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Plats och tid Kärra 37, 439 65 Stråvalla (via Teams), klockan 9.00 – 14.50 

Ajournering för lunch 12.00 

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) 
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 
Pär Selander, landskapsarkitekt § 26 
Inger Mellberg, strateg och utredare, § 26 
Li Hagström, trafikplanerare §§ 27, 29-30 
Mattias Bengtsson, avdelningschef Trafik §§ 27, 29-30 
Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 28 
Julia Anding, projektledare § 29 
Åsa Svensson, landskapsarkitekt § 29 
Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentlig plats, § 30 
Nicole Molina, projektledare § 30 
Lena Johansson, planarkitekt från Stadsbyggnadskontoret § 30 
Jimmy Johansson, projektledare § 30 
Erika Bergström, landskapsarkitekt § 30 

Utses att justera Lennart Isaksson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Hamn- och gatuförvaltningen 
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Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 24-33 

Ordförande Micael Åkesson  

Justerande Lennart Isaksson   
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 § 24 Dnr HGN 2020/0380 
 
 

Omfördelning av nämndens ofördelade medel 
Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. omfördela 300 000 kr från verksamhet ledning och administration till 

verksamhet park och allmän plats för att möjliggöra extra 
städningsinsatser, 

2. tillämpa extra städningsinsatser under perioden 15 maj till 15 september 
2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Arne Kastberg (M) föreslår hamn- och gatunämnden att komplettera med 
en andra beslutssats enligt följande: 

2. tillämpa extra städningsinsatser under perioden 15 maj till 15 
september 2021. 

 
Beslutsordning  
Ordföranden ställer proposition på Arne Kastbergs (M) förslag och finner 
det bifallet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har 500 000 kr i budgeten som är ofördelade. 
Dessa är budgeterade under verksamhet ledning och administration. 
Tanken är att hamn- och gatunämnden under året kan disponera dessa 
utifrån uppkomna behov i verksamheten.  
 
Hamn- och gatunämnden ser ett behov av att förstärka budgeten för 
renhållningsinsatser – mer specifikt tömning av papperskorgar, 
handplockning av skräp och städning av offentliga toaletter. Behovet är en 
följd av ökat besökstryck på nämndens anläggningar, sannolikt som en 
effekt av att boende och besökande vistas ute i stor utsträckning under 
rådande pandemi.   
 
I dagsläget sköter förvaltningen huvuddelen av tömningen av 
papperskorgar och handplockningen av skräp i egenregi, men en hel del 
insatser görs av upphandlad leverantör (framförallt städning på och 
omkring stränderna). När det gäller städning av offentliga toaletter sköts 
detta helt och hållet av upphandlad leverantör. Avtalen med den 
upphandlade leverantören, både vad gäller tömning av papperskorgar, 
handplock av skräp och städning av offentliga toaletter är skrivna utifrån 
normala frekvenser. Om det blir ett högt besökstryck, omfattande nyttjande 
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av allmänna platser och offentliga toaletter gör förvaltningen 
extrabeställningar av leverantören.  
 
Nämnden vill ge förvaltningen ökade möjligheter att både beställa 
extrainsatser från leverantören, men också utföra extra 
renhållningsinsatser i egenregi för att hålla en god standard under 
sommarperioden när besökstrycket förväntas bli högt. Om nämnden 
omfördelar 300 000 kr till verksamhet park och allmän plats för att 
därigenom stärka budgeten för städning och offentliga toaletter ges 
förvaltningen goda möjligheter att utföra extrainsatser utan att behöva 
spara in på övriga verksamhetsdelar under verksamhet park och allmän 
plats. Exempel på extrainsatser som kan bli aktuella är att öka frekvensen 
på tömning av papperskorgar i vissa lägen från en till två gånger per dag, 
men också att öka antalet städningsinsatser på ett antal offentliga toaletter 
där nyttjandet är högt. 
 
Övervägande 
Nämnden väljer aktivt att inte omfördela samtliga ofördelade medel för att i 
ett senare läge kunna nyttja de 200 000 kr som återstår. Som exempel 
skulle det kunna bli aktuellt att förstärka budgeten för skötsel av stränderna 
i ett senare läge. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 25 Dnr HGN 2020/0756 

 
 

Uppföljning intern kontroll - Avtalstrohet 
Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna redovisning av uppföljning gällande avtalstrohet inklusive 

föreslagna åtgärder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
I hamn- och gatunämndens interna kontrollplan för 2021 ingår en 
granskning av avtalstrohet och efterlevnad av riktlinjer för 
direktupphandling. Granskningen har genomförts genom en 
stickprovskontroll av fakturor från 2020 med matchning mot 
dokumenterad upphandlingsform.  
 
Resultatet av granskningen visar att hamn- och gatuförvaltningen nyttjar 
och följer befintliga ramavtal, men att det saknas ett antal ramavtal på 
varor och tjänster som verksamheten har ett löpande behov av. 
Dokumentation av direktupphandlingar är ett förbättringsområde som har 
identifierats i granskningen. 
 
Vad är en direktupphandling? 
Direktupphandling är en upphandlingsform som endast får användas då 
ramavtal saknas och värdet av inköpet understiger 615 312 kronor. Det 
finns dock undantag för synnerliga skäl.  
 
I kommunen finns både en handledning och riktlinjer för 
direktupphandling och därutöver även mallar för dokumentation av 
direktupphandlingar. 
 
Enligt kommunens riktlinjer ska minst tre leverantörer tillfrågas vid inköp 
över 50 000 kronor. Inköp över 50 000 kronor ska även dokumenteras 
enligt mall och från och med 2021 ska det göras i kommunens e-tjänst. 
 
Avtalstrohet 
I kommunen finns ett system för att kontrollera och analysera avtalstrohet, 
BuboINVOICE. Genom systemet möjliggörs en sammanställning av 
nämndens totala inköp under en angiven tidsperiod, inklusive inköp som 
gjorts utanför ramavtal och objektsupphandlingar där 
upphandlingsavdelningen varit involverade.  
 
Resultatet för hamn- och gatunämnden för perioden 2020-01-01 – 2020-
12-31 är en avtalstrohet på omkring 94,6 procent. Det är ett bättre resultat 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-04-26 6 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

än för kommunen som helhet som ligger på cirka 92 procent. Genom 
systemet har förvaltningen fått ut en lista med de inköp som gjorts utanför 
ramavtal. Ett antal av dessa inköp har hanterats enligt gällande riktlinjer 
för direktupphandling varför avtalstroheten i realiteten är något högre än 
94,6 procent. Skälet till att inköpen utgör avvikelser i 
upphandlingssystemet är att det är direktupphandlingar som hamn- och 
gatuförvaltningen genomfört utan inblandning från kommunens 
upphandlingsavdelning. 
 
Granskningen visar emellertid även att hamn- och gatuförvaltningen har 
gjort ett antal inköp som avviker från riktlinjerna för direktupphandling. En 
orsak till detta är att kommunen saknar ramavtal för varor och tjänster som 
är avgörande för förvaltningens basverksamhet, t.ex. växtmaterial, 
dykeritjänster, omhändertagande av schaktmassor, svetsarbeten och 
mindre parkmaskiner. Granskningen visar därtill att det finns brister i 
dokumentationen av direktupphandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 12 april 2021, § 16. 
 
Övervägande 
Ett viktigt syfte med intern kontroll är att föreslå åtgärder utifrån de brister  
som uppmärksammas.  
 
Ett antal förbättringsområden har identifierats i granskningen. Utifrån 
dessa bör förvaltningen säkerställa att samtliga medarbetare har kännedom 
om de kommungemensamma riktlinjerna för direktupphandlingar samt 
säkerställa att genomförda direktupphandlingar dokumenteras och hålls 
ordnade. Därtill behöver dialogen med upphandlingsavdelningen fortsätta 
kring de varor och tjänster som det saknas ramavtal för. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 26 Dnr HGN 2021/0034 

 
 

Svar på remiss Landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. tillstyrka landsbygdsstrategin för Varbergs kommun under 

förutsättning att 
- strategin tydligare redovisa kommunstyrelsens mål med 

landsbygdsutvecklingen och hur organisation/ansvarsfördelning 
och finansiering bör se ut för att få till det stegvisa genomförandet 
som strategin pekar ut till år 2030. Det gäller särskilt på de platser 
där kommunen idag inte är huvudman för offentlig plats eller gata,  

- strategin tydliggör kommunens roll på landsbygden utifrån 
barnperspektivet, 

2. översänder svar på remissen till kommunstyrelsen för vidare hantering.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Susanna Thunberg (C) föreslår hamn- och gatunämnden att ändra första 
beslutssatsen, andra stycket enligt följande: 

- strategin tydliggör kommunens roll på landsbygden utifrån 
barnperspektivet 

 

Beslutsordning  
Ordföranden ställer proposition på Susanna Thunbergs (C) förslag och 
finner det bifallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 13 juni 2017 beslut om att ta fram en ny 
landsbygdsstrategi för att ersätta ”Utvecklingsstrategi med fokus på 
landsbygden”. Strategin kommer även utgöra underlag för framtagande av 
ett nytt regionalt serviceprogram.  
 
Strategin har pekat ut fem utvecklingsområden där kommunen tillsammans 
med andra aktörer över tid kan utveckla landsbygden. Strategin ger också 
förslag på insatser som kan göra detta möjligt.  
 
Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin ligger hos kommunstyrelsen i 
verksamhetsdialog med övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin 
kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att utveckla 
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den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt 
med ett framtidsperspektiv som siktar mot år 2030. 
 
Landsbygdsstrategin är utsänd på remiss till berörda nämnder och bolag, 
remissperioden pågår till 2021-04-30. 
 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsstrategi daterad 20210212. 
Arbetsutskottets beslut 12 april 2021, § 17. 
 

Övervägande 
Bra att Kommunstyrelsens förvaltning tar ett tydligt 
samordningsansvar för utvecklingen av landsbygden 
Näringslivs- och destinationskontoret på kommunstyrelsens förvaltning har 
gjort ett gediget arbete med att få fram landsbygdens utmaningar och 
inriktningar. Rapporten är nu mer stringent än tidigare och är ett bra 
underlag för fortsatt arbete med att utveckla landsbygden.  
 
Hamn- och gatuförvaltningen ser mycket positivt på att kommunstyrelsens 
förvaltning nu tar ett samlat grepp kring landsbygdens frågor, dess 
utmaningar och riktning, samt tar ansvar för att samordna 
utvecklingsarbetet på landsbygden. Det är viktigt att hela Varberg lever, 
men det är idag svårt för hamn- och gatuförvaltningen att genomföra 
åtgärder utanför tätorten då kommunen oftast inte är huvudman för 
vägarna eller äger marken på landsbygden och i serviceorterna, och därmed 
inte har mandat att ta beslut om en förändrad markanvändning.  
 
Tydliggör i strategin vilken rådighet kommunen vill ha över 
infrastrukturen på landsbygden 
För att kunna utveckla den kommunala infrastrukturen på landsbygden 
behöver behoven av framtida infrastruktursystem redovisas i kommunens 
översiktsplaner (exempelvis för att kunna möjliggöra framtida markinköp). 
För att kommunen ska få större rådighet behöver kommunstyrelsen 
överväga att ta beslut om ett kommunalt övertagande av vägen. Behov av ny 
infrastruktur längs Trafikverkets vägar behöver komma med i Regional 
infrastrukturplan för att bli finansierade och genomförda. Här är dock 
utrymmet för åtgärder mycket begränsat och processen tar i dagsläget 
väldigt lång tid.  
 
Tydliggör organisation och finansiering för att kommunen ska 
kunna möta utmaningarna på landsbygden 
Hamn- och gatuförvaltningen delar landsbygdsstrategins konstaterande att 
kommunen kommer att behöva hitta alternativa finansieringsformer, 
exempelvis via EU, för att kunna göra större infrastruktursatsningar på 
landsbygden. Det kommer också att krävas en ny typ av samarbeten mellan 
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olika förvaltningar, boende och företag och en tydlig organisation för detta, 
vilket välkomnas av hamn- och gatuförvaltningen. 
 
Komplettera med en tydligare politisk målsättning för 
landsbygden 2030, som även går att följa upp 
Enligt rapporten är syftet med Landsbygdsstrategin att ge 
landsbygdsfrågorna en samlad bild av utmaningar och en riktning. Det 
behöver framgå att en strategi är till för att visa på ett stegvis genomförande 
för att nå uppsatta politiska mål gällande landsbygden. Här saknas det en 
redovisning av mer konkret politisk målsättning och ambitionsnivå kopplat 
till landsbygden. Det behövs för att kunna bedöma och följa upp val av 
strategi och insatser. 
 
Ambitionsnivå och ansvar för genomförande av åtgärder  
Syftet skulle kunna vara att kommunen vill få till mer åtgärder på 
landsbygden, och att ta fram en strategi är första steget i en sådan process. I 
strategin är det idag oklart vem som ska genomföra föreslagna insatser 
inom hållbar mobilitet, men det står också att detta ska förtydligas genom 
att ta fram en handlingsplan. I handlingsplanen behöver tidplan, 
finansiering och organisation/ansvarsfördelning förtydligas för att få till en 
bra framdrift, där uppföljningen av både målen i strategin och åtgärderna i 
handlingsplanen är viktig.  
 
Underlag för regionalt serviceprogram, vad mer? 
Det redovisas i strategin att den ska fungera som underlag för kommunens 
prioritering kring kommersiell service, samt ska vara underlag för det 
regionala serviceprogrammet. Det behöver förtydligas om strategin har 
någon annan målsättning än detta. Det behöver även förtydligas hur 
landsbygdsstrategin förhåller sig till ortsutvecklingsstrategierna. Är 
ortsutvecklingsstrategierna en konkretisering av landsbygdsstrategin eller 
tvärt om? Ska förslagna insatser i de olika strategidokumenten in i 
handlingsplanen? Ett diagram som redogör för hur de olika dokumenten 
förhåller sig till varandra vore ett bra sätt att förtydliga upplägget för 
läsaren. Ett önskemål är att även förhållandet till arbetet med kommande 
ÖP också redovisas i text eller bild då landsbygdsstrategin kommer utgöra 
ett bra underlagsmaterial i denna process. 
 
Tydliggör kommunens juridiska förutsättningar att investera på 
privat och statlig mark 
4.1 Kommunens ansvar. Här behöver det förtydligas att kommunen 
normalt sett inte har rätt att investera på någon annans mark, endast bidra. 
Då kommunen oftast inte är huvudman för vägar på landsbygden kan det 
vara så att kommunen inte har rätt att ta beslut om investeringar i 
cykelvägar eller vägar. Kommunen kan i vissa fall medfinansiera den här 
typen av åtgärder.  
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Viktigt med tydlig samordningsroll för landsbygdsutveckling på 
kommunen, tillsammans med invånare och företagare 
För att kunna få till åtgärder som nya cykelvägar och utveckling av 
bytespunkter på landsbygden måste kommunen hitta nya sätt att samarbeta 
och nya typer av finansieringsformer. I den här landsbygdsstrategin 
tydliggörs vilka områden som behöver utvecklas, och det blir tydligt att 
kommunstyrelsens förvaltning samordnar detta arbete vilket förbättrar 
chanser till att åtgärder på landsbygden kommer till stånd. Här kan hamn- 
och gatuförvaltningen bidra till arbetet med sakkunskap om trafik. Idag är 
det otydligt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommunstyrelsen, 
hamn- och gatuförvaltningen, Trafikverket, vägföreningarna och 
Hallandstrafiken (exempelvis pendlarparkering med cykelparkering längs 
vägar där kommunen inte är huvudman).  Strategin bör tydligare redovisa 
hur ansvarsfördelning och finansiering kan se ut för att få den stegvisa 
framdrift som strategin pekar ut till år 2030.  
 
Status kring kommunalt huvudmannaskap på landsbygden 
Hamn- och gatuförvaltningen ser gärna att strategin kompletteras med en 
karta över var kommunen är väghållare idag. Komplettera gärna även med 
en sammanfattning av vad samhällsutvecklingskontoret har kommit fram 
till hittills gällande förändrat huvudmannaskap, vilket påverkar 
kommunens möjlighet att ta beslut om och finansiera infrastrukturåtgärder 
på landsbygden i framtiden.  
 
Ta med kopplingen till Regional infrastrukturplan för Halland 
och Kollektivtrafikplanen  
Strategin behöver förtydliga kopplingen till Regional infrastrukturplan för 
Halland, där Region Halland redovisar vilka sträckor på det regionala 
vägnätet på landsbygden som ska prioriteras och därmed kan få 
finansiering och kunna genomföras under planperioden. Ta även med 
Kollektivtrafikplanen som tas fram av Hallandstrafiken och som anger 
planeringen av kollektivtrafiken i Halland. 
 
Barnperspektiv 
Det finns ett stort engagemang i frågor kopplat till barnperspektiv inom 
kommunkoncernen. Det blev tydligt inte minst genom förra årets tema för 
samhällsbyggardagarna, som i sin tur delvis var kopplat till att 
barnkonventionen år 2020 blev svensk lag. Landsbygdsstrategin lyfter 
barnperspektivet här och var. Bland annat i enkätarbetet på sida 14. Det 
hänvisas även till värdet av investeringar som gör med fokus på barn och 
unga. Eftersom frågan är så viktig och aktuell föreslås barnperspektiv få en 
egen rubrik i dokument. Under denna rubrik kan målsättning beskrivas för 
att sedan kopplas till ansvarsfördelning och finansiering i handlingsplanen. 
Exempelvis hur garanterar vi trygga skolvägar? Det är en fråga som så 
många andra hör ihop med ett nytänkande kring investeringar i mark som 
är inte är i kommunens ägo.  
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Formalia 
På sida 3 i dialogboxen redovisas endast fyra strategiska 
utvecklingsområden. 
 
Bilaga 6 I första styckets sista mening behöver det förtydligas vad som 
menas med en hållbar väg (tekniskt eller miljömässigt?) 
  
Sista stycket. Förtydliga att önskemålen är att bygga fler separerade gång- 
och cykelvägar på landsbygden längs med statliga eller enskilda vägar, 
vilket är betydligt större än det finns regionala medel till i regional 
infrastrukturplan för Halland. Det behöver i detta sammanhang även 
tydliggöras att önskemålen är betydligt större än det finns regionala medel 
till i regional infrastrukturplan för Halland. 
 
Hamn- och gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen ser fram emot 
ett fortsatt samarbete i det viktiga arbetet rörande landsbygdsfrågor. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 27 Dnr HGN 2021/0143 

 
 

Reglering av cykelgata på Tångkörarvägen 
Förslag till beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  
1. reglera Tångkörarvägen mellan korsningen med Apelviksleden och 

infarten till restaurangen Solviken som cykelgata samt ge hamn- och 
gatuförvaltningen i uppdrag att upprätta en lokal trafikföreskrift enligt 
inriktningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har givit hamn- och gatunämnden i uppdrag att bygga 
om och utveckla strandpromenaden i Apelviken. I projektet 
strandpromenad i Apelviken byggs Tångkörarvägen om som en följd av 
detta. Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med trafikkonsulter 
genomfört en analys av gatans funktion och kommit fram till att en lösning 
med en strandpromenadsdel som främjar gång- och cykeltrafik, men som 
samtidigt möjliggör för blandtrafik är den bästa lösningen utifrån beslutad 
trafikstrategi samt nämndens mål om att främja ett hållbart resande samt 
inte minst de övergripande målen för området enligt tidigare beslut. 
 
Under hösten 2020 beslutade regeringen att kommuner ska ges möjlighet 
att inrätta cykelgator genom att meddela lokala trafikföreskrifter om att en 
väg eller vägsträcka ska vara cykelgata. Med cykelgator kan kommunen 
främja cykeltrafik på gator med blandtrafik, utan att utesluta 
motorfordonstrafik. På cykelgator gäller följande: 
 

• Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
• Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt 

anordnade parkeringsplatser. 
• En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till 

cykeltrafiken.  
 
Tångkörarvägen mellan korsningen Apelviksleden och infarten till 
restaurangen Solviken föreslås regleras som en cykelgata.   
 

Beslutsunderlag 
Illustration. 
Karta över området. 
Arbetsutskottets beslut 12 april 2021, § 18. 
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Övervägande 
Enligt projektmålen ska strandpromenaden vara trygg och säker för alla 
oskyddade trafikanter i alla åldrar samtidigt som bilar kan ta sig till 
parkeringarna, leveranser ta sig till verksamheterna samt räddningstjänst 
ta sig fram. Enligt trafikstrategin ska gående och cyklister prioriteras före 
bilar.  
 
En strandpromenadsdel för gående och otrygga cyklister med uppdelningen 
2,5 m slät betong samt 2,5 m smågatsten med möbleringsyta tillgodoser 
trygghet och säkerhet för barn, rörelsehindrade och gående. En cykelgata 
på 6 m där cyklar samsas med bilar och leveranser men på cyklisternas 
villkor tillgodoser framkomlighet på ett säkert sätt för snabbare cyklister 
samt framkomlighet för alla fordon som får plats att mötas.  
 
Utformningen bedöms ligga väl i linje med de mål som hamn- och 
gatunämnden beslutat om avseende hållbara transporter samt 
barnperspektivet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 28 Dnr HGN 2021/0194 

 
 

Åtgärdsvalsstudie masshanteringsstation 
Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 
1. godkänna åtgärdsvalsstudie masshanteringsstation, 
2. ge hamn- och gatuförvaltning i uppdrag att ta fram förstudie för 

masshanteringsstation. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen genomför anläggningsentreprenader och 
drift-/underhållsåtgärder inom kommunens allmänna ytor i form av gator, 
GC-vägar, parker, naturområden, lekplatser, badplatser mm. Under 
genomförande av åtgärderna hanteras massor av olika slag, såsom tex sand, 
grus, berg, matjord, kompost, tång, gatsten, kantsten och olika form av 
utrustning. 
 
För att hushålla med resurser och arbeta cirkulärt är ambitionen att kunna 
hantera så mycket som möjligt av överskott i projekten och förädla dessa så 
att de kan återanvändas i projektet eller andra projekt inom hamn- och 
gatuförvaltningens verksamhet.  
 
I dagsläget saknar förvaltningen en masshanteringsstation och vidare 
saknas tillräckliga ytor för mellanlagring av massor och material. Detta 
medför att förvaltningen i dagsläget endast har begränsade möjligheter att 
hushålla med de resurser/överskott som uppkommer i verksamheten.  
 
Avsaknaden av masshanteringsstation medför svårigheter att implementera 
ett cirkulärt arbetssätt där överskottsmassor och tillvarataget material kan 
förädlas och återanvändas inom verksamheten. Detta påverkar 
förvaltningens möjlighet att optimera arbetssätten både ur ett hållbarhets 
och ekonomiskt perspektiv.  
 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie Masshanteringsstation. 
Arbetsutskottets beslut 12 april 2021, § 19. 
 

Övervägande 
Nollalternativet innebär att verksamheten fortsätter så som det har 
fungerat under senare år med de ytor vi disponerar och med fortsatt risk att 
vi blir av med ytor och att vi har svårt att få fram nya ytor. Det kommer då 
bli svårt att arbeta ekonomiskt, hållbart och cirkulärt. 
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Alternativet till nollalternativet är att en masshanteringsstation etableras i 
kommunen och att överskottsmassor och överblivet material som 
uppkommer i verksamheten kan tas om hand, förädlas och mellanlagras på 
stationen i syfte att kunna återanvändas i andra delar av verksamheten. 
Förvaltningen kan då utveckla ett ekonomiskt och cirkulärt arbetssätt och 
bidra till en hållbar utveckling i verksamhet och kommun. 
 
Arbetet bör drivas vidare genom att en förstudie upprättas. Förstudien bör 
studera minst två alternativa placeringar med utgångspunkt i de platser 
som samhällsutvecklingskontoret angett som möjliga. Skulle ytterligare 
platser vara av intresse kan dessa läggas till. 
 
Förstudien ska utreda hur en masshanteringsanläggning bör utformas 
genom en enklare studie av hur ytorna på respektive plats kan disponeras. 
Vidare ska förstudien utreda vilka funktioner som bör finnas på station, 
vilka typer av massor och material som kan hanteras och vilken form av 
förädling som kan ske. Förstudien behöver även utreda hur anläggningen 
ska avgränsas och bemannas samt förutsättningar för transporter till och 
från anläggningen till olika delar i kommunen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  

 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2021-04-26 16 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 29 Dnr  
 
 

Information om projektet Apelviken 
Beslut  
Hamn- och gatunämnden beslutar att  
1. lägga informationen till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Beskrivning av ärendet  
Projektledaren, trafikplaneraren samt landskapsarkitekten inleder med 
övergripande information och en kort lägesrapport rörande projektet 
Apelviken.  
 
Projektledaren och trafikplaneraren ger detaljerad information avseende 
det pågående arbete, de kortsiktiga planerna och målen inför sommaren år 
2021 samt de långsiktiga planerna och målen rörande trafikfrågor.  
 
Projektledaren och landskapsarkitekten ger detaljerad information 
avseende det pågående arbete, de kortsiktiga planerna och målen inför 
sommaren år 2021 och de långsiktiga planerna och målen rörande 
gestaltningsfrågor. Landskapsarkitekten informerar vidare om 
materialvalen och utformningen av bland annat torg, promenadstråk samt 
olika typer av mötesplatser. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 30 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut  
Hamn- och gatunämnden beslutar att  
1. lägga informationen till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
a) Pandemin - lägesrapport 

Förvaltningschefen informerar om det regionala arbetet med pandemin, 
särskild planeringen av vaccinering, samt informerar om problematiken 
kring förekommande desinformation. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) arbetar därför med frågan på nationell nivå och 
sammanställer information veckovis.  
 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport om förvaltningens 
hantering och åtgärder i samband med pandemin. 
 

b) Pandemin – Särskilda satsningar 
Förvaltningschefen informerar om kommunens åtgärder avseende 
uteserveringar och butiksexponeringen av trottoar i samband med 
pandemin under första halvåret 2021. Ett ärende om avgiftslättnader 
avseende uteservering samt information om avgiftslättnaden avseende 
butiksexponeringen under andra halvåret 2021 planeras att presenteras 
till hamn- och gatunämnden den 24 maj 2021.  
 
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete avseende 
informationsinsatser och skyltning i samband med pandemin som sker i 
samarbete med Näringslivs- och destinationskontoret.  
 
Förvaltningschefen informerar om ett nytt nationellt regelverk som ger 
kommunen möjligheten att begränsa rörligheten och tillgängligheten på 
offentlig plats i samband med pandemin samt informerar om att 
diskussioner avseende eventuell reglering ske i samrådet inom 
regionen.  
 
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens tankar avseende 
åtgärder kring badplatser i samband med pandemin. Förvaltningen 
tillsammans med Näringslivs- och destinationskontoret ser därför över 
möjligheten att förlänga badsäsongen under hösten år 2021. 
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Förvaltningschefen informerar om förvaltningens tankar avseende 
utökat städning och renhållning under våren och sommaren år 2021 i 
samband med pandemin.  

 
Förvaltningschefen informerar om önskemålen om fler mötesplatser 
som inkommer till förvaltningen både internt inom kommunen och via 
medborgare med anledning av att fler vistas ute i samband med 
pandemin. 

 
c) Stadsutvecklingsprojektet –lägesrapport  

Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Västerport.  
 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport om Järnvägsprojektet. 
  
Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende Farehamnen.  
 
Avdelningschefen Trafik ger en lägesrapport om projektet Trafik under  
byggtiden. 
 

d) Göingegårds park 
Projektledaren informerar om projektet Göingegårds park. 
 

e) Planprogram för östra Träslövsläge och del av gamla Gamla Köpstad 
Planarkitekten från Stadsbyggnadskontoret informerar om 
planprogrammet för östra Träslövsläge och del av Gamla Köpstad. 
 

f) Cykel – inre tvärstråk 
Projektledaren och trafikplaneraren informerar om projektet cykel – 
inre tvärstråk. 
 

g) Grönblå plan / Grön handlingsplan - lägesrapport 
Landskapsarkitekten ger en kort lägesrapport avseende arbetet med 
Grön handlingsplan, tidigare kallat grönblå plan. Ett ärende avseende 
Grön handlingsplan planeras att presenteras till hamn- och 
gatunämnden den 24 maj 2021. 
 

h) Dataskyddsombuds granskning av personuppgiftsincident 
Utvecklings- och kvalitetstrateg informerar om dataskyddsombudets 
granskning avseende förvaltningens rutiner och hantering av 
personuppgiftsincidenter som inträffade under år 2020.  
Vidare informerar utvecklings- och kvalitetstrategen kort om en 
personuppgiftsincident som upptäcktes under förra veckan och som 
anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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i) Väg 845 ÅVS med flera - lägesrapport 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport om åtgärdsvalsstudien 
avseende väg 845 och informerar om Trafikverkets tidsplanering som 
innebär en möjlig byggstart tidigast under hösten/vintern år 
2024/2025. 
 

j) Bemanning och service Fästningsbadet och Tillgänglighetsbadet 
Getteröns 5:e vik 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende rekrytering av 
badvakter till Fästighetsbadet samt informerar om kommunstyrelsens 
kommande beslut avseende finansiering av årets badvärdskap vid 
Tillgänglighetsbadet på Getteröns 5:e vik.  
 

k) Veddige mötesplats 
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen räknar med att 
kunna färdigställa projektet Veddige mötesplats under april månad. 
 

l) Dialogsamtal med KSAU och HGN, presidium 2021-05-04 
Förvaltningschefen informerar om dialogsamtal mellan KSAU och 
hamn- och gatunämndens ordförande samt viceordförande den 4 maj 
2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 31 Dnr  
 
 

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

Sammanställning av delegeringsbeslut efter mars 2021  
 
Trafik  
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,  
mars 2021, tillståndshandläggare/förvaltningschef.  
 
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), mars  
2021, trafikingenjör/trafikhandläggare.  
 
Offentlig plats  
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, mars  
2021, utvecklare/torgvärd.  
 
Yttrande  

HGN 2021/0155 
Yttrande angående utformning av utfart, Fastarp 2:51.  
 

HGN 2021/0187  
Yttrande över Skylt Tranan 6.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 32 Dnr  
 
 

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

HGN 2020/0451  
Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslut 23 mars 2021, § 119, 
Kompensation till hamn- och gatunämnden för slopande av avgifter för 
uteserveringar under första halvåret 2021.  
 

HGN 2020/0165 
Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslut 23 mars 2021, §122, 
Exploateringsavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning gällande 
detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3. 
 
   HGN 2020/0628 
Kommunstyrelsens beslut 30 mars 2021, § 41, Ny översiktsplan för 
Varbergs kommun. 
 
   HGN 2020/0380 
Kommunstyrelsens beslut 30 mars 2021, § 48, Månadsrapport februari. 
2021 – Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 33 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

Beslut  
Hamn- och gatunämnden beslutar att  
1. lägga informationen till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
a) Linnekulle Getterön, farthinder 

Lennart Isaksson (S) och Rita Wiberg (S) har tidigare lyft frågan om hur 
långt förvaltningen har kommit avseende att genomföra en översyn av 
farthindret vid Linnekulle på Getterön.   
 
Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende frågan och 
eventuella framtida åtgärder. 
 

b) Torpa lekplats 
Lennart Isaksson (S) har tidigare lyft frågan om eventuellt behov av 
lekplats i Torpa samt informerat om att det finns intresse att sälja mark 
för att möjliggöra en eventuell byggnation av lekplatsen. 
 
Förvaltningschefen informerar om möjligheten till en framtida lekplats 
utifrån lekplatsriktlinjen och en eventuell ökad efterfrågan i Torpa. 
Förvaltningen ta med sig frågan i sitt fortsatta arbete med lekplatser 
inom Varbergs kommun. 
 

c) Toaletter Brunnsparken 
Susanna Thunberg (C) lyfter frågan avseende toaletterna i 
Brunnsparken och om dessa är tillgängliga för allmänheten igen. 
 
Förvaltningschefen informerar om att toaletterna är tillgängliga för 
allmänheten och återkopplar om anledningen till den tidigare 
stängningen. 
 

d) Målning parkeringsfickor i centralorten 
Per-Olof Johansson (KD) informerar om att många markeringar för 
parkeringsfickor upplevs slitna och ställer frågan om hur förvaltningens 
hantering avseende målning ser ut. 
 
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens hantering av 
underhåll avseende markeringar gällande parkeringsfickor. 
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e) Sandupptagning 
Per-Olof Johansson (KD) ställer frågan om möjligheten till samordning 
och effektivisering i samband med sandupptagning där flera 
entreprenörer är inblandade i arbetet. 
 
Förvaltningschefen informerar om hanteringen avseende 
sandupptagningen och anledningen, att flera entreprenörer från olika 
instanser är inblandade, är att det är olika markägare i form av staten, 
kommunen och även privata markägare. I kommunen är det dessutom 
flera olika ansvariga nämnder och bolag. Beroende på vilka ytor det är 
som ska hanteras är det också helt olika typer av utrustning som 
används.  
 

f) Infoskylt kring byggnation om gång- och cykelbanan norr om 
Buavägen, Bua 
Viveca Haugness (S) ställer frågan om möjligheten att placera en 
informationsskylt avseende byggnation av gång- och cykelbana norr om 
Buavägen. 
 
Förvaltningschefen informerar om dialogen mellan förvaltningen och 
Trafikverket, som ansvarar för byggnationen av gång- och cykelvägen, 
avseende skyltning. 

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