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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Arena Varberg, klockan 10.00-18.00 

Ajournering för lunch klockan 11.50-13.00 

Beslutande Micael Åkesson (M) 

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) 

Robert Petersson (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Tea Barkman (M) 

Tommy Magnusson (M), §§ 94–103 till och med klockan 16.30. 

Kajsa Nielsen Nord (S) 

Viveca Haugness (S) 

Sven-Åke Öhman (C) 

 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Frida Larsson, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration 

Jenny Bergström, avdelningschef Drift 

Henrik Selamis, avdelningschef Trafik 

Martin Johansson, avdelningschef Projekt 

Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentliga Rummet, §§ 94–103  

Linda Glendell, kommunikatör 

Charlotte Jershed, HR-konsult, §§ 94–100 

Anders Tell, för Kommunal, § 94–103 

Li Hagström, trafikplanerare, §§ 97–98 

Åsa Svensson, landskapsarkitekt, § 97 

Jennie Carlsson, trafikingenjör, § 101 

Marie Johansson, projektledare, § 103 

Kristina Törnström, projektledare, § 103 

Utses att justera Susanna Thunberg (C) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Frida Larsson Paragraf 94-107 
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Ordförande Micael Åkesson (M) 

Justerande Susanna Thunberg (C)   
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§ 94 Dnr HGN 2022/0006 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna ändringen av dagordningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet 
Utifrån inkommande yrkande från Karl-Johan Wiktorp (L), föreslår 

ordförande följande ändring av dagordningen:  

- att Yrkande beträffande elsparkscyklar och elcyklar i Varbergs kommun,

tas upp som ärende 17.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: 
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 § 95 Dnr HGN 2021/0743 

 
 

Internbudget 2023 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. anta förslag till budget 2023 och långtidsplan 2024 – 2027 med följande 

justering  

- att 200 tkr för bemanning på Getterön femte vik bibehålls, och  

- att budget för gatudrift minskas med 200 tkr, 

2. förvaltningen får, efter att investeringsbidrag och kapitalkostnader för 

2023 är fastställda, göra korrigeringar i budgeten, 

3. förvaltningen får, efter att nämnden erhåller driftmedel för utökade ytor, 

göra korrigeringar i budgeten, 

4. förvaltningen får, efter att löneavtal för 2023 är fastställda, göra 

korrigeringar i budgeten, 

5. förvaltningen får, efter i övrigt tillkommande eller avgående anslag under 

2023, göra korrigeringar i budgeten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut under sammanträde 
Micael Åkesson (M) yrkar på att bifalla arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag 

och finner det bifallet.  

 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden ska fatta beslut om internbudget för 2023 baserat 

på de planeringsförutsättningar och den budget som kommunfullmäktige 

har fastställt. Budgeten för 2023 baseras också på det budgetunderlag som 

hamn-och gatunämnden tidigare fattat beslut om. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 68. 

Budget 2023 och långtidsplan 2024 – 2027, hamn och gatunämnden. 

 

Övervägande 
Eftersom budget 2023 innebär osedvanligt ansträngda förutsättningar har 

många överväganden gjorts. Kombinationen av effektiviseringskrav och 

ovanligt hög inflation under 2022, vilket nämnden inte kompenserats för, 

innebär besparingar på ca 2 700 tkr.  
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Förvaltningen har, i huvudsak genom ledningsgruppen, arbetat med att 

finna möjliga och utifrån förutsättningarna lämpliga besparingsåtgärder. 

En utgångspunkt har varit att besparingarna ska vara genomförbara och få 

ekonomisk effekt under 2023. En annan viktig utgångspunkt har varit att i 

största möjliga mån undvika besparingar som riskerar att leda till 

kapitalförstörelse. Att värna om anläggningarnas långsiktiga kvalitet och 

funktion har varit viktigt. I stället för att vidta besparingsåtgärder som 

riskerar att försämra anläggningarnas långsiktiga kvalitet och funktion 

handlar besparingsåtgärderna i huvudsak om förändringar i utbudet av 

tjänster. Det handlar t ex om att stänga ett antal offentliga toaletter, minska 

ambitionen gällande tånghantering samt att avskaffa bemanningen på 

fästningsbadet och Getterön femte vik.  

 

Besparingarna handlar också om att minska antalet administrativa tjänster 

och kostnader för konferenser. Vidare finns också förslag på höjda 

intäktskrav.  

 

Sammantaget bedömer förvaltningen att besparingsåtgärderna är väl 

avvägda givet de tuffa ekonomiska förutsättningarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 96 Dnr HGN 2022/0412 

 
 

Ekonomisk rapportering 2023 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. under 2023 skriva fram uppföljningsrapporter till nämnden efter 

februari, april, augusti, oktober och december. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i  

kommunkoncernens arbete. Varje nämnd ansvarar för att regelbundet och  

systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål, verksamhetens  

resultat och kvalitet, ekonomi och personal.  

 

Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen fem gånger per år;  

månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april,  

delårsrapport efter augusti samt årsredovisning. Omfattningen på  

rapporteringen vid de olika tillfällena skiljer sig, där delårsrapport och  

årsredovisning är de mest omfattande. All rapportering sker i kommunens  

beslutsstödsystem Hypergene enligt fastställda faser inför respektive  

rapporteringstillfälle. Vid behov kompletteras uppföljningen i  

beslutsstödsystemet med dialogsamtal med kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Förvaltningarnas rapportering till nämnd ska minst ske vid 

de tillfällen som nämnden rapporterar till kommunstyrelsen. Utöver detta 

bestämmer nämnden själv frekvens och innehåll i uppföljningen inom 

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 69. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden har under de senaste tre åren haft fem  

uppföljningsrapporter vilket bedöms ha fungerat väl. Förvaltningen har 

följt rapporteringsmallarna från kommunstyrelsen och därutöver 

kompletterat med flera tabeller för att ge ytterligare information till hamn- 

och gatunämnden. Tre gånger per år (tertial, delår och helår) ges också en 

mycket detaljerad redovisning av nämndens projektportfölj. Med tanke på 

att hamn- och gatunämnden haft god ordning på ekonomin under de 

senaste åren föreslås ingen ytterligare rapportering ske under 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 97 Dnr HGN 2022/0332 

 
 

Yttrande på samrådshandling för detaljplan för 
Tvååkers-Ås 2:30, 2:31, del av 2:3, 2:13, 1:86, 
S:11, S:28 samt Knarråsen 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. tillstyrka samrådshandling för Tvååkers-Ås 2:30, 2:31, del av 2:3, 2:13, 

1:86, S:11, S:28 samt Knarråsen, 

2. översända förvaltningens yttrande och övervägande till byggnadsnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger utmed Tångvägen i Träslövsläge. Detaljplanens syfte är 

att utveckla en central plats i Träslövsläge genom att möjliggöra för 

bostäder, centrumfunktioner, ett torg och intilliggande park och lekplats 

samt bevara ortens stora natur- och rekreationsområde Knarråsen. Vid 

utformningen av platsen har det varit av stor vikt att bebyggelsen anpassas 

till platsen samtidigt som den bidrar till centrumkaraktären med ett tätare 

gaturum och något högre bebyggelse.  

 

Knarråsen är ett väldigt viktigt rekreationsområde för både befintliga och 

tillkommande boende i Träslövsläge och Gamla Köpstad. Den är bara delvis 

planlagd idag och planläggs nu helt som allmän platsmark NATUR och 

PARK vilket säkerställer användningen för framtiden. I Knarråsens 

sydöstra del anläggs en ny stadsdelslekplats och stadsdelspark som 

tillsammans med ett nytt torg intill Tångvägen bildar en mötesplats för alla 

i Träslövsläge och gamla Köpstad.  

 

Tångvägen föreslås fungera som ett centrumstråk med torg och 

verksamheter i bottenplan i väster och kommer i kommande planer att 

knyta an ända bort till Västkustvägen med Ica och befintligt 

verksamhetsområde. Målet är att utformningen av Tångvägen och 

bebyggelsen utmed denna ska skapa ett livfullt stråk där människor känner 

sig trygga att vistas och färdas med både gång och cykel.  

Befintliga Tångvägen planläggs som gata och förbättras i sin sektion med 

gångväg längs dess södra sida, en större planteringsyta och en bred gång- 

och cykelväg längs vägens norra sida. I planteringsytan fälls även 

parkeringsplatser in för besökande till verksamheterna som planeras i 

bottenplan av de nya byggnaderna samt till det nya torget. 

 

Huvudmannaskapet föreslås vara kommunalt. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 70.  

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-08-11. 

Plankarta, daterad 2022-08-25. 

Illustrationskarta, daterad 2022-08-25. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen anser att det bör vara utfartsförbud längs 

hela den södra sidan av Tångvägen.  

 

Inför granskning önskas redovisning av tänkt placering av 

cykelparkeringar, handikapparkering och besöksparkering på 

illustrationskartan för att redovisa att det finns lämpliga ytor till dessa 

funktioner.  

 

Hörnet GATA väster om torget bör bytas mot TORG eftersom den ytan 

kommer behöva skötas som torg.  

 

Begreppet möbleringszon bör ändras till planteringszon för att sända rätt 

signal och illustreras tydligare som en grönyta i illustrationsplanen. Det 

skulle även vara positivt om GATA1 får en egenskapsbestämmelse om att 

grönyta ska finnas. 

 

Det skulle vara positivt om bestämmelsen kring strandskydd för dammen i 

Knarråsen kompletteras så att vi inom strandskyddet kan placera möbler 

och förbättra gångstigar. 

 

Kompensationsåtgärder för att ersätta värdefull ängsmark som exploateras 

bör beskrivas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 98 Dnr HGN 2022/0364 

 
 

Yttrande om motion om förvaringsskåp för 
elcykelbatterier 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att: 

1. avstyrka motionen med hänvisning till övervägandet i detta svar och 

yttrande. 

2. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

sig över motion från Erik Hellsborn (SD) om att kommunfullmäktige ska 

besluta:  

• att uppdra åt hamn- och gatunämnden att som pilotprojekt erbjuda 

låsbara förvaringsskåp för elcykel-batterier vid en av våra större 

cykelparkeringar. 

• att om ekonomiska och tekniska förutsättningar finns, göra det möjligt 

att ladda batterierna i dessa skåp. 

• att uppmuntra till att införa detta vid fler platser om pilotprojektet faller 

väl ut. 

 

Detta med anledning av att kommunen har en ambition att öka andelen 

resor med cykel och att cykelbatterier är både tunga att bära runt på och 

stöldbegärliga. Att erbjuda låsbara skåp för batterier vid våra större 

cykelparkeringar skulle i handling visa att kommunen prioriterar cyklande 

och göra det till ett mer prioriterat färdsätt enligt motionen.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 71. 

Motion angående förvaringsskåp för elcykelbatterier från Erik Hellsborn 

(SD), daterad 2022-04-11. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ser positivt på initiativ som syftar till att få 

till en vidareutveckling av service och andra främjande åtgärder för 

cyklister och som kan leda till att fler väljer cykeln som ett attraktivt 

transportslag. Om fler använder cykeln som transportslag finns det goda 

förutsättningar för att nå uppsatt mål om att öka andelen hållbara resor i 

hela kommunen. En ökad andel cykling leder till bättre miljö, bättre hälsa 

och ett ökat kollektivtrafikresande.  
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Sedan tidigare har Varberg Energi AB (VEAB) ett särskilt uppdrag att se 

över hur laddinfrastrukturen ska se ut framåt i Varberg. Fokus i detta 

uppdrag är laddning för bil och inte direkt övriga transportslag som kan 

tänkas nyttja batteriteknik som huvudsaklig energikälla. Hamn- och 

gatuförvaltningen tillsammans med samhällsutvecklingskontoret och 

Varbergs Fastighets AB har medverkat i VEAB:s utredningsuppdrag som 

avses redovisas i vinter. Med tanke på intentionerna och förslaget i 

motionen från Erik Hellsborn (SD) ligger nära det pågående arbetet inom 

ramen för VEAB:s utredningsuppdrag kan det vara lämpligt att 

utredningsuppdraget för VEAB utökas att innefatta även laddinfrastruktur 

för cykel. I ett sådant scenario bör motionen avstyrkas för att istället 

omformuleras att hanteras inom pågående utredningsuppdrag för VEAB 

avseende laddinfrastruktur. 

 

I tillägg till ovanstående resonemang kan det även vara viktigt att värdera 

om inte det kan bedömas att laddmöjligheter för cykel på allmän plats bör 

prioriteras högre än laddmöjligheter för bil.   

 

I sammanhanget kan även noteras att hamn- och gatunämnden redan till 

viss del påbörjat ett arbete som ligger i linje med intentionerna i motionen. 

I projektet med strandpromenad i Apelviken kommer skåp för att förvara 

och ladda elcykelbatteri placeras. Det planeras även för skåp med 

laddmöjligheter i det nya cykelhuset vid stationen som planeras vara på 

plats inom några år.  

 

Under 2019–2020 pågick ett samarbete mellan hamn- och  

gatuförvaltningen, Varberg Fastighet, Varbergs Energi och Cycleurope med 

att ta fram tre laddskåp för elcykel som skulle placeras ut i centrala 

Varberg. Dock blev projektet aldrig genomfört men vissa lärdomar och 

erfarenheter gjordes i samband med planeringen baserat på de svårigheter 

som fanns för att få allt på plats.  

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

 
 

Uppföljning av internkontrollsplan 2022 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna uppföljningsrapporten gällande internkontrollplan 2022,  

2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den 

interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Intern kontroll handlar om 

tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och 

ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda 

kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre 

rutiner.  

 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar 

på kommunstyrelsen, som med utgångspunkt från nämndernas och 

styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade plan för intern 

kontroll. Detta ärende utgör därför även ett underlag för kommunstyrelsens 

bedömning av den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. 

 

De kontrollpunkter som ingår i 2022 års internkontrollplan har redovisats 

löpande under året till hamn- och gatunämnden. Redovisning har skett i 

separata ärenden efter genomförd granskning och kontroll. För att 

nämnden även ska kunna bilda sig en uppfattning om hela årets 

internkontrollarbete görs även en uppföljningsrapport som sammanställer 

resultaten för de kontroller som utförts samt ger en sammanfattande analys 

över den interna kontrollen. Sammanställningen blir sedermera del av 

kommunstyrelsens underlag för att bedöma den interna kontrollen inom 

kommunen.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 72 

Uppföljningsrapport internkontrollplan 2022, hamn- och gatunämnden. 

 

Övervägande 
I hamn- och gatunämnden internkontrollplan för 2022 ingick sex 

kontrollmoment. Kontroller har genomförts löpande under året och varje 

kontrollmoment har enskilt redovisats till hamn- och gatunämnden. 

Utvärdering av internkontrollarbetet sker av förvaltningsledningen. Av sex 

genomförda kontroller visar två ”målvärde uppnått” och fyra ”nära värden”.  
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Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen i huvudsak har 

varit tillräcklig. Granskningen har identifierat ett antal 

förbättringsområden som förvaltningsledningen kommer att arbeta vidare 

med. Bland annat behöver förvaltningen fortsätta att arbeta med att 

förtydliga ansvar, roller och rutiner kopplat till förvaltning av nämndens 

anläggningar och säkra sin kapacitet gällande vinterväghållning. Vidare 

behöver förvaltningen också fortsätta att bedriva ett arbete för att öka 

medarbetarnas kunskaper om rutinen för hantering av delegationsbeslut 

och om informationssäkerhet.  

Inför 2023 års internkontrollsplan föreslås de punkter som har ett ”nära 

värde” att ingå, med undantag av hantering av felanmälan som föreslås 

följas upp inom ramen för nämndens målarbete.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 100 Dnr HGN 2022/0363 

 
 

Internkontrollsplan 2023 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna internkontrollsplan 2023,  

2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den 

interna kontrollen inom nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar 

på kommunstyrelsen. Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta 

en plan för den interna kontrollen. Planen överlämnas till 

kommunstyrelsen senast under samma månad. 

 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det 

går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete 

för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare 

och få bättre rutiner. Intern kontroll är del av verksamhetsuppföljningen och 

fokuserar på de områden och processer som är centrala för verksamhetens 

mål och uppdrag. 

 

Förslaget till internkontrollplan för 2023 har tagits fram genom risk- och 

väsentlighetsanalyser som genomförts samtliga avdelningar inom hamn- 

och gatuförvaltningen samt hamn- och gatunämndens arbetsutskott. Dessa 

genomfördes under våren 2022 där deltagare utifrån sitt perspektiv och 

funktion fick identifiera och analysera risker i hamn- och gatunämndens 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämnden 2022-12-12 14 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

verksamhet. En risk i detta sammanhang är en möjlig händelse eller 

omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens mål eller 

utföra verksamhetens uppdrag. Risker kan vara förhållanden, företeelser, 

händelser, agerande eller brist på agerande.  

 

Resultatet av de genomförda workshoparna har varit en bruttolista på ett 

stort antal risker och bedömningar som har analyserats vidare internt inom 

förvaltningen. Listan har kategoriserats i väsentliga verksamhetsprocesser 

som föreslås följa upp inom ramen för 2023 års internkontrollsplan.  

 

Utöver det har även tidigare års internkontrollsplaner beaktas där 

kontrollmoment som ännu inte har uppfyllt godkänt målvärde föreslås ligga 

kvar för uppföljning.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 73. 

Förslag på internkontrollsplan för år 2023. 

 

Övervägande 
Underlaget från de genomförda riskanalyserna med medarbetare och 

hamn- och gatunämndens arbetsutskott visar att följande processer innehar 

väsentliga risker som kan påverka verksamhetens mål och uppdrag:  

- Förvaltning och skötsel av anläggningar 

- Tillhandahålla samhällsservice 

- Hantera investeringsprojekt 

- Arbetsmiljö och arbetsmiljötillsyn 

- Ledning och styrning 

- Informationshantering 

 

Relevanta kontrollområden och kontrollmoment föreslås i 

internkontrollsplanen för 2023 inom respektive process.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 101 Dnr HGN 2022/0406 

 
 

Riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder med vissa 

redaktionella ändringar, samt  

2. ge hamn- och gatuförvaltningen rätt att löpande göra tillägg och 

justeringar av icke principiell karaktär i riktlinjerna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Önskemålen från allmänheten om hastighetsdämpande åtgärder är många.  

Verksamheten har saknat tydlig och enhetlig styrning avseende vilken typ 

och i vilka områden kommunen bör anlägga hastighetsdämpande åtgärder. 

Utifrån forskning och omvärldsanalys av hur andra kommuner har arbetat 

är bedömningen att hastighetsdämpande åtgärder främst gäller det gator 

som är hastighetsreglerade till 30 och 40 km/h. Hastighetsdämpande 

hinder bör i första hand genomföras på huvudgator vid skolor, större 

korsande gång- och cykelvägar, olycksdrabbade korsningar eller på sådana 

platser där många barn eller äldre korsar gatan.  

 

Riktlinjerna syftar till att ta fram enhetliga principer för när 

hastighetsdämpande åtgärder ska anläggas och gäller endast byggnation av 

fasta hinder. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2022-11-28, § 74.  

Riktlinjer hastighetsdämpande åtgärder. 

 

Övervägande 
Riktlinjerna ska ge stöd för att få enhetliga principer för när 

hastighetsdämpande åtgärder ska anläggas. Det säkerställer att 

tjänstepersoner i så stor utsträckning som möjligt gör likvärda 

bedömningar och ger enhetliga svar till allmänheten. Riktlinjerna kommer 

också leda till transparens och insyn för allmänheten i vad som ligger till 

grund för vilka hastighetsdämpande åtgärder kommunen genomför och 

ansvarar över.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 102 Dnr HGN 2022/0006 
 
 

Årskavalkad 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningens avdelningschefer presenterar en summering 

av hamn- och gatunämndens verksamhet under mandatperioden.    

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

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar hamn- och gatunämnden om 

följande punkter:  

 

a) Lägesrapport om uppdraget om tånghantering 

Avdelningschefen för Offentliga Rummet informerar om dialogen med 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och miljö- och hälsoförvaltningen 

gällande hantering av tång vid de kommunala badplatserna.  

  

b) Bokningssystem för torgplats  

Avdelningschef för Offentliga Rummet informerar om nytt bokningssystem 

för torgplats.   

  

c) Farehamnen  

Projektledaren ger en lägesrapport om byggnationen av Farehamnen.  

 

d) Magasinsgatan och anslutningar till stationsområdet  

Projektledaren och avdelningschef för Projekt informerar om 

ombyggnationen vid Magasinsgatan och anslutningar till stationsområdet.  

 

e) Elsparkcyklar och elcyklar  

Avdelningschefen för Trafik och förvaltningschefen presenterar en 

utvärdering av årets etablering av elsparkcyklar och elcyklar i Varbergs 

kommun.  

 

f) Trafik under byggtid  

Avdelningschef för Trafik ger en lägesrapport avseende trafik under 

byggtid.  

 

g) Tung trafik påverkan på vägnätet  

Avdelningschefen för Trafik informerar om tung trafiks påverkan på 

vägnätet.  

   

h) Vinterväghållning – återkoppling om genomförd upphandling 

Avdelningschefen för Drift ger en lägesrapport efter genomförd 

upphandling avseende vinterväghållning. 
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i) Himle planprogram 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende arbetet med 

planprogrammet i Himle.  

 

j) Företagsklimatet i Varberg  

Förvaltningschefen informerar om resultaten från årets undersökningar om 

företagsklimatet i Varberg.  

 

k) Energiläget i kommunen 

Förvaltningschefen informerar om kommunens åtgärder för minskad 

elanvändning och beredskap vid eventuellt elbortfall.  

 

l) Hamn- och gatuförvaltningens organisation, verksamhet och lokaler 

Förvaltningschefen informerar om hamn- och gatuförvaltningens 

organisation, verksamhet och verksamhetslokaler.  

 

m) Resultat och åtgärder från medarbetarenkäten och systematiska 

arbetsmiljöarbetesenkäten  

Förvaltningschefen informerar om resultatet från årets medarbetarenkät 

och enkäten om systematiska arbetsmiljöarbetet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 104 Dnr HGN 2022/0008 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 15 november 

2022 till 12 december 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning av rapporterade delegationsbeslut för perioden 15 november 

2022 till 12 december 2022.  

 

Väg, gatuhållning samt trafik 

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,  

november 2022, tillståndshandläggare. 

 

Sammanställning av beslut gällande lokala trafikföreskrifter, oktober och 

november 2022, trafikingenjör. 

 

Offentlig plats 

Sammanställning av yttrande avseende upplåtelse av offentlig plats, 

november 2022, handläggare offentlig plats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 105 Dnr HGN 2022/0009 
 
 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen avseende meddelanden för perioden 15 november 

2022 till 12 december 2022 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 15 november 2022 till 12 

december 2022. 

 

Protokollsutdrag 

HGN 2020/0686 

Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2022, § 182, Lokala 

ordningsföreskrifter.   

 

HGN 2022/0246 

Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2022, § 183, Taxa för Varbergs 

hamn 2023 och tills vidare.  

 

HGN 2022/0246 

Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2022, § 184, Taxa för 

Träslövsläges hamn 2023 och tills vidare.  

 

HGN 2022/0143 

Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2022, § 185, Taxa för upplåtelse 

av offentlig plats 2023 och tills vidare.  

 

HGN 2022/0229 

Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2022, § 186, Taxa för 

vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2023 och tills vidare. 

 

HGN 2022/0429 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 24 november 2022, § 56, 

Förändringar i vårt kollektivavtal som får påverkan för hantering av 

ledighet för enskild angelägenhet.  

 

Samverkan  

Förvaltningssamverkan protokoll den 8 november 2022. 

Förvaltningssamverkan protokoll den 5 december 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 106 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden behandlade följande övriga ärenden 

 

a) Byggnation vid Kamremsvägen 

Karl-Johan Wiktorp (L) ställer frågan kring utformningen av 

Kamremsvägen vid gamla Susvindsspåret.   

 

Avdelningschefen för Projekt ger information om ombyggnationen i 

området.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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§ 107 Dnr HGN 2022/0250 

Yrkande beträffande elsparkcyklar och 
elcyklar i Varbergs kommun 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. avslå yrkandet beträffande elsparkcyklar och elcyklar i Varbergs

kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut under sammanträde 
Karl-Johan Wiktorp (L) yrkar bifall på eget förslag.  

Carl-Magnus Wikelund (C) yrkar avslag på förslaget.  

Arne Kastberg (M) yrkar på att ajournera ärendet till nästkommande 

sammanträde.  

Beslutsordning 
Ordförande börjar med att ställa frågan om bifall eller avslag på Arne 

Kastbergs (M) yrkande om ajournering och finner det avslaget.  

Ordförande ställer sedan Karl-Johan Wiktorps (L) och Carl-Magnus 

Wikelunds (C) förslag mot varandra och konstaterar att hamn- och 

gatunämnden beslutar enligt Carl-Magnus Wikelunds (C) förslag.  

Omröstning begärs.  

Hamn- och gatunämnden godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till Carl-Magnus Wikelunds (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till Karl-Johan Wiktorps (L) förslag.  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Arne Kastberg (M) x 

Susanna Thunberg (C) x 

Carl-Magnus Wikelund (C) x 

Karl-Johan Wiktorp  (L) x 

Per-Olof Johansson  (KD) x 

Lennart Isaksson (S) x 

Rita Wiberg   (S) x 

Aida Mulalic  (S) x 

Anton El Raai  (S) x 

Robert Petersson (SD) x 

Micael Åkesson (M) x 
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Summa 7 3 1 

Med 7 ja-röster för bifall till Carl-Magnus Wikelunds (C) förslag, 3 nej-röst 

för bifall till Karl-Johan Wiktorps (L) förslag samt 1 röst som avstår 

beslutar hamn- och gatunämnden enligt Carl-Magnus Wikelunds (C) 

förslag.

Beskrivning av ärendet 
Karl-Johan Wiktorp (L) har lämnat in följande yrkande: 

Liberalerna vill att förvaltningen ges i uppdrag enligt följande: 

• att inför 2023 enbart godkänna en aktör gällande elcyklar/elsparkcyklar,

• att införa parkeringsplatser för dessa i centrum/ytterområde i Varberg,

• att inte annonsera efter fler aktörer på hemsidan,

• att upphämtning av elsparkcyklar/elcyklar som inte står på anvisad plats,
plockas in av förvaltning och utlämnas till aktören mot en kostnad som
förvaltningen får i uppdrag att utreda,

• att man följer de införda lagar/regler som gäller för dessa fordon från
regeringen.

Enkelt utryckt vill vi att varje resa skall starta och sluta i ett cykelställ eller 

motsvarande, en hubb som är utmärkt. 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet.   

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