

tunt underlag. Inför beslutet bjöds de två största partierna in till extra 

informationstillfällen. Centerpartiet fick inte någon inbjudan och detta är 

förstås helt förkastligt ur en demokratisynpunkt. Jag hoppas verkligen att 

Förvaltningen och arbetsutskottet tar till sig mina synpunkter kring denna 

undermåliga beslutsprocess och att det inte upprepas igen. 

I mitt återremissyrkande vill jag också lyfta att förvaltningen behöver se över 

den märkliga fördelningen där investeringar i stadsnära skogar (12,5 milj.) 

finns kvar oförändrade medan investeringar i cykelbanor på landsbygden 

stryks helt ur investeringsplanen (GC-väg Veddige-Derome 4,2 milj. och GC- 

väg Stråvalla 5,5 milj.). Att landsbygdens barn ska ha säkra cykelvägar måste få 

vara minst lika viktigt som ”skogarna” i staden. 

2023-02-24 

För Centerpartiet i Varberg 

Christian Persson 
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 § 13 Dnr HGN 2022/0395 

 
 

Yttrande avseende motion om införande av 
checklista för tillämpning av Barnkonventionen 
som lag 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. avstyrka motionen om införande av checklista för tillämpning av 

Barnkonventionen som lag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beslut under sammanträdet  
Ordförande yrkar på arbetsutskottets förslag att avstyrka motionen.  

 

Christian Persson (C) yrkar att tillstyrka motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslaget mot varandra och konstaterar att hamn- och 

gatunämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Beskrivning av ärendet 
Ingela Svensson (V) motion om införande av checklista för tillämpning av 

barnkonventionen som lag har skickats ut till remiss till samtliga nämnder 

inom Varbergs kommun. Bakgrunden är att konvention om barnets 

rättigheter numera är en del av svensk lag. Det innebär att barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 

beslutsprocesser i offentlig verksamhet och ärenden som rör barn. För att 

förenkla och tydliggöra hur barnkonventionen ska tillämpas inom 

kommunal verksamhet och vid kommunala beslut vore det ett stöd för varje 

beslutsfattare om det funnes en enkel blankett typ checklista.  

 

Vänsterpartiet yrkar därför:  

• att det uppdras åt kommunstyrelsen att ta fram enkel blankett av typen 

checklista att användas för att säkerställa att kommunala beslut fattas 

med beaktande av barnperspektivet,  

• att fullmäktige beslutar att alla kommunala beslut skall föregås av en 

barnkonsekvensanalys med stöd av checklistan. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2023-02-06, § 3 

Motion om införande av en checklista för tillämpning av Barnkonventionen 

som lag. Ingela Svensson Vänsterpartiet. 

Barnkonsekvensanalys (checklista), Svenska Kyrkan Varbergs Församling 
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Övervägande 
Barnkonventionen är en lag som säger att analyser av konsekvenser ska ske 

vid beslutstagande.  

 

En blankett för kommunens alla olika verksamheter kommer inte att 

underlätta arbetet. Blankett i form av checklista kan även göra analysen allt 

för enkel och leda till avprickning mer än analys. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 14 Dnr HGN 2022/0433 

 
 

Yttrande avseende motion om införande av 
lokal byggnadsstadga/arkitekturpolicy 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. avstyrka motionen om att införa en lokal byggnadsstadga / 

arkitekturpolicy i Varbergs kommun.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beslut under sammanträdet  

Lennart Andrén (SD) yrkar på arbetsutskottets förslag att avstyrka 

motionen.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar att bifalla 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att yttra 

sig över en motion från Mikael Bonde (-) som handlar om att införa en lokal 

byggnadsstadga - eller arkitekturpolicy i Varberg. En arkitekturpolicy som 

bland annat ska fungera som ett styrinstrument för frågor kring 

utformningen av våra stadsrum och som ett stöd i olika skeden av 

stadsbyggnadsprocessen. Motionsställaren önskar att byggnadsstadgan - 

eller arkitekturpolicyn ska ge vägledning i gestaltningen av både befintlig 

bebyggelse och ny exploatering, hur hänsyn kan visas till befintlig 

kulturmiljö och landskap samt öka kunskapen kring stadsplanering och 

arkitektur.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2023-02-06, § 4 

Motion om införande av Varbergs byggnadsstadga med regler för arkitektur 

och stadsbyggnad, 20 juni 2022. 

 

Övervägande 
Byggnadsstadga är idag inte användbar då den ersatts med Plan och 

Bygglagen.  

 

Arkitekturpolicy leder tankarna till kunskapsunderlag som kommunen idag 

har ett antal av och uppfyller det behovet. ÖP pågår och arbetet behöver 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2023-02-20 10 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

komma på plats innan ytterligare kommunövergripande strategier arbetas 

fram.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 15 Dnr HGN 2023/0002 

 
 

Yttrande på samrådshandling för Södra 
Trönninge etapp 1 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. tillstyrka samrådshandling för detaljplan för del av Göingegården 1:13, 

Trönninge 7:47 och Trönninge s:8 - Södra Trönninge etapp 1 förutsatt 

att finansiering av detaljplanens genomförande avseende allmän 

platsmark säkras innan detaljplanen vinner laga kraft, 

2. översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för 

vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Christian Persson (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslut under sammanträdet  

Christian Persson (C) yrkar på arbetsutskottets förslag med följande 

justering:   

• tillstyrka samrådshandling för detaljplan för del av Göingegården 1:13, 

Trönninge 7:47 och Trönninge s:8 - Södra Trönninge etapp 1,  

• översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för 

vidare hantering. 

 

Lennart Andrén (SD) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets 

förslag bifallet.    

 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra den första etappen av en utbyggnad i 

enlighet med planprogram för Södra Trönninge, godkänt av 

kommunfullmäktige den 19 januari 2017.  

 

Detaljplanen ska möjliggöra en exploatering av planområdet med 130–140 

bostäder i blandade former, så som lägenheter i flerfamiljshus, radhus, 

kedjehus, parhus och villor. Detaljplanen ska även möjliggöra för 

kommunal service i form av etablering av förskola och äldreboende samt 

utbyggnad av en stadsdelspark med lekplats. Inom planen ingår en etapp av 

förlängningen av Österleden som blir en ny genomfartsgata genom 

området.  
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Planområdet omfattas av del av fastigheterna Göingegården 1:13 samt del 

av Trönninge 7:47 och del av Trönninge s:8, är beläget cirka 4 km nordöst 

om Varbergs centrum. Planområdet utgörs idag av jordbruksmark samt 

naturmark längs Himleån.  

 

Genom beslut i hamn- och gatunämnden den 22 mars 2021, § 17, ges 

Derome Hus AB tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar 

inom detaljplanen, undantaget Östergatan, stadsdelspark/-lekplats och 

rekreationsstråk längs Himleån. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2023-02-06, § 5 

Plan- och genomförandebeskrivning 2022-12-01.  

Plankarta med bestämmelser, 2022-12-01.  

Illustrationskarta, 2022-12-01. 

 

Övervägande 
Hamn och gatuförvaltningen har varit aktiva i planarbetet och varit med 

och satt ramarna för placering och mått på gator, gång- och cykelstråk samt 

grönytor. Detaljplanen medger trygga och säkra kopplingar mellan 

bostäder, skola, förskola och grönområden. Förutsättningarna för att de 

boende på platsen att använda sig av hållbara transportmedel, gång, cykel 

och kollektivtrafik, för sina vardagstransporter är goda, förutsatt att 

illustrerade gång- och cykelvägar byggs ut. Det anses möjligt att leva här 

utan egenägd bil. 

 

Ett önskemål är att syftet för planen utökas även till att skapa ett 

rekreationsstråk längs med Himle å och en ny gångbro över Himle å.  

 

Tillgången på natur och parkmark i planförslaget är särskilt god för 

bostadsområdet sydväst om Östergatan med tillgång på både lekplats, 

parkytor och rekreationsstråket längs med Himle ån. Bostadsbebyggelsen 

nordost om Östergatan har en sämre tillgång på tillgänglig natur och 

parkmark vilket behöver säkras upp i kommande detaljplaner för södra 

Trönninge.  

 

För det nordvästra bostadsområdet vore det lämpligt med ett utfartsförbud 

mot vändplatsen. Vi önskar även att det kontrolleras om det är möjligt att få 

plats med parkering och sammanhållna grönytor om man maximerar 

bostadsbyggandet enligt planen.  

 

I hela planarbetet har hamn- och gatuförvaltningen varit tydliga med att 

utbyggnad av Östergatan, (Österledens förlängning) är en förutsättning för 

området eftersom belastningen på Lindbergsvägen blir för stor.  
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden  
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 § 16 Dnr HGN 2023/0011 

 
 

Utbyte av transportfordon med fossilt bränsle 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna utbyte genom leasing av fyra icke fossilfria transportfordon. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Sedan den 1 juli 2019 har Varbergs kommun ett nytt ramavtal på fordon. 

Varbergs kommun har fyra leverantörer på detta avtal. I enlighet med det 

nya ramavtalet ska en förnyad konkurrensutsättning (FKU) göras där alla 

leverantörer ska tillfrågas vid varje avrop/inköp på fordon. 

 

I januari 2019 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att respektive 

nämnd tar beslut vid nyanskaffning av fordon med fossilt bränsle.  

 

Förvaltningen har behov av att byta ut fyra av dagens dieseldrivna 

transportfordon. Inför utbytet har dialog skett med serviceförvaltningens 

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

hamn- och gatuförvaltningen har serviceförvaltningen sonderat marknaden 

med syftet att finna lämplig fordonslösning. Serviceförvaltningen har 

emellertid återkopplat att man inte lyckats finna något fossilfritt alternativ. 

 

Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden godkänner ny 

leasing av fyra transportfordon som drivs med fossilt bränsle.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2023-02-06, § 6 

 

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

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

fossilfritt bränsle. Med den kravspecifikation förvaltningen haft så har 

serviceförvaltningens enhet för fordon och logistik låtit meddela att det inte 

finns sådana fordon att tillgå på marknaden. Hamn- och gatuförvaltningen 

har därefter tittat på alternativet att förändra arbetssätt för att därigenom 

undvika nya transportfordon med fossilt bränsle. Slutsatsen är emellertid 

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

fortsätter med dagens fordonslösning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 17 Dnr HGN 2022/0459 
 
 

Information om ny översiktsplan 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Trafikplaneraren och landskapsarkitekten presenterar 

planeringsinriktningen och tidsplanen för att ta fram en ny översiktsplan 

för Varbergs kommun.   

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

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2023-02-20 16 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 18 Dnr HGN 2022/0459 
 
 

Information om grönstrategin och trafikstrategin 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Strategisk utvecklingsledare tillsammans med landskapsarkitekten 

presenterar Varbergs kommuns trafikstrategi respektive grönstrategi.  

 

Utvecklings- och kvalitetstrategen informerar även om kommunens 

riktlinjer för styrdokument.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 19 Dnr HGN 2022/0462 
 
 

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:  

 

a) Trafik under byggtid 

Avdelningschefen för trafik ger en lägesrapport om trafik under byggtid.  

 

b) Stationsområdet – planering och genomförande 

Avdelningschefen för projekt ger en lägesrapport avseende planerade och 

genomförda anslutningar till nya stationsområdet.  

 

c) Datum att notera 

Förvaltningschefen informerar om följande datum  

• Utbildning för förtroendevalda, Varbergs Arena, 2023-03-10. 

• Rundtur och utbildning om hamn- och gatunämndens verksamhet, 

2023-05-29.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 20 Dnr HGN 2023/0014 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 13 december 

2022 till 20 februari 2023.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning av rapporterade delegationsbeslut för perioden 13 december 

2022 till 20 februari 2023.  

 

3.3 Skadeståndsanspråk inom ramen för kommunens självrisk, 

tillståndshandläggare 

 

Skadeståndsanspråk HGN2022/0388 Avslag 

 

6.1 Yttrande gällande detaljplan som är i linje med tidigare 

fattade beslut, förvaltningschef 

HGN 2022/0427 

Remiss Tvååker-Ås 1:37 förhandsbesked 

 

HGN 2022/0376 

Yttrande – Bygglov för nya resecentrum  

 

7.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter, tidsbestämda och 

permanenta, trafikingenjör 

 

 

 

 

Lokala trafikföreskrifter, 

tillfälliga och permanenta 

1383 2023 -

00002 

Förbud mot trafik med 

fordon 

Lokala trafikföreskrifter, 

tillfälliga och permanenta 

1383 2023 -

00007 

Förbud mot trafik med 

fordon 

Lokala trafikföreskrifter, 

tillfälliga och permanenta 

1383 2023 -

00008 

Förbud mot trafik med 

fordon 

Lokala trafikföreskrifter, 

tillfälliga och permanenta 

1383 2023 -

00005 

Förbud att stanna och 

parkera fordon 

Lokala trafikföreskrifter, 

tillfälliga och permanenta 

1383 2023 - 

00010 

Förbud att stanna och 

parkera 
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7.5 Beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

tillståndshandläggare 

 

 

7.6 Beslut om avslag gällande parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade, avdelningschef trafik 

 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0442 Avslag förare 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

HGN 

2022/0426 
Avslag förare 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0431 Avslag förare 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0299 Bifall passagerare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0414 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0421 Bifall passagerare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0123 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0413 Bifall passagerare 3 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0430 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0440 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0396 Bifall passagerare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0401 Bifall förare 3 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0425 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0444 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

HGN2022/0447 

 
Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0455 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2023/0028 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2023/0032 Bifall förare 5 år 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 
HGN2022/0454 Bifall förare 5 år 
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8.3 Yttrande till polismyndigheten enligt ordningslagen om 

användningen av offentlig plats samt begäran att 

polismyndigheten återkallar tillstånd för att använda offentlig 

plats, handläggare offentlig plats 

HGN 2022-000651 

Upplåtelse av offentlig plats Bänk och kruka 

Hårfixarna Västra Vallgatan 35B 

HGN 2022-000652 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskyltar 

Torggrillen AB Torggatan/Drottninggatan 24 

HGN 2022-000653 

Upplåtelse av offentlig plats varuexponering Erlan 

Cykel & Sport AB Drottninggatan 25 

HGN 2022-000654 

Upplåtelse av offentlig plats urnor och reklamskyltar 

Önskebutiken i Varberg AB 

Borgmästaregatan/Kungsgatan 

HGN 2022-000635 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt 

Apoteksgruppen Detaljist AB Västra Vallgatan 8A 

HGN 2022-000259 

Upplåtelse av offentlig plats Byggbod Grönområde 

Varberg Vatten AB Maskrosstigen 

HGN 2022-000618 

Upplåtelse av offentlig plats Uteservering Burger 

and Chill AB Västra Vallgatan 39 

HGN 2022-000624 

Upplåtelse av offentlig plats Uteservering Hotell 

Gästis & Havanna AB Kyrkogatan 3 

HGN 2022-000619 

Upplåtelse av offentlig plats Firande av 

vintersolståndet Hembygdsföreningen Gamla 

Varberg Norra fästningshörnan 

HGN 2022-000574 

Upplåtelse av offentlig plats Levande julkrubba 

Varbergs församling Klutatorget 

HGN 2022-000607 

Upplåtelse av offentlig plats Teater- och 

musikföreställning NOD Varbergs torg 

HGN 2022-000622 

Upplåtelse av offentlig plats Byggetablering 

(parkering av arbetsfordon) Filmlance Otto Torells 

Gata 

HGN 2022-000627 

Ansökan om TA-plan upplåtelse offentlig plats 

inhägnad WSP Sverige AB för Eskilsgatan gällande 

Annat 

HGN 2022-000534 

TA-plan upplåtelse offentlig plats med belamring, 

Byggtrafik Byggväg Implenia AB Magasinsgatan 

HGN 2022-000601 

TA-plan med belamring, Övrigt Upplåtelse av 

offentlig plats Cykelparkering Implenia AB Västra 

Vallgatan 

HGN 2022-000598 

TA-plan upplåtelse offentlig plats Nyårsfyrverkeri 

NOD Varbergs torg, Övrigt 
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HGN 2022-000669 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Kicks Kosmetikkedjan AB 

Torggatan 23 

HGN 2022-000670 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling Kungsgatan 28 

HGN 2023-000004 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Varbergs Foto AB Östra 

Långgatan 34 A 

HGN 2023-000008 

Upplåtelse av offentlig plats Varuställ Lifebutiken 

Varberg, Kyrkogatan 23 

HGN 2023-000003 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Scorett AB Drottninggatan 

17 

HGN 2023-000034 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Kronans Fisk (Leccornia) 

Östra Vallgatan  

HGN 2023-000040 

Upplåtelse av offentlig plats Affischering PS 

Musicalen Ljudvågen i Varberg AB 

HGN 2023-000046 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Synsam 

Torggatan 1 

HGN 2023-000047 

Upplåtelse av offentlig plats Samhällsinfo politik 

Kommunistiska partiet Torggatan Brunnsparken 

HGN 2022-000582 

Upplåtelse av offentlig plats friskvårdsaktivitet 

förvaring träningsredskap Actic Sverige AB 

Stenbrottet 

HGN 2022-000646 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Varbergs 

Församling Östra Långgatan 30 

HGN 2022-000663 

Upplåtelse av offentlig plats Yoga Coastalyoga 

Kärleksparken 

HGN 2022-000667 

Upplåtelse av offentlig plats Betonghjärta LovePark 

AB Kärleksparken 

HGN 2023-000018 

Upplåtelse av offentlig plats Container Byggbod 

Varbergs kommun Östra Vallgatan 18 

HGN 2023-000026 

Upplåtelse av offentlig plats Varuexponering La 

Fleur Kungsgatan 16 

HGN 2022-000668 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Torggatan 26 ICA 

Kvantum 

HGN 2022-000671 

Upplåtelse av offentlig plats varuexponering 

Kungsgatans Frukt & Grönt AB Kungsgatan 16 

HGN 2023-000020 

Upplåtelse av offentlig plats blomkrukor Fortinova 

AB Norrgatan 10 

HGN 2023-000022 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Special 

Sushi Varberg AB Västra Vallgatan 39 
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HGN 2023-000023 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt kruka 

möbler Kammen frisör - butik i Varberg AB 

Borgmästaregatan 21 

HGN 2023-000021 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt varuställ 

blomkrukor Drottningatan 19 Scorett, Håkanssons 

HGN 2023-000042 

Upplåtelse av offentlig plats Varuexponering Pia 

Langenbach Östra Långgatan 31 

HGN 2023-000045 

Upplåtelse av offentlig plats reklamskylt och urnor 

Rabbit Road Restaurant AB (Harrys) Kungsgatan 18 

HGN 2023-000051 

Upplåtelse av offentlig plats 

Reklamskyltar/Varuställ Marebo AB Onyourmind 

Östra Långgatan 49 

HGN 2023-000043 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Guldsmed 

Albrektsson Kyrkogatan 1 

HGN 2023-000053 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Brothers 

AB Torggatan 13 

HGN 2023-000054 

Upplåtelse av offentlig plats Reklamskylt Polarn O. 

Pyret AB Torggatan 13 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 21 Dnr HGN 2023/0015 
 
 

Meddelande 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen avseende meddelande för perioden 24 januari till 

20 februari 2023 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning av meddelande för perioden 24 januari till 20 februari 2023.  

 

Protokollsutdrag 

HGN 2023/0057 

Kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2023, § 17, Strategi för 

hästsportverksamhet. 

 

HGN 2023/0056 

Kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2023, § 14, Upphandlingsplan 

2023.  

 

HGN 2023/0056 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 januari 2023, § 19, 

Exploateringsavtal gällande detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp 

C6, Trönningenäs. 

 

HGN 2023/0035 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om Förstudieuppdrag för 

Trönninge 12-3 m.fl., Utredningsområde inom planprogram Södra 

Trönninge, Varberg.  

 

Samverkan 

Protokoll från förvaltningssamverkan, 17 januari 2023.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 22 Dnr HGN 2022/0461 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden behandlade följande övriga ärenden 

 

a) Samrådsremiss avseende förslag till utveckling av Västkustbanan 

enkelspårsområde, Engelska parken till Hamra  

Lennart Andrén (SD) ställde frågan under arbetsutskottets senaste 

sammanträde om remissförfarande för nämnder avseende förslag till 

utveckling av Västkustbanan enkelspårsområde, Engelska parken till 

Hamra, även kallad ”Gamla spåret”.  

 

Förvaltningschefen svarar att deadline för remissförfarandets är den 31 

mars 2023. Förvaltningen avser att presentera förslag på yttrande till 

nästkommande nämndssammanträde.  

 

b) Tågängen 

Gunnar Ericson (VP) har frågor angående ytan och parkeringen vid 

Tågängen.  

 

Förvaltningschefen informerar om hur ombyggnationen vid området har 

skett.  

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