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Plats och tid Kärra 37, 439 65 Stråvalla (via Teams), klockan 9.00-11.45 

Beslutande Micael Åkesson (M), ordförande §§ 1-6, 8-11, 

                                       deltar inte § 7 på grund av jäv 

Lennart Isaksson (S), vice ordförande §§ 1-6, 8-11 

                                        ordförande § 7 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Bianca Jansson, nämndsekreterare 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration 

Frida Larsson, utvecklings- och kvalitetstrateg 

Charlotte Jershed, HR-konsult §§ 1, 3 

Utses att justera Karl-Johan Wiktorp (L) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 1-11 

Ordförande 

                                                

Micael Åkesson (M),                           Lennart Isaksson (S) 

§§ 1-6, 8-11                                             § 7 

Justerande Karl-Johan Wiktorp (L)   
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 § 1 Dnr HGN 2020/0380 
 
 

Årsredovisning 2021, hamn- och gatunämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Avdelningschefen för Ekonomi och Administration ger en kort lägesrapport 

i arbetet med årsredovisningen år 2021 avseende vad som hänt i 

verksamheten. 

Vidare ger avdelningschefen för Ekonomi och administration en 

förhandsvisning över 2021 års ekonomiska resultat samt informerar om 

vilka faktorer som påverkat resultatet.  

 

Redovisningen färdigställs till och behandlas av hamn- och gatunämnden 

den 21 februari 2022. 

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

Revidering Hamn- och gatunämndens 
delegationsordning 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. godkänna revidering av hamn- och gatunämndens delegationsordning 

enligt förvaltningens förslag, 

2. upphäva Delegationsordning hamn- och gatunämnden, daterad 20. 

september 2021 § 70.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Delegering innebär att överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att 

delegera framgår av kommunallagen 6 kap 37-42 §. En nämnd får uppdra 

åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta å 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vilka 

ärenden som hamn- och gatunämnden har delegerat till förvaltningen att 

besluta framgår sedan tidigare av nämndens delegationsordning, inkluderat 

attestdelegation. 

 

Sedan Delegationsordning hamn- och gatunämnden antogs den 20 

september 2021, har förvaltningen identifierat ett behov av tillägg och 

mindre justeringar utifrån verksamheten. Nedanför beskrivs vilka tillägg 

och justeringar som föreslås.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen projektleder och genomför utbyggnaden av 

den nya hamndelen i Farehamnen på uppdrag av hamn- och gatunämnden 

och Hallands Hamnar i Varberg AB. Projektet bedömda totalkostnad är 792 

mkr. För att kunna hantera de löpande kostnader och frågor som kommer 

att uppstå inom projektet Farehamnen, är förslaget att ha en specifik 

delegeringsrätt för att besluta om Ändring, Tillägg och Avgående (ÄTA) 

inom antagna anbud samt godkännande av övriga kontraktuella 

förändringar inom ramen för kontraktets genomförandetid.  

 

Ytterligare tillägg i Hamn- och gatuförvaltningens förslag till 

delegationsordning är att lägga till trafikplanerare som delegat för 

utformning av trafikplats, väg, bana m.m.  

 

Den sista justeringen som förslaget innehåller är eliminering av 

attestdelegation. Varbergs kommuns attestreglemente reglerar kommunens 

samtliga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens 

bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Med attest 

menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Attestärenden har 
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inte varit, och ska inte vara, delegationsbeslut som ska anmälas till 

nämnden och föreslås därför inte vara del av nämndens 

delegationsordning.  

 

I särskilt separat beslutsärende föreslås nämnden istället besluta om en ny 

attestförteckning för nämndens verksamhet.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 

delegationsordning för hamn- och gatunämnden. Delegationsordningen har 

anpassat i syfte att hantera beslut inom projektet Farehamnen rörande 

löpande hantering av redan beslutade avtal, samt för att underlätta 

upprätthållandet och efterlevnad av aktuell förteckning över utsedda 

beslutsattester.  

 

Beslutsunderlag 
Utkast Delegationsordning hamn- och gatuförvaltningen innehållande 

synliggjorda revideringar. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

delegationsordning som omfattar följande justeringar och tillägg:  

 

- ett nytt avsnitt (5.3.1) under 5. Upphandling som omfattar 

delegation av beslutsrätt om Ändring, Tillägg och Avgående (ÄTA) 

inom antagna anbud enligt AB, ABT eller ABK samt godkännande 

av övriga kontraktuella förändringar under kontraktets 

genomförandetid specifikt för projektet Farehamnen. Beslutsrätten 

anger upp till vilket värde som respektive delegat har för projektet 

Farehamnen,  

- lägga till trafikplanerare som delegat för 7.1 Utformning av 

trafikplats, väg, bana m.m. 

- eliminering av 12. Attestdelegation som del av delegationsordning. 

 

Hamn- och gatuförvaltningen föreslår nämnden att besluta om förslag till 

delegationsordning utifrån ovan beskrivna justeringar och tillägg samt 

besluta om att upphäva tidigare version av delegationsordning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 3 Dnr HGN 2021/0693 
 
 

Hamn- och gatunämndens attestförteckning 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. anta attestförteckning för hamn- och gatunämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd upprätthålla förteckning 

över samtliga utsedda beslutsattestanter. 

 

Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska 

transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt 

medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

 

 En beslutsattestant ska kontrollera 

− att mottagningsattest eller granskningsattest är gjord och därmed även 

kontrollera att vara eller tjänst har mottagits eller levererats till 

överenskommen kvalitet och kvantitet, 

− att pris överensstämmer med avtal, 

− att behöriga beslut finns, 

− att betalningsvillkoren är uppfyllda, 

− att konteringen är korrekt, 

− att verifikationen uppfyller lagstiftningens krav. 

 

Som en följd av att projekt Farehamnen är så stort och omfattande till sin 

karaktär ses ett behov av att besluta om en särskild attestförteckning för det 

unika projektet. Som en del i revideringen görs även en omarbetning av 

dokumentets innehåll och utformning för att bättre möta de nuvarande 

riktlinjerna för styrdokument. Vissa förtydliganden har även gjorts t ex att 

överordnad chef alltid kan beslutsattestera vid underordnad chefs frånvaro 

samt att en tillförordnad chef också kan beslutsattestera om förordandet är 

skriftligt dokumenterat. 

 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning hamn- och gatunämnden. 

 

Övervägande 
Övervägandet har framförallt kretsat kring vilka beloppsnivåer som ska 

gälla för den särskilda attestförteckningen för projekt Farehamnen. 

Förslaget blev 80 miljoner för förvaltningschef och 20 miljoner för 
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projektchef. Utifrån upprättad betalplan betyder det att projektchefen kan 

beslutsattestera 17 av 26 lyft (betalningar) och förvaltningschefen 

resterande nio lyft. Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att 

projektchef och förvaltningschef kan hantera lyften enligt upprättad 

betalplan. 

 

När det gäller hantering av ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg, Avgående) 

föreslås detta hanteras genom ett tillägg i delegationsordningen. Det 

hanteras emellertid i ett separat ärende.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 4 Dnr HGN 2021/0310 
 
 

Revidering av Taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 2022 och tills vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet förslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen revidering av Taxa för 

upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills vidare, 

2. revideringen av Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills 

vidare gäller from 2022-07-01, 

3. översända reviderad Taxa för offentlig plats 2022 och tills vidare till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kap 2 § 5 kommunallagen har kommuner rätt att ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 

nyttigheter som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter 

endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. 

 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats innehåller grunder för att beräkna 

avgifter för upplåtelse av offentliga platser inom detaljplanelagda områden 

och områden som kommunen jämställt med sådan plats. 

 

Den reviderade taxan innehåller ett förslag till ny taxa för verksamhet med 

uthyrning av elsparkcyklar och elcyklar.  

 

Beslutsunderlag 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills vidare inklusive 

förtydligande mot tidigare taxa. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen upplever att taxan i sin helhet fungerar 

mycket bra vid tillämpningen och beloppsnivåerna ligger överlag i paritet 

med jämförbara kommuners nivåer samt i nivå med vad som kan anses 

skäligt för de olika upplåtelseändamålen. 

 

Bakgrunden till tillägget i taxan för 2022 är förfrågningar från flera 

entreprenörer om att få etablera uthyrning av elsparkcyklar och elcyklar.  
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Förslag: 

 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 

B6 Uthyrnings- och kursverksamhet 

 

Ändamål: d) Uthyrning av elcykel   

Avgift: 400 kr/fordon/år 

Zon: Anvisade platser                                                

 

Ändamål: e) Uthyrning av elsparkcykel  

Avgift: 340 kr/fordon/år 

Zon: Anvisade platser 

 

Utifrån ovan beskrivna förändringar föreslås hamn- och gatunämnden 

godkänna och föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 5 Dnr HGN 2021/0310 
 
 

Förslag att slopa avgifter för uteserveringar 
under första halvåret 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. avgifterna för disponerande av kommunal mark för uteserveringar 

under första halvåret 2022 slopas, 

2. hamn- och gatunämnden föreslås kompenseras för inkomstbortfallet, 

bedömt till 640 tkr, 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 
Kommunen har mottagit önskemål från olika näringsidkare och företrädare 

för näringslivet om avgiftslättnader för restaurangnäringen. 

Restaurangnäringen upplevs vara fortsatt negativt påverkad av pågående 

långvariga pandemi och har enligt uppgift betydande inkomstbortfall.  

 

Förslaget är att nedsätta avgiften till noll för disponerande av kommunal 

mark för uteserveringar även under första halvåret 2022. Förslaget innebär 

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

plats som avser uteserveringar under första halvåret 2022. 

 

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. Kompensationen föreslås 

hanteras inom ramen för kommunens samlade budget. 

 

Beslutsunderlag 
Inga beslutsunderlag bifogas ärendet. 

 

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

fortsatt ger förbättrad ekonomisk möjlighet för 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 
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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 fortsatt hjälper 

restaurangnäringen att ekonomiskt överleva den långvariga pandemin. 

 

Intäkterna för kommunen under första halvåret 2022 bedöms uppgå till 

640 tkr vilket då motsvaras av restaurangers möjlighet att disponera 

kommunal mark för enskilt behov i form av uteserveringar. De bedömda 

intäkterna under första halvåret 2022 är betydligt högre än för 

motsvarande period tidigare år beroende på att flera restauranger och 

verksamheter utökat sitt markanspråk på allmän platsmark samt att taxan 

uppräknats något sedan tidigare år. 

 

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 16 november 2021, § 131. Förslaget att 

slopa avgift för uteserveringar även under första halvåret 2022 rör endast 

avsnitt A4 Tillfälliga uteserveringar och liknande i denna taxa. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 6 Dnr HGN 2022/0024 
 
 

Riktlinje för schakt i allmän platsmark 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. anta Riktlinje för schakt i allmän platsmark, 

2. Riktlinje för schakt i allmän platsmark gäller from 2022-03-01. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 påbörjades ett arbete med att se över nuvarande regler för 

schakt i allmän platsmark samt återställning efter dessa. 

Nuvarande regler samt prislista för återställning har ej reviderats sedan 

2013 och får nu anses vara både inaktuella samt ofullständiga. 

Efter omvärldsanalys med ett flertal kommuner finns det nu förslag på nya 

riktlinjer samt en ny typ av ersättningsmodell för återställning. Den nya 

modellen bygger främst på att sökande betalar faktisk utförd kostnad samt 

ett påslag på 25% för framtida ökat underhåll då en schaktöppning i en gata 

är att jämföra med en skada på anläggningen. 

Till riktlinjerna finns nu även en mer detaljerad bilaga för park- och 

naturmark för ett mer enhetligt återställande. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för schakt i allmän platsmark. 

 

Övervägande 
Förvaltningen ser ett stort värde i att ta ut mer rättvisa ersättningar vid 

återställande av anläggningen samt att ha tydligare riktlinjer för hur 

återställande ska utföras. 

Med hittillsvarande prislista skapas en otydlighet i priserna som gör att 

sökande i vissa fall får betala betydligt mindre än vad den faktiska 

kostnaden är och i andra fall betydligt mer. I de fall sökande enligt 

nuvarande prislista betalar mindre än faktisk kostnad tvingas dessa 

kostnader täckas upp av kommunen. 

Dessutom saknar vi idag helt ersättning för tillkommande framtida 

underhåll som i de nya riktlinjerna täcks upp av det 25% påslaget. 

 

Utifrån ovanstående föreslås en revidering av riktlinjer för schakt i allmän 

platsmark. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 7 Dnr HGN 2021/0734 
 
 

Yttrande över samrådshandling för detaljplan 
för Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:2, S:4, 1:94, 1:4, 
1:5, 3:56 samt Löftaskog 9:1 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. tillstyrka samrådshandling för detaljplan för Stråvalla-Kärra samt 

Löftaskog, förutsatt att: 

- hamn- och gatunämndens kostnader för genomförande och drift 

säkerställs innan detaljplanen vinner laga kraft, 

- det säkerställs att detaljplanens genomförande inte försvårar 

framtida utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 845, 

2. översända yttrandet och övervägandet till byggnadsnämnden för vidare 

hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra införandet av ett 

verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Detta innebära att delar av 

detaljplanen för Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro (VÄ90) upphävs. 

Bakgrunden är att den detaljplanen där ansvaret för utbyggnaden av vägar, 

naturmark och dagvattenlösningar låg under enskilt huvudmannaskap inte 

genomförts eller genomförts på ett undermåligt sätt. Syftet med den 

aktuella detaljplanen är att huvudmannaskapet istället överförs till 

kommunen och att dagvattenhanteringen ordnas.  

 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en utveckling av Stråvalla 

befintliga förskola med nya avdelningar och tillhörande utemiljö samt att 

bevara och utveckla befintliga naturvärden. 

 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2021-11-04. 

Plankarta, daterad 2021-11-04. 

Dagvattenutredning, daterad 2020-11-23, reviderad 2021-04-15. 

Åtgärdsvalsstudie Väg 845 Stråvalla/Löftaskog, Varbergs kommun, daterad 

2019-12-16, Ärendenummer: TRV 2019/14635. 

Naturvärdesinventering, daterad 2021-06-15. 

 

Övervägande 
Trafik 

Det finns beslutat i Regional cykelplan 2020–2029 att en gång- och 

cykelväg ska anläggas utmed väg 845 mellan Löftaån och Lycketorpsvägen. 
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Det finns också en beslutad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med förslag på 

trafiksäkerhets-höjande åtgärder på sträckan. Det är av yttersta vikt att 

denna detaljplan inte försvårar utbyggnaden av gång- och cykelväg, 

passager och hållplatser utmed vägen då åtgärderna är en förutsättning för 

ett säkert och hållbart resande i Stråvalla/Löftaskog. Utrymmesbehovet 

behöver därför analyseras mer ingående och säkerställas mer i detalj innan 

detaljplanen antas.  

 

Det vore önskvärt om en sammanhållen gång- och cykelbar väg kunde 

anläggas i dagvattenstråket, förslagsvis i samband med de skötselvägar som 

ska anläggas. Då större delen av bebyggelseområdet saknar gång- och 

cykelvägar skulle en skötselväg kunna vara ett trafiksäkert alternativ för de 

oskyddade trafikanterna.  

 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen visar ett dike mellan den första och andra dammen 

väster om väg 845. Området för diket finns inte med inom detaljplanen och 

det ser ut att vara svårt att få plats med ett dike här. Det bör säkerställas att 

diket kan anläggas och skötas. En skötselväg som också kan användas för 

rekreation hade varit värdefullt längs det planerade diket. Då hade ett mer 

sammanhängande gångsystem kunnat skapas längs med 

dagvattensystemet.  

 

I den nordöstra delen av området där det enligt dagvattenutredningen 

planeras en naturvattendamm är det idag delvis hällmarker, vilket skulle 

innebära sprängning och stor påverkan på naturmiljön vid anläggning av en 

damm. Hamn och gatuförvaltningen anser inte att det är rimligt att anlägga 

en damm i det området. Detta vatten kanske kan fördröjas längre ner i 

systemet istället. 

 

Barnperspektivet 

Hamn- och gatuförvaltningen önskar mark för att anlägga en lekplats, så 

centralt möjligt i Stråvalla. Troligen blir det svårt att få plats med en 

lekplats inom aktuell detaljplan, vilket gör att en kommunal lekplats är 

angeläget i kommande detaljplaner i området. På ett par ställen i plan- och 

genomförandebeskrivningen står det om iordningställande, drift och 

kostnad för lekplats. Dessa meningar bör tas bort om det inte finns 

utrymme för en kommunal lekplats inom detaljplanen. 

Det är viktigt med tanke på närheten till befintlig lekplats på kvartersmark, 

förskolan och nuvarande samt framtida bostäder att dammarna får så 

flacka slänter som möjligt. Det är också bra ur naturvårdsskäl.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 8 Dnr HGN 2022/0007 
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. lägga informationen till handlingar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar arbetsutskottet om följande 

punkter: 

 

a) Förstudie Östergatan 

Förvaltningschefen informerar kort om förstudiens innehåll avseende 

Östergatan.  

Ytterligare information kommer att ges till hamn- och gatunämnden 

den 21 februari 2022. 

 

b) Förstudie Hästbro över Himleån vid Kvarnagården 

Information avseende förstudie Hästbro över Himleån vid 

Kvarnagården kommer att ges till hamn- och gatunämnden den 21 

februari 2022. 

 

c) Trafik under byggtiden 

Information avseende projektet Trafik under byggtiden kommer att ges 

till hamn- och gatunämnden den 21 februari 2022. 

 

d) Ombyggnation Träslövsvägen 

Information avseende ombyggnation av Träslövsvägen planeras att ges 

till hamn- och gatunämnden den 21 februari 2022. 

 

e) Mötesplatser 2022 

Information avseende mötesplatser år 2022 planeras att ges till hamn- 

och gatunämnden den 21 februari 2022. 

 

f) Servicemätning telefon/email 

Information avseende servicemätningen planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 21 februari 2022. 

 

g) SCB:s medborgarundersökning 

Information avseende SCB:s medborgarundersökning år 2021 planeras 

att ges till hamn- och gatunämnden den 21 februari 2022. 
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h) Dataskyddsombudets årsrapport 2021 

Information avseende dataskyddsombudets årsrapport för år 2021 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 21 februari 2022. 

 

i) Getteröbron – Kommunens övertagande av anläggning i december 

2021 

Förvaltningschefen informerar kort om att kommunens övertagande av 

Getteröbron skedde i december 2021. 

 

j) Elsparkcyklar och elcyklar 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende arbetet med 

elsparkcyklarna och elcyklar. 

 

k) Förbättrad badmiljö Träslövsläge 

Förvaltningschefen informerar kort om önskemålet avseende en 

förbättrad badmiljö i Träslövsläge samt ger en lägesrapport avseende 

förvaltningens arbete med frågan. 

 

l) En väg in för synpunkter, önskemål mm 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende arbete med de olika 

kommunikationsvägar som finns för medborgare att ta kontakt med 

förvaltningen samt informerar om vikten av att alla ärenden, 

synpunkter och önskemål kommer in på rätt väg. Företrädesvis sker 

kontakterna med förvaltningen för nämndens ledamöter genom 

förvaltningschefen. 

 

m) Praktikmöjlighet HGN 2022 

Förvaltningschefen informera om att praktikmöjligheten för hamn- och 

gatunämnden flyttas till hösten år 2022.  

 

n) Datum att notera under året 

Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datumen 

under år 2022: 

- Workshop angående framtagande av ny översiktsplan med hamn- 

och gatunämndens presidium, måndag 7 mars 2022, klockan 13.00-

16.00. 

- Boksluts- och planeringsdag, fredag 18 mars 2022. 

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 5 april 2022. 

- Rundtur Hamn- och gatunämnden 2022 för att få möjlighet att 

besöka platser för planerade och pågående projekt, måndag 2 maj 

2022. 
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- Dialogsamtal med verksamhetsfokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, tisdag 3 maj 

2022. 

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 6 september 2022. 

- Dialogsamtal med personalfokus mellan kommunstyrelsens 

personalutskott och hamn- och gatunämndens presidium, torsdag 8 

september 2022. 

- Dialogsamtal med ekonomifokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, onsdag 14 

september 2022. 

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

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet behandlade följande övriga ärenden: 

 

a) Tjädervägen 

 

Micael Åkesson (M) ber om en lägesrapport avseende Tjädervägen efter 

inkomna synpunkter. 

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende de tidigare inkomna 

synpunkterna samt de åtgärder som gjordes under hösten år 2021 i 

frågan. 

 

b) Varbergs Sommargiro 

 

Micael Åkesson (M) ber om en lägesrapport avseende ansökan om 

Sommargirot. 

 

Förvaltningschefen informerar om hanteringen av ansökan avseende 

Sommargirot. 

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

Ändring av dagordning 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna ändringen i dagordningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet godkänner följande ändring i dagordningen: 

 

- Extra ärende, Ändring av arbetsutskottets sammanträdesdag och tid i 

mars månad 2022, tas upp som ärende 14. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 11 Dnr HGN 2021/0518 
 
 

Ändring av arbetsutskottets sammanträdesdag 
och tid i mars månad 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna ändringen av arbetsutskottets sammanträdesdag och tid i 

mars månad 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Micael Åkesson (M) föreslår att flytta arbetsutskottets sammanträdesdag 

och tid från tidigare beslutad måndag den 7 mars 2022, med start klockan 

09.00 till fredag den 4 mars 2022, med start klockan 10:30. 

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