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 § 57 Dnr HGN 2022/0204 
 
 

Förstudie infrastruktur kopplat till 
fastighetsinvesteringsprojekt - ny 
konstgräsplan och grundskola Väröbacka 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att: 

1. godkänna förstudien infrastruktur kopplat till 

fastighetsinvesteringsprojekt – ny konstgräsplan och utökad 

omklädning samt utökad kapacitet grundskola Väröbacka. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2020, § 203, om en förstudie 

för utökad kapacitet för grundskolan i Väröbacka. I förstudien beslutades 

även att kommunen skulle återuppta förstudie för konstgräsplan för att 

utöka utemiljön för det växande elevantalet i upptagningsområdet. 

Förstudie och investering för konstgräsplan och utökad omklädning 

beslutades av kommunstyrelsen den 28 september 2021, § 174.   

 

Den här förstudien redovisar den infrastruktur som behöver byggas ut när 

kommunen ska anlägga en ny konstgräsplan med utökad omklädning, samt 

öka kapaciteten på Väröbackaskolan.  

 

Samhällsbyggnadskontoret och hamn- och gatuförvaltningen har kommit 

fram till att ansvaret för att finansiera och bygga ut den nödvändiga 

infrastrukturen bör ligga på hamn- och gatunämnden. Detta för att barn 

och ungdomar ska kunna ta sig hållbart och säkert till de fastigheter som 

kommunstyrelsen planerar att bygga ut. Det förutsätter att de båda 

projekten samordnas under planerings- och genomförandeskede.  

 

Beslutsunderlag 
Förstudie infrastruktur kopplat till fastighetsinvesteringsprojekt – ny 

konstgräsplan och utökad omklädning samt utökad kapacitet grundskola 

Väröbacka.  

 

Övervägande 
Målet med projektet är att se till att barnen har en säker väg till skola, 

omklädningsrum och konstgräsplan när de nya anläggningarna är på plats.  

Syftet är att få fler barn, föräldrar och lärare att resa hållbart till skolan. På 

detta sätt kan kommunen främja barns hälsa och säkerhet och samtidigt 

minska negativ miljöpåverkan. Detta är i enlighet med beslutad inriktning i 

kommunens trafikstrategi (2015).  
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Förstudien utgår från av kommunstyrelsen beslutad förstudie och 

investering för ny konstgräsplan och utökad omklädning Väröbacka, samt 

förstudie avseende utökad kapacitet grundskola Väröbacka.  

 

I överenskommelse med lokal- och fastighetsförsörjningsavdelningen 

(LOFA) ska fastighetsinvesteringsprojektet ansvara för att bygga ut 

föreslagna gång- och cykelvägar inom fastigheten samt gång- och 

cykelpassager längs Värö skolväg. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar 

för att bygga ut en gång- och cykelväg från väg 845 till konstgräsplanen 

längs med Värö skolväg samt en förhöjd passage som är kopplad till 

busshållplatsen. Utbyggnaden av kommunens fastigheter planerar att 

påbörjas under 2023, och utbyggnaden av gång- och cykelvägen under 

2024.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 58 Dnr HGN 2021/0694 
 
 

Uppföljning intern kontroll - Skyddsvärden på 
verksamhetssystem och datalagring 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. godkänna redovisning av uppföljning gällande skyddsvärden på 

verksamhetssystem och datalagring (informationstillgångar) inklusive 

föreslagna åtgärder.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

granskning av skyddsvärden på verksamhetssystem och datalagring 

(informationstillgångar). Kontrollmetoden innebär att kontrollera att 

samtliga av förvaltningens verksamhetssystem och datalagring 

(informationstillgångar) är klassificerade i stödverktyget DIGframe. 

DIGframe är ett verktyg för att arbeta med informationssäkerhet och digital 

förvaltning. 

 

Om informationshantering 

När kommunen behandlar och hanterar information finns ett stort antal 

regleringar på området i form av lagar, förordningar och författningar som 

måste följas. Kommuner är skyldiga att hantera information enligt lag och i 

en viss ordning. Bland annat ska handlingar normalt diarieföras och så ska 

alltid offentlighetsprincipen beaktas. Information som har sekretess 

hanteras på särskilt vis och ytterst är det nämndernas 

dokumenthanteringsplaner som reglerar hur information ska hanteras, 

sparas och vid behov gallras. Mycket av kommunens information kommer 

också att arkiveras.  

 

Varje verksamhet har normalt särskilda verksamhetssystem för specifik 

informationshantering. Det kan till exempel vara ett ekonomisystem, 

personalsystem, diarium eller ett journalsystem. Utöver strukturerade 

verksamhetssystem finns även andra möjligheter att hantera information. 

Det kan till exempel vara e-post, Teams och/eller mobiltelefoni.  

 

Om informationssäkerhet  

Kommuner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär 

att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de 

är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem. Genom att införa 

informationssäkerhet i relevanta verksamhetsprocesser åstadkoms en tydlig 

styrning mot uppsatta mål, ökad kontroll av att fastställda krav uppfylls 

samt en god informationssäkerhet. 
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Om informationsklassificering 

Informationssäkerhet består av att skapa och upprätthålla lämpligt skydd 

för information oavsett dess form så som text, bild, film och ljud oberoende 

av om den finns i IT-system, papper eller i form av tal. Medan IT-säkerhet 

fokuserar på säkerhet i IT-miljöer så handlar informationssäkerhet om hur 

all information ska skyddas oavsett hur den hanteras. Informationssäkerhet 

utgörs av tre viktiga delar där informationen ska vara:  

 

- konfidentiell: att endast behöriga personer får ta del av den  

- riktig: att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller 

förstörd  

- tillgänglig: att den alltid finns när vi behöver den  

 

Olika typer av oönskade händelser (incidenter), vilka kan vara oavsiktliga 

eller avsiktliga, kan försämra konfidentialiteten, riktigheten eller 

tillgängligheten hos informationen.  

Informationsklassning är en grundläggande del i arbetet med systematisk 

informationssäkerhet. Genom att klassificera information utifrån 

aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet får vi förståelse för, 

och kan styra det skydd som krävs för olika informationsmängder. 

Klassning av information ska ske utifrån rättsliga krav, men även interna 

krav på informationens värde och betydelse för verksamheterna ska vägas 

in. 

 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet.  

 

Övervägande 
I föregående års granskning genomfördes liknande kontrollmoment. 

Föregående granskning visade att nio av tio kontrollerade 

verksamhetssystem var klassificerade i DIGframe. Granskningen gjordes 

genom att titta i ekonomisystemet vilka verksamhetssystem som 

förvaltningen haft kostnader för under 2021.  Det systemet som inte fanns 

med i granskningen hade precis köpts in och därav inte registrerats i 

DIGframe. Granskningen lyfte även att förvaltningens 

informationssäkerhetsarbete befinner sig i uppstartsfas och att mycket 

arbete återstod att göra.  

 

Årets granskning visar att ytterligare tjugo informationstillgångar har 

tillkommit och klassificerats. Utökningen bygger på avstämning med hamn- 

och gatunämndens dokumenthanteringsplan och registerförteckning. 

Totalt sätt hanterar förvaltningen trettio informationstillgångar som på ett 

eller annat sätt behöver skyddas. Löpande dokumentering och analys av 

informationstillgångar bedöms därför ske inom förvaltningen.   
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Att genomföra klassificering av informationstillgångar är dock en 

grundläggande del i arbetet med systematisk informationssäkerhet. 

Granskningen visar att det saknas dokumenterade rutiner för att 

verksamhetsansvariga kontinuerligt ser över sin informationshantering och 

eventuella riskåtgärder. Dock är flera av de informationstillgångar som har 

högt skyddsvärde kommungemensamma och eventuella säkerhetsåtgärder 

kräver därför samordning med andra förvaltningar och ansvarig 

systemförvaltare och systemägare.  

 

För att säkra våra informationstillgångar måste det systematiska 

informationssäkerhetsarbetet vara integrerat i organisationens 

verksamhetsstyrning. För att åstadkomma detta föreslås 

utbildningsinsatser genomföras för att öka kunskapen om 

informationssäkerhet och säkerställa att ledningen har verktyg för att 

kunna arbeta med informationssäkerhet i sina verksamhetsprocesser.  

Exempel på verktyg kan vara kravspecifikation inför upphandling och 

utveckling av verksamhetssystem, integrera informationssäkerhet i 

verksamhetens riskanalyser, samt kontinuerligt informera 

förvaltningsledningen om befintliga informationstillgångar, dess 

skyddsvärden och ev. säkerhetsåtgärder. Detta är ett större arbete som 

pågår kommunövergripande och förväntas kunna leverera resultat under 

nästkommande år.   

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att klassificeringen av 

skyddsvärden på verksamhetssystem och datalagring 

(informationstillgångar) är uppdaterad. För att säkerställa ett mer 

systematiskt arbete med informationssäkerhet krävs kommunövergripande 

insatser med att ta fram relevanta verktyg och stöd att integrera 

informationssäkerhet i centrala verksamhetsprocesser.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 59 Dnr HGN 2021/0149 
 
 

Översyn och revidering av hamn- och 
gatunämndens delegationsordning 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 
1. godkänna revidering av hamn- och gatunämndens delegationsordning 

enligt förvaltningens förslag.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut under sammanträde 
Lennart Isaksson (S) yrkar på bifall enligt förvaltningens förslag med 

följande tillägg: 

- att beslutsärenden 2.8, 2. 9, 3.1, 4.3, 4.6, och 5.5 i delegationsordningen 

ska betraktas som verkställighetsbeslut.  

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på Lennart Isaksson (S) och 

finner det bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen regleras hur beslutsfattande ska gå till. Alla viktiga beslut 

i en kommun fattas av de förtroendevalda. Nämnden får av 

kommunfullmäktige rätten att besluta i de frågor som finns reglerat i 

nämndens reglemente. Förutom nämndbeslut, kan även ordförandebeslut 

göras i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvakta.  

 

Delegation enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten flyttas över 

till någon annan (delegaten). Till exempel kan en nämnd delegera till ett 

utskott, ledamot eller till en anställd. Möjligheten att delegera finns för att 

den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett 

effektivt sätt. 

 

Utöver dessa beslutsformer särskiljer man även mellan delegationsbeslut 

respektive verkställighetsbeslut. Gränsdragningen mellan delegationsbeslut 

och verkställighetsbeslut är inte alltid helt klar. Några kännetecken är att 

verkställighetsbeslut:  

- grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler, 

anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument, 

- är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i 

kraft av deras tjänsteställning,  

- saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ 

- kan inte överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser. 
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I hamn- och gatunämndens interna kontrollplan för 2021 och 2022 har det 

ingått 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.  

 

Granskningarna visar att det finns ett utvecklingsbehov och de föreslagna 

åtgärderna har varit att öka kunskapen om delegationsbeslut enligt 

kommunallag bland medarbetare inom förvaltningen. Efter 2022 års 

granskning föreslogs även åtgärd att göra en större översyn av 

delegationsordningen samt fastställa tydliga rutiner för anmälan av 

delegationsbeslut. Utöver det föreslås även nämnden ta beslut om i vilken 

utsträckning delegerade beslut ska anmälas i enlighet med kommunallagen 

6 kap 40 §. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet 

får överklagas. 

 

Från allmänhetens sida är det angeläget att beakta om beslutet går att 

överklaga. Delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Vid 

klagan på beslut med laglighetsprövning ska det anmälas eller 

protokollföras särskilt för att publiceras på kommunens digitala 

anslagstavla. Det är först då som besvärstiden börjar löpa. 

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden, men det kan vara 

aktuellt att dokumentera beslutet.   

 

Då hamn- och gatuförvaltningen nyligen gjort en mindre 

organisationsjustering där det skapats en renodlad driftavdelning 

respektive renodlad anläggningsavdelning finns det behov av att revidera 

ansvarsstrukturen och delegationsordningen något.  

 

Redaktionella ändringar har också gjorts i dokumentet för att förtydliga 

rutiner för anmälan till nämnd, och skillnaden mellan delegations- 

respektive verkställighetsbeslut samt beslutsärendenas innebörd och 

omfattning. 

 

Utifrån ovanstående har hamn- och gatuförvaltningen föreslagit en 

revidering av hamn- och gatunämndens delegationsordning.   

 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning hamn- och gatunämnden innehållande synliggjorda 

revideringar. 

 

Övervägande 
Inför översyn och revidering av hamn- och gatunämndens 

delegationsordning har en omvärldsanalys gjort avseende hur andra 

kommuner arbetar med delegationsbeslut och anmälan till nämnd. 
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Slutsatser från omvärldsanalysen är förslag kring tydliggörande avseende 

delegationsbeslut respektive verkställighetsbeslut.  

 

Under processen att se över delegationsordningen har det även gjorts en 

bedömning huruvida beslutet är ett verkställighetsbeslut, som inte behöver 

anmälas till nämnden, eller ett delegationsbeslut. Bedömningen bygger på 

huruvida beslutet är som följd av redan fastställda riktlinjer, budget eller 

arbetsfördelning och huruvida beslutet är överklagningsbart. Översynen 

visar därför att flera av beslutsärenden bör vara verkställighetsbeslut, och 

därför åligger inget krav att anmäla dessa till nämnden. Dokumentation av 

besluten ska dock finnas. Mindre redaktionella ändringar i beslutsärenden 

har också gjorts för att förtydliga dess innebörd och omfattning.  

  

För de ärenden som anses vara delegationsbeslut har det också tydliggjorts 

hur anmälan till nämnden ska ske. Detta då internkontrollsgranskningen 

har visat att beslut hanteras och bevaras i olika verksamhetssystem. 

Protokollföring ska alltid finnas bevarat i ett verksamhetssystem och då 

anmälas till nämnden genom en sammanställd lista. Rutin för att anmäla 

till nämnden har därför anpassats utifrån vilket verksamhetssystem som 

används. I övriga delegationsbeslut anmäls dessa utifrån 

kommungemensam mall som finns tillgänglig i det kommungemensamma 

ärendehanteringssystemet. 

 

Utöver det har vissa beslutsärenden fått nya delegater. Bland annat är 

förslaget att avdelningschef för trafik tar beslut avseende avslag på 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Då den nya 

anläggningsavdelningen även innefattar ansvar över hamnområdet, är 

förslaget att beslut avseende hamnen nu ligger på enhetschef för 

anläggningsavdelningen. Dessa förändringar syftar till att skapa en 

effektivare styrning i verksamheten där chefer ges större insyn och 

beslutsmandat i frågor som ligger inom deras verksamhetsansvar.  

 

Sist finns beslutsärende som föreslås strykas:  

- 3.3 Besluta om attesträtt/inköp av varor föreslås strykas då detta 

regleras i Hamn- och gatunämndens attestförteckning.   

- 3.4 Besluta om redovisning av den prognos som enligt anvisningar ska 

skickas till ekonomikontoret är en administrativ uppgift som görs i 

samband med ekonomirapportering. Det är inget som beslutas av 

arbetsutskottet.   

- 7.10 Bevilja tillstånd samt meddela föreskrifter att på väg eller gata 

som inte är allmän eller på annan allmän platsmark föreslås strykas 

och i stället innefattas i ärende 7.9 vars beslut regleras enligt specifik 

lag.  

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

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar hamn- och gatunämndens 

arbetsutskott om följande punkter:  

 

a) Konsekvenser och påverkan gällande elförsörjning höst/vinter 

Med bakgrund av de ökade elpriserna och osäkerheten gällande 

elförsörjningen planeras en lägesrapport och analys avseende 

kommunens elförsörjning att ges till hamn- och gatunämnden den 17 

oktober 2022.  

 

b) Elsparkcyklar och elcyklar 

En lägesrapport avseende hanteringen av elsparkcyklar och elcyklar 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

c) Trafik under byggtid 

En lägesrapport avseende Trafik under byggtid planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

d) Trafiksituationen i centrum nu och i framtiden 

En lägesrapport avseende trafiksituationen i centrum och i framtiden i 

samband med det nya stationsområdet planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

e) Olycksfallsstatistik och sambandet med vinterväghållning 

Information avseende olycksfallsstatistik och sambandet med 

föregående års vinterväghållning planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

f) Planering inför årets vinterväghållning 

En lägesrapport avseende årets vinterväghållning planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

g) Information om kommunens samt förvaltningens upphandlingsarbete 

Information om kommunens samt förvaltningens upphandlingsarbete 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 17 oktober 2022.  
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h) Tillgänglighetsarbetet i Varberg samt pågående arbete med ”Staden 

för alla” 

En lägesrapport avseende förvaltningens arbete med tillgänglighet samt 

”Staden för alla” planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 17 

oktober 2022.  

 

i) Tånghantering 2023 

En lägesrapport avseende tånghantering 2023 planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

j) Kaktusplantering 2023 

Information om kaktusplantering 2023 planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

k) Rys och mys 2022 

Information om evenemanget ”Rys och mys” planeras att ges till hamn- 

och gatunämnden den 17 oktober 2022.  

 

l) Datum att notera:  

• Presidiemöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, 

byggnadsnämnden och hamn- och gatunämnden avseende Temaserie - 

dialog om samhällsbyggnadsfrågor med fokus på Himle och 

stationsområdet, tisdag 11 oktober 2022 kl. 8.30-10.00 

• Torghandlarmöte, onsdagen 12 oktober 2022 kl. 17.00 

• Möte med kommunrevisorer och hamn- och gatunämndens presidium, 

1 december 2022 kl. 10.30-12.00 

• Avslutande nämndssammanträde för mandatperioden, 12 december 

2022.  
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Protokollsutdrag:  
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 § 61 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott behandlade följande övriga 

ärenden: 

 

a) Mötesplats Veddige 

Karl-Johan Wiktorp (L) ställer frågan om namngivning och invigning 

avseende mötesplats i Veddige.  

 

Avdelningschefen för Ekonomi och Administration svarar att en fysisk 

invigning inte är aktuell eftersom mötesplatsen har varit i bruk under 

en längre tid. Gällande eventuell namngivning så är det ett ärende som 

bereds av stadsbyggnadskontoret enligt Riktlinjer för 

ortnamnsverksamhet i Varbergs kommun.   

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