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Plats och tid B3, Stadshus B, klockan 9.40-14.20  

Ajournering för lunch 12.00-13.00 

Beslutande Micael Åkesson (M), ordförande 

Arne Kastberg (M) 

Susanna Thunberg (C) 

Carl-Magnus Wikelund (C) 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

Per-Olof Johansson (KD) 

Lennart Isaksson (S) 

Rita Wiberg (S) 

Aida Mulalic (S) 

Anton el Raai (S) 

Erik Hellsborn (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Tea Barkman (M) §§ 2-7, till och med klockan 11.40 

Tea Barkman (M) §§ 9-12, från och med klockan 13.00 

Tommy Magnusson (M) 

Sven-Åke Öhman (C) 

Kim Nilsson (S) 

Viveca Haugness (S) 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Bianca Jansson, nämndsekreterare 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och administration 

Helena Lind, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Carl Åkerlund, HR-strateg § 2, till och med klockan 10.15 

Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 3 

Katarina Wellholt, landskapsarkitekt, § 5 

Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentliga rummet §§ 5, 9 

Li Hagström, trafikplanerare § 9 

Max Wehlin, utvecklingsstrateg, kommunstyrelsens förvaltning § 9 

Mattias Bengtsson, avdelningschef Trafik § 9 

Erika Bergström, landskapsarkitekt § 9 

Utses att justera Lennart Isaksson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 2-12 
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Ordförande Micael Åkesson  

Justerande Lennart Isaksson   
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 § 2 Dnr HGN 2019/0134 
 
 

Årsredovisning hamn- och gatunämnden 2020 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna årsredovisningen för 2020 inklusive verksamhetsberättelse 

till Varbergs kommuns årsredovisning, 

2. godkänna föreslagen hantering av över- och underskott 2020, 

3. godkänna föreslagna överföringar av investeringsmedel 2020–2021, 

4. översända redovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har skrivit fram en årsredovisning som tar sin utgångspunkt 
i anvisningar från kommunstyrelsen. Utöver rapporteringen utifrån dessa 
anvisningar har förvaltningen kompletterat årsredovisningen med material 
som mer detaljerat beskriver nämndens omfattande verksamhet under 
2020. 
 

Ekonomi – årets resultat 
Hamn- och gatunämnden redovisar ett överskott motsvarande 1 749 tkr. 
Överskottet förklaras främst av historiskt låga kostnader för 
vinterväghållning. Faktum är att nämnden inte haft lägre kostnader för 
vinterväghållning under de senaste tio åren. 

En annan faktor som påverkat resultatet positivt är höga intäkter för 
upplåtelser av offentlig plats. Trots att uteserveringar varit avgiftsbefriade 
och att evenemangen minskat kraftigt noterar intäkterna rekordnivåer. 
Förklaringen är höga intäkter för byggbelamringar vilka svarade för 90 % 
av intäkterna. 

Kostnadssidan har belastats med nedskrivningskostnader för 
Tenaljterrassen (3 640 tkr), stormhuset (700 tkr), höga kostnader för drift 
av industrispåret samt kostnader för flytt av stenförrådet (700 tkr). Under 
året har kostnaderna för tånghantering varit historiskt höga. 
 

Investeringar 
Utfallet för nämndens egna investeringsprojekt är 80 492 tkr. Budgeten för 
2020 är totalt 119 764 tkr varav 36 664 tkr avser överförda medel från 2019. 
Budgeten för 2020 exklusive överförda medel är med andra ord 83 100 tkr. 

Utfallet på 80 492 tkr motsvarar en upparbetningsgrad på 67 %. Om 
upparbetade medel ställs i relation till årets budget exklusive överförda 
medel skulle upparbetningsgraden istället vara 97 %. Under året har flera 
investeringsprojekt färdigställts och några större investeringsprojekt ligger 
nära färdigställande. 

Exploateringar 
När det gäller exploateringsprojekten har hamn- och gatunämnden ingen 
budget utan arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och VIVAB. För 2020 
redovisas upparbetade utgifter på 90 248 tkr. Utfallet har kraftigt påverkats 
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av projekt Östra Holmagärde som redovisade upparbetade utgifter på 
61 075 tkr under 2020. 

Mål 
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för hamn- och gatunämndens mål 
under 2020 vara god, även om det återstår arbete för att nå full 
måluppfyllelse inom samtliga mål. Det pågår ett målmedvetet arbete inom 
förvaltningen som bidrar till starka resultat och arbetet utifrån fem av 
nämndens sex mål bedöms ha bidragit till en hög grad av måluppfyllelse. 
Under året har ett arbete bland annat bedrivits med att utveckla ett 
systematiskt arbete med barnperspektiv, utveckla ett systematiskt arbete 
med ekosystemtjänster samt utveckling av processer och arbetssätt med 
stöd av digitalisering inom drift- och anläggningsverksamheten. 

Personal 
Totala sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 5.47 % och har ökat en 
aning sedan motsvarande period föregående år (4,98%). Det är framförallt 
korttidssjukfrånvaron som har ökat under perioden och som är starkt 
påverkad av pandemin då medarbetare valt att följa 
Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma vid minsta symtom. Arbetet 
att vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla, utveckla och attrahera 
nya medarbetare är viktigt och prioriterat då konkurrensen om 
kompetensen är hård. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020, hamn och gatunämnden. 

Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelse. 

Överföring av investeringsmedel 2020–2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 3 Dnr HGN 2020/0776 

 
 

Ansökan om att få göra projektering och 
utförande av allmänna anläggningar på område 
med förslag till detaljplan för del av Lindhov 1-
22 m.fl, etapp C6, Trönningenäs 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. ge Etikhus AB tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar 

på område med förslag till detaljplan för del av Lindhov 1-22 m.fl, etapp 

C6, Trönningenäs, 

2. projektering och utförande ska ske i nära samarbete med hamn- och 

gatuförvaltningen och övriga berörda förvaltningar och kommunala 

bolag och följa teknisk handbok avseende innehåll och process, 

3. projektering och utförande ska omfatta alla allmänna anläggningar 

inom aktuell detaljplan, 

4. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Etikhus AB har ansökt om och byggnadsnämnden beslutade om positivt 
planbesked för Etapp C6 den 27 maj 2017. Stadsbyggnadskontoret har 
påbörjat planläggningen och förslag till detaljplan var på samråd i maj - 
juni 2020. 
 
Varbergs kommun har tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. Enligt antagna riktlinjer kan exploatören ges 
möjlighet att anlägga kommunala anläggningar.  Riksdagen har gett 
kommuner stöd för att låta exploatör anlägga kommunala anläggningar i de 
fall detaljplanearbetet påbörjats efter 1 januari 2015. Kravet är också att 
kommunen har tagit fram riktlinjer. 
 
Etikhus AB har ansökt om att få göra projektering och utförande av gata 
och övrig infrastruktur för område med förslag till detaljplan, Etapp C6, 
Trönningenäs. Denna detaljplan kommer att omfatta det som angivits i 
kommunens antagna riktlinjer. 
 

Beslutsunderlag 

KS 2020/0278-13 Ansökan om att få göra projektering och utförande av allmänna 

anläggningar på område med förslag till detaljplan för del av Lindhov 1:22 m.fl., 

etapp C6, Trönningenäs. 
Utkast till detaljplan Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6. (bifogas ej) 
Teknisk handbok. (bifogas ej) 
KS 2015/0269-29 Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal 
mark. (bifogas ej) 
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Övervägande 
Etikhus AB är en för kommunen känd aktör och bedöms ha ekonomisk 
förmåga att genomföra projektering och utförande av allmänna 
anläggningar inom aktuell detaljplan. Vidare bedöms Etikhus AB ha teknisk 
förmåga och kapacitet själva eller via externa leverantörer. 
 
För projektering och utförande ska teknisk handbok tillämpas. Handboken 
beskriver både arbetssätt och tekniska krav i de fall en exploatör ges 
möjlighet att projektera och utföra allmänna anläggningar. Projektering och 
utförande ska även följa detaljplanen och kompletterande PM. 
 
Hamn- och gatuförvaltningen samt övriga berörda förvaltningar och 
kommunala bolag ska beredas möjlighet att delta i projektets olika skeden. 
Framtagna bygghandlingar ska godkännas av hamn- och gatuförvaltningen 
innan de används i byggnationen. Exploatören ansvarar för drift och 
underhåll av anläggningen tills godkänd överlämnandebesiktning 
föreligger. 
 
Enligt arbetssättet kan delar av en detaljplan undantas från arbetssättet om 
det bedöms lämpligare att kommunen ansvarar för dessa. I den nu aktuella 
detaljplanen ser vi inte skäl att undanta någon del från exploatörens 
åtagande. 
 
Det är önskvärt att ansökan om att få projektera och utföra allmänna 
anläggningar kommer tidigare under detaljplaneprocessen för att 
säkerställa ett effektivt, anpassat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplan och kommande skeden. Av den anledningen ser förvaltningen ett 
behov av att processen för ansökan tydliggörs i kommande revidering av 
Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark. 
 
Då arbetssättet nu prövats/prövas i ett antal projekt och med olika 
exploatörer ser förvaltningen att det hade varit önskvärt att en utvärdering 
genomförs i anslutning till revideringen av Kommunala riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 4 Dnr HGN 2018/0172 

 
 

Service och bemanning tillgänglighetsbadet 5:e 
vik Getterön 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. översända frågan om service, bemanning samt finansiering av en 

eventuell bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön till 

kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Att erbjuda service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön 
innebär att fler kan nyttja anläggning som det är tänkt.  
 
Servicen och bemanningen förväntas tillhandahålles under del av normal 
badsäsong och bör samordnas tidsmässigt med den bemanning som finns 
vid Fästningsbadet som i nuläget är ca 10 veckor från mitten av juni till 
mitten av augusti som utgör högsäsong. 
 
I nuläget är det oklart vilken del av kommunkoncernen som kan tänkas 
ansvara för att det finns personell service och bemanning på en kommunal 
badplats där särskilt behov finns av just service och bemanning. Ansvaret 
för normala drift- och underhållsinsatser i övrigt ligger på hamn- och 
gatunämnden såsom är fallet med alla kommunala offentliga badplatser.  
Frågan och behovet av bemanning och service behöver därför adresseras till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.   
 

Beslutsunderlag 
 - 

 

Övervägande 
Att erbjuda service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön 
innebär att fler kan nyttja anläggning som det är tänkt. Servicen kan tänkas 
bestå i bokning och utlåning av utrustning för funktionshindrades 
badmöjligheter samt särskild daglig tillsyn att anläggningen och 
utrustningen fungerar som avsett och att hjälpa badgäster att följa reglerna 
på platsen. 
 
Servicen och bemanningen förväntas tillhandahålles under del av normal 
badsäsong och bör samordnas tidsmässigt med den bemanning som finns 
vid Fästningsbadet som i nuläget är ca 10 veckor från mitten av juni till 
mitten av augusti.  
 
Vid Fästningsbadet har kommunledningen fattat beslut att det ska 
tillhandahållas service och bemanning under del av högsäsongen för att 
säkerställa att badsäkerheten och tryggheten på badplatsen är tillräcklig. 
Beslutet åtföljs av en särskild budget för att tillhandahålla denna särskilda 
bemanning och service. Servicen och bemanningen på Fästningsbadet 
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består av ett antal badvakter (livräddare) och badvärdar som har utbildning 
och utrustning för att hantera uppkomna situationer. 
 
Historiskt sett, när kommunens tillgänglighetsbad låg i Kåsa vid 
kusthotellet, har det varit olika delar av kommunkoncernen som i 
samarbete med olika handikapporganisationer svarat för service och 
bemanning vid anläggningen. Servicen och bemanningen bestod då i att 
finnas på plats och framförallt hjälpa till med hanteringen av hissen som 
möjliggjorde bad för olika funktionshindrade samt att även driva den lilla 
kiosken på platsen. Historiskt sett var det aldrig hamn- och gatunämnden 
som svarade för bemanningen och servicen vid Kåsa. Ansvaret för 
anläggningen i övrigt med normala drift- och underhållsinsatser låg på 
hamn- och gatunämnden såsom är fallet med alla andra kommunala 
offentliga badplatser.  
 
Under sommarsäsongen 2020 löstes behovet av bemanning och service 
provisoriskt vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön genom att kommunen 
överenskom med DHR/Västervåg att de ordnade med bemanningen i form 
av badvärdar under högsäsongen, ca 10 veckor. DHR/Västervåg erhöll en 
ersättning för sitt åtagande som belastade hamn- och gatunämndens 
driftbudget för år 2020. Badvärdarna agerade på land och hade inte 
utbildning eller i uppdrag att agera som badvakt eller (havs-)livräddare.  
 
Servicen och bemanningen framgent kan tänkas arrangeras genom tre 
huvudsakliga inriktningar och alternativ: 

1. Lämplig funktion och verksamhet inom kommunkoncernen får i 
uppdrag att svara för service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 
5:e vik Getterön under högsäsong. Uppdraget bör formuleras som 
ett badvärdskap och inte ett badvakts- eller havslivräddaruppdrag. 
Bedömd kostnad 150-250 tkr/år. 

2. DHR/Västervåg får i uppdrag att svara för service och bemanning 
vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön under högsäsong.  
Uppdraget bör formuleras som ett badvärdskap och inte ett 
badvakts- eller havslivräddaruppdrag. Bedömd kostnad 150-200 
tkr/år. 

3. Annan extern part får i uppdrag att svara för service och bemanning 
vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön under högsäsong.  
Uppdraget bör formuleras som ett badvärdskap och inte ett 
badvakts- eller havslivräddaruppdrag. Bedömd kostnad 150-400 
tkr/år. 
 

Utöver de tre ovan föreslagna inriktningarna för att hantera service och 
bemanning på tillgänglighetsbadet finns även nollalternativet att helt enkelt 
inte tillhandahålla service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik. 
 
Att tillhandahålla service och bemanning på tillgänglighetsbadet bedöms 
gynna ett positivt nyttjande av den unika och tillgängliga anläggningen.  
 
Rekommendationen är att överenskomma med DHR/Västervåg om att de 
bemannar anläggningen för att kunna ge service till alla badgäster.  
 
Kostnaden för bemanning och service förutsätts hanteras utanför hamn- 
och gatunämndens budget då denna typ av kostnad inte ingår i nämndens 
normala kostnader kopplat till nämndens ansvar och verksamhet.   
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-02-08 9 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Om kommunstyrelsen finner det lämpligt att tillhandahålla bemanning och 
service vid tillgänglighetsbadet kan hamn- och gatunämnden genom hamn- 
och gatuförvaltningen vara behjälplig med att avtala med tillhandahållaren 
av servicen om uppdraget och allt annat praktiskt som följer av uppdraget. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  Kommunstyrelsen 
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 § 5 Dnr HGN 2020/0785 

 
 

Åtgärdsvalsstudie Stadsnära skogar i 
centralorten 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna Åtgärdsvalsstudie Stadsnära skogar i centralorten, 

2. ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en förstudie baserat på 

åtgärdsvalsstudien. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
De stadsnära skogarna behöver utvecklas så de bättre kan stå emot 

klimatförändringar och ett ökat besökstryck. I flera av de stadsnära 

skogarna i Varbergs centralort har många träd dött eller är döende. Med 

stor sannolikhet är orsaken att klimatet har blivit mer extremt med längre 

perioder av torka på sommaren, vilket har försvagat träden och blötare och 

mildare vintrar, vilket har gynnat skadeinsekter och svampsjukdomar hos 

några av de vanligaste träden. Skogarna innehåller inte den artvariationen 

de skulle behöva för att öka motståndskraften mot klimatförändringarna.  

 

Vidare behöver de stadsnära skogarna skyddas mot nya exploateringar och 

rustas upp och kompletteras med utrustning så de kan ta emot och 

underlätta för fler besökare. I vissa skogar saknas till exempel tydliga 

skyltar och entréer och det är långt mellan sittplatserna. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Åtgärdsvalsstudie Stadsnära skogar i centralorten. 

 

Övervägande 
De döda träden i de stadsnära skogarna föreslås ersättas med en större 

mångfald av arter genom återplantering av mindre växtkvaliteter. Även 

andra åtgärder som exempelvis bättre skyltning, fler soffor och upprustning 

av gångvägar för att öka tillgängligheten föreslås. 

 

För att kunna prioritera mellan åtgärder föreslår förvaltningen att 

utvecklingsplaner och skötselplaner med kostnadsbedömda åtgärdsförslag 

tas fram för fem av de stadsnära skogarna; Påskbergsskogen, 

Furubergsskogen, Brunnsbergsskogen, Hammer kulle och Prästakullen. 

 

Att ta fram en förstudie med utvecklingsplaner för fem stadsnära skogar 

hänger ihop med den grönblå handlingsplanen som förvaltningen arbetar 

med, men som ännu inte är klar.  
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Handlingsplanen tas fram i syfte att styra förvaltningens arbete mot att 

uppnå de målbilder som finns i kommunens grönstrategi. Utveckling av 

våra stadsnära skogar, inklusive framtagandet av utvecklingsplaner 

kommer att föreslås som en prioriterad åtgärd i handlingsplanen.  

 

Men då läget är akut för trädbeståndet i tre av dessa fem skogar som alla är 

viktiga både för allmänheten och naturen och som bidrar till staden med 

flera ekologiska och sociala ekosystemtjänster* vill förvaltningen lyfta de 

stadsnära skogarna som ett projekt innan den grönblå handlingsplanen är 

antagen.  

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

 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-02-08 12 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 6 Dnr HGN 2020/0451 
 
 

Förslag att slopa avgifter för uteserveringar 
under första halvåret 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. avgifterna för disponerande av kommunal mark för uteserveringar 

under första halvåret 2021 slopas, 

2. hamn- och gatunämnden föreslås kompenseras för inkomstbortfallet då 

annars annan samhällsviktig verksamhet kommer behöva få förändrad 

och försämrad kvalitets- och servicenivå,   

3. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

näringsidkare och företrädare för näringslivet om avgiftslättnader för 

restaurangnäringen. Restaurangnäringen upplevs vara starkt negativt 

påverkad av pågående coronapandemin och har enligt uppgift stora 

inkomstbortfall med risk för framtida konkurser.  

 

Förslaget är att nedsätta avgiften till noll för disponerande av kommunal 

mark för uteserveringar under första halvåret 2021. Ett förnyat 

ställningstagande kan komma närmare halvårsskiftet avseende om 

avgiftslättnad också kan behövas för andra halvåret 2021. Förslaget innebär 

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

plats som avser uteserveringar under första halvåret 2021 samt att sådana 

avgifter som redan eventuellt erlagts återbetalas. 

 

Om förslaget till avgiftslättnad antas behöver hamn- och gatunämnden 

kompenseras för inkomstbortfallet då nämnden inte har några möjligheter 

att bära bortfallet med mindre än att betydande negativ påverkan uppstår 

med försämrat drift och underhåll samt försämrad service till kommunens 

skattebetalare, besökande samt näringslivet. Formerna för hanteringen av 

föreslagen kompensation kan komma behöva ske i dialog mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium.   

 
 

Beslutsunderlag 
- 

 

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

kan ta initiativ till en förbättrad ekonomisk möjlighet för 
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restaurangnäringen att hantera pågående pandemis negativa påverkan på 

verksamheten och samhället. 

 

En mindre del av restaurangnäringens kostnader utgörs av avgifter för att 

disponera kommunal mark för uteserveringar för de restauranger som har 

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

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

uteservering är liten i förhållande till restaurangverksamhetens totala 

kostnadsmassa är det sannolikt viktigt att kommunen visar på initiativ och 

hjälper restaurangnäringen att ekonomiskt överleva den lamslående 

pandemin. 

 

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

1000 tkr per år för olika restaurangers möjlighet att disponera kommunal 

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

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

uppskattas vara ungefärligt jämnt fördelad på respektive halvår.  

  

En förutsättning för att möjliggöra ett slopande av avgifterna är att 

nämnden kompenseras för inkomstbortfallet då dessa avgifter utgör en 

viktig del i den totala finansieringen av nämndens samhällsviktiga 

verksamhet. Om hamn- och gatunämnden ej kompenseras för 

inkomstbortfallet som uppstår då avgifterna slopas behöver nämnden i 

särskild beslutsordning ta ställning till vilka förändringar och försämringar 

av kvalitets- och servicenivåer som behöver ske inom nämndens övriga 

verksamhetsområden.  

 

Aktuella avgifter för upplåtelser av offentlig plats regleras i taxa som 

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

slopa avgift för uteserveringar under första halvåret 2021 rör endast avsnitt 

A4 Tillfälliga uteserveringar och liknande i denna taxa. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 7 Dnr  
 
 

Resultat medborgarundersökning 2020 

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

Beskrivning av ärendet  
Utvecklings- och kvalitetstrategen informerar om innehållet och syftet 
kring SCB:s medborgarundersökning för år 2020 samt presenterar 
kommunens resultat och reflektion avseende resultatet. 
 
Resultatet avseende 2020års medborgarundersökning översänds digitalt 
till hamn- och gatunämndens ledamöter samt ersättare efter 
sammanträdet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 8 Dnr  
 
 

Resultat servicemätning 

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

Beskrivning av ärendet  
Utvecklings- och kvalitetstrategen informerar om innehållet och syftet 
kring SKR:s servicemätning samt presenterar kommunens resultat och 
reflektion avseende resultatet. 
 
Resultatet avseende 2020års servicemätning översänds digitalt till hamn- 
och gatunämndens ledamöter samt ersättare efter sammanträdet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 9 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

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

Beskrivning av ärendet  
 
a) Apelviken – information om projektet självkörande bussar 

Utvecklingsstrategen från kommunstyrelsens förvaltning informerar 
tillsammans med trafikplaneraren om projektet självkörande bussar. 
Tankarna är att upprätta en teststräcka till sommaren under ca två 
veckor i anslutning till det befintliga strandtågets hållplats och fram till 
stora parkeringen vid Apelviken. Detta skulle även ge utrymme för fler 
aktiviteter som kan kopplas ihop med projektet Apelviken under samma 
tid. 
Ytterligare information avseende projektet självkörande bussar avses 
ges till nämnden under våren.  

 
b) Ungdomshäng 2021 

Landskapsarkitekten ger en kort lägesrapport kring ungdomshängen i 
serviceorterna och svårigheterna som Coronapandemin medförd 
avseende dialogen med ungdomarna som är en mycket viktig del av 
planeringen av nya ungdomshäng. Förvaltningen har mottagit ett 
underbyggt och utarbetat förslag till ungdomshäng i Träslövsläge där 
ungdomsverksamheten i form av ledare och ungdomar i området har 
samarbetat. Ett ungdomshäng i Träslövsläge ligger delvis utanför 
planeringen med utgångspunkt i tidigare beslutat investeringsunderlag 
men skulle möjliggöra att driva ett arbete kring ungdomshängen i 
kommunen även under 2021 trots pandemins effekt på möjligheterna 
till dialog och förankring. Ett genomförande av ett ungdomshäng i 
Träslövsläge under 2021 får följden att planeringen för ungdomshängen 
i Kungsäter och Tvååker kommer att behöver flyttas fram ett år till år 
2022 respektive år 2023. Nämnden är medveten om att ett 
ungdomshäng i Träslövsläge delvis ligger utanför tidigare beslutat 
investeringsunderlag men bedömer det som angeläget att fortsätta 
kommunens arbete med ungdomshäng trots effekterna och 
begränsningar som pandemin orsakar.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Lennart Isaksson (S) och Arne Kastberg (M) föreslår hamn- och 
gatunämnden att  
1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett ungdomshäng i 

Träslövsläge under år 2021 med utgångspunkt i det på sammanträdet 
presenterade förslaget. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer proposition på Lennart Isakssons och Arne Kastbergs 
förslag och finner det bifallet. 
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c) Pandemin 

Förvaltningschefen ger en kort tillbakablick över alla åtgärder som 
gjorts under år 2020 i samband med pandemin. 
Vidare ger förvaltningschefen en rapport över den nuvarande 
situationen och informerar om de åtgärderna som görs inom 
förvaltningen samt de åtgärder som görs för att stötta andra instanser i 
sina uppdrag såsom till exempel Länsstyrelsen. 
 
 

d) Stadsutvecklingsprojektet 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Västerport och informerar 
om den påbörjade marksaneringen samt inkomna synpunkter kring 
detaljplanen avseende Västerport etapp 1. 
Detaljplan för Västerport etapp 1 i form av en förnyad 
granskningshandling kommer under våren. 
 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Järnvägsprojektet och 
informerar om mättornet som har placerats på Varbergs torg för att 
mäta rörelser i samband med arbeten kring den nya tågtunneln.  
Vidare informerar förvaltningschefen om att övertagande av 
Getteröbron kommer att fördröjas med anledning av att ett antal brister 
i anläggningen behöver åtgärdas genom Trafikverkets försorg. 
 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om projektet Farehamnen och 
informerar om att det pågår ett intensivt arbete med att ta fram 
underlag avseende upphandlingen för den nya hamnen.  
Vidare informerar förvaltningschefen att processen avseende 
namngivning av den nya hamnen kommer att starta under år 2021 och 
kommer att involvera både Halland Hamnar samt hamn- och 
gatunämnden.  
 
Avdelningschefen för Trafik ger en lägesrapport om projektet Trafik 
under byggtiden.  
Ordförande ställer frågan om hur man på förvaltningen upplever den 
allmänna stämningen hos invånarna gällande den nuvarande 
trafiksituationen. 
Avdelningschefen för Trafik informerar om att förvaltningen upplever 
den allmänna stämningen som lugn även om man får in en del 
synpunkter kring parkeringssituationen. Den pågående pandemin 
nämns som en av anledningar till att trafiksituation upplevs lugn. 
Samma uppfattning speglar sig även i den tidigare presenterade 
medborgarundersökningen. 

 
e) Bemanning och service Fästningsbadet 2021 

Förvaltningschefen ger en kort tillbakablick över hur bemanning och 
service vid Fästningsbadet har sett ut tidigare åren samt ger en 
lägesrapport gällande planeringen inför den kommande säsongen med 
anledning av de nya förutsättningarna.  
Ytterligare information ges till hamn- och gatunämnden under våren. 
 

f) Foodtruck – ”fasta” platser 
Förvaltningschefen ger en återkoppling om att ytterligare en fast 
geografisk plats behövs för att kunna erbjuda 4 verksamhetsinnehavare 
fasta platser.  
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Förvaltningen kommer att uppdatera Bilaga 2. Fasta foodtruckplatser 
och öppettider i det tidigare beslutade dokumentet Riktlinjer för 
foodtrucks. 

 
g) Särskilda satsningar för näringsidkare – butiker 

Förvaltningschefen informerar om att det kan bli aktuellt att ta ställning 
till om det behövs förnyade insatser under 2021 för att ge butiker 
möjlighet att disponera trottoar utanför butiker utan avgift som en 
insats till stöd för näringslivet med anledning av pandemins effekter. 
Ställningstagandet bedöms kunna ske i form av ett delegationsbeslut 
inom förvaltningen. 

 
h) Tågurspårning Värö 2020-12-28 

Förvaltningschefen informerar om tågurspårningen på Värö den 28 
december 2020 och de åtgärderna som sattes in för att få igång 
transporterna från och till Södra Cell Värö så fort som möjligt. Vidare 
ger förvaltningschefen en lägesrapport kring förvaltningens 
skadeståndsanspråk gentemot tågoperatören och den 
olycksplatsutredningen som genomförts samt att kommunens jurister 
är involverade i arbetet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 10 Dnr  
 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut  
Hamn- och gatunämnden beslutar att  
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sammanställning av delegeringsbeslut efter december 
2020 
 
Trafik 
 
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 
december 2020, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, december 2020, 
förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), december 
2020, trafikingenjör/trafikhandläggare. 
 
Offentlig plats 
 
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, december 
2020, utvecklare/torgvärd. 

 
Sammanställning av delegeringsbeslut efter januari 
2021 
 
Trafik 
 
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 
januari 2021, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, januari 2021, 
förvaltningschef. 
 
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), januari 
2021, trafikingenjör/trafikhandläggare. 
 
Offentlig plats 
 
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, januari 
2021, utvecklare/torgvärd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 11 Dnr  
 
 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. lägga meddelandena till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag 
 
   KS 2019/0172 
Kommunfullmäktiges beslut 19 januari 2021, § 5, Antagande av Detaljplan 
för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3. 
 
   KS 2015/0098 
Kommunfullmäktiges beslut 19 januari 2021, § 11, Svar på motion om 
belysning i Veddige. 
 
   KS 2019/0052 
Kommunfullmäktiges beslut 19 januari 2021, § 14, Svar på motion om gång- 
och cykelväg i Kungsäter. 
 
   KS 2020/0598 
Kommunstyrelsens beslut 26 januari 2021, § 12, Dokumenthanteringsplan 
för styrande och stödjande processer. 
 
   KS 2020/0599 
Kommunstyrelsens beslut 26 januari 2021, § 13, Gallring av handlingar av 
tillfällig och ringa betydelse. 
 
Samverkan 
 
Förvaltningssamverkans protokoll 1 februari 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 12 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

a) Tånghantering 
Tea Barkman (M) ställer frågan om hur tånghanteringen ser ut efter 
uppsamlingen samt vilka kostnaden hanteringen medför. 
Förvaltningschefen informerar om att tången i nuläget läggs på upplag 
med förhoppningen att tången senare delvis kan användas i 
underliggande jordskikt vid olika deponier. Kostnaden för 
tånghanteringen har varit betydligt högre under 2020 då mycket tång 
funnit vid våra badplatser. Diskussioner om tångens hantering pågår i 
nuläget med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.  
 

b) Torghandel – kvartersindelning, avstånd torghandlare och antal 
platser 
Lennart Isaksson (S) ställer fråga om dispositionen av torgytan och 
förändringarna av avstånd och antalet torghandelsplatser samt hur 
hanteringen skett formellt.  
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens tankar och hur 
hanteringen gått till. Bakgrunden är att pandemin gjort det nödvändigt 
att öka avståndet mellan torghandelsstånden och skapa bredare gångar 
och större avstånd mellan handlare och kunder. Förändringarna har 
bedömts vara nödvändiga för att kunna fortsatt ha torghandel under 
pandemin och förväntas vara nödvändiga att fortsatt gälla under mycket 
lång tid. Förändringarna har bedömts vara formellt korrekt hanterade 
utifrån gällande delegeringsförteckning och att förvaltningen kan anses 
ha rätt att fatta detta beslut.   

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

 

 
 
 


	Beslutande
	§ 2, Årsredovisning hamn- och gatunämnden 2020
	§ 3, Ansökan om att få göra projektering och utförande av allmänna anläggningar på område med förslag till detaljplan för del av Lindhov 1-22 m.fl, etapp C6, Trönningenäs
	§ 4, Service och bemanning tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön
	§ 5, Åtgärdsvalsstudie Stadsnära skogar i centralorten
	§ 6, Förslag att slopa avgifter för uteserveringar under första halvåret 2021
	§ 7, Resultat medborgarundersökning 2020
	§ 8, Resultat servicemätning
	§ 9, Förvaltningen informerar
	§ 10, Redovisning av delegeringsbeslut
	§ 11, Meddelanden
	§ 12, Övriga ärenden



