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Plats och tid A1, Stadshus A, klockan 9.00-12.30 

Beslutande Micael Åkesson (M), ordförande 

Arne Kastberg (M) 

Susanna Thunberg (C) 

Sven-Åke Öhman (C) 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

Per-Olof Johansson (KD) 

Lennart Isaksson (S) 

Rita Wiberg (S) 

Aida Mulalic (S) 

Anton el Raai (S), deltar inte i § 92 på grund av jäv 

Viveca Haugness (S), ersätter Anton el Raai (S) i § 92 

Erik Hellsborn (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Tea Barkman (M) 

Tommy Magnusson (M) 

Viveca Haugness (S) §§ 90-91, 93-97 

 

 

Övriga deltagare Henrik Petzäll, förvaltningschef 

Bianca Jansson, nämndsekreterare 

Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och Administration 

Wictoria Kovats, utvecklare § 92 

Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentliga rummet § 92 

Kristina Törnström, projektledare § 93 

Martin Johansson, avdelningschef Projekt §§ 93-97 

Jennie Carlsson, trafikingenjör §§ 93-94 

Li Hagström, trafikplanerare § 94 

Julia Anding, projektledare § 94 

Utses att justera Erik Hellsborn (SD) 

Justeringens plats 

och tid 
Hamn- och gatuförvaltningen 

Sekreterare Bianca Jansson Paragraf 90-97 

Ordförande Micael Åkesson  
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 § 90 Dnr HGN 2020/0380 
 
 

Månadsrapport jan-okt 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. omfördela 200 000 kr från verksamhet ledning och administration 

(nämndens ofördelade medel) till verksamhet bad och motionsspår, 

2. godkänna månadsrapporten januari-oktober 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden beslutade inför 2021 att förvaltningen skall skriva 

fram ekonomiska rapporter efter februari, april, augusti, oktober och 

december. Det här avser månadsrapporten efter oktober och utgår från en 

kommungemensam rapporteringsmall. Rapporteringen till 

kommunstyrelsen fokuserar på nettokostnadsutveckling, periodens resultat 

samt årsprognos. 

 

Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen har hamn- och 

gatuförvaltningen sammanställt några tabeller för nämndens uppföljning. 

Det gäller hur driftbudgeten förändrats sedan nämnden fastställde 

budgeten i december 2020, en fördjupning i nämndens nya 

kapitalkostnader, en tabell för utfallet av nämndens investeringsbudget, en 

rapportering gällande investeringsprojekt som utförs på uppdrag av andra 

aktörer samt en tabell över utfallet av exploateringsprojekten. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari-oktober 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 91 Dnr HGN 2021/0555 

 
 

Yttrande över Motion om att ge våra chefer och 
medarbetare bättre förutsättningar för en god 
och hälsosam arbetsmiljö 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. avstyrka motionen om att ge våra chefer och medarbetare bättre 

förutsättningar för en god och hälsosam arbetsmiljö, 

2. föreslå kommunfullmäktige att beakta komplexiteten och variationen i 

medarbetarnas arbetsinnehåll och arbetsuppgifter för att ge våra chefer 

likvärdiga och jämställda arbetsvillkor, 

3. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lennart Isaksson (S) yrkar på att tillstyrka motionen samt att man i övrigt 

beaktar hamn- och gatuförvaltningens övervägande.  

 

Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och 

gatunämnden beslutar enligt Micael Åkessons förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Hamn- och gatuförvaltningen godkänner följande ordning: 

 

Ja-röst för bifall till Micael Åkessons (M) förslag. 

Nej-röst till Lennart Isaksson (S) förslag. 

 

Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för att 

tillstyrka motionen samt i övrigt beakta hamn- och gatuförvaltningens 

övervägande beslutar hamn- och gatunämnden att bifalla arbetsutskottets 

förslag. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Arne Kastberg (M) x   

Susanna Thunberg (C) x   

Sven-Åke Öhman (C) x   

Karl-Johan Wiktorp                                     (L) x   

Per-Olof Johansson                             (KD) x   
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Lennart Isaksson (S)  x  

Rita Wiberg                                                  (S)  x  

Aida Mulalic                                     (S)  x  

Anton El Raai                                     (S)  x  

Erik Hellsborn (SD) x   

Micael Åkesson (M) x   

Summa  7 4  

 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion 

till kommunfullmäktige från Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) om att 

ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och 

hälsosam arbetsmiljö. Yttrandet till kommunstyrelsen skall ha inkommit 

senast 5 december 2021.  

 

I motionen föreslås att kommunens alla chefer ges likvärdiga och 

jämställda arbetsvillkor utifrån antalet underställda medarbetare. 

Motionärerna menar på att många rapporter pekar på att ett maxtal om  

20-30 medarbetare är en hållbar och hälsosam arbetsgrupp per chef.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 1 november, § 67. 

Motion från Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) om att ge våra chefer 

och medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam 

arbetsmiljö, daterad 2021-05-17. 

 

Övervägande 
I motionen tas upp ett mycket angeläget område som handlar om hur vi 

tillser att en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås för både chefer och 

medarbetare.  

 

Som framgår av motionen men framförallt utifrån många utredningar och 

rapporter så är sammansättningen av olika arbetsgrupper väldigt viktig för 

att uppnå en god arbetsmiljö.  

 

Vid sammansättningen av arbetsgrupper och med beaktande av strävan att 

uppnå en god arbetsmiljö är det oftast av stort värde att utöver att fokusera 

på numerären i gruppen även beakta variationen i arbetsuppgifterna och 

arbetsinnehållet för de som ingår i gruppen.  

 

För chefer och ledare är det ofta en minst lika stor utmaning att leda ett 

arbetslag med olika kompetenser med olika arbetsuppgifter även i grupper 

mindre än 20-30 medarbetare i förhållande till kanske mer homogena 
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grupper där kompetens och arbetsuppgifter är mer lika om än med ett 

högre antal medarbetare.  

 

Om beslut fattas om att fullfölja intentionerna i motionen föreslås därför att 

även komplexiteten och variationen i arbetsinnehåll och arbetsuppgifter för 

medarbetarna i en arbetsgrupp beaktas utöver fokuseringen på antalet 

medarbetare per chef. Genom att bredda perspektivet finns det ännu bättre 

förutsättningar att uppnå det vällovliga syftet med motionen att ge både 

chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och hälsosam 

arbetsmiljö.    

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 92 Dnr HGN 2019/0684 

 
 

Revidering Riktlinjer för foodtrucks i Varbergs 
kommun 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. avslå revidering av Riktlinjer för foodtrucks i Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Anton el Raai (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta 

ärende. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lennart Isaksson (S) och Micael Åkesson (M) yrkar avslag på revideringen 

av Riktlinjer för foodtrucks i Varbergs kommun. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på Lennart Isakssons samt 

Micael Åkessons förslag och finner det bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjen för foodtruck avser att synliggöra förutsättningarna och 

villkoren för hur foodtrucks ges möjlighet att disponera offentlig 

plats (allmän platsmark) i Varbergs Kommun. 

 

Riktlinjerna är en hjälp för de som vill bedriva matförsäljning i form 

av foodtrucks och för att förstå hur verksamheten fungerar samt 

skapa goda förutsättningar att organisera och bedriva 

matförsäljningen effektivt. 

Riktlinjerna ger förutsättningar till: 

− att foodtruckaktörerna i Varberg ska uppleva en väl 

fungerande, rättvis och säker hantering. 

− att foodtruckaktörerna i Varberg ska känna samma 

trygghet i sin verksamhet som de aktörer som hyr sina 

lokaler. 

− bredda kommunens matutbud genom att skapa 

förutsättningar för fler typer av matupplevelser året runt 

parallellt med det befintliga restaurangutbudet. 
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Riktlinjerna är underordnade de lokala allmänna 

ordningsföreskrifterna som gäller för Varbergs kommun. I takt med 

att förutsättningarna för foodtrucks i Varberg utvecklas behöver 

riktlinjerna löpande uppdateras och revideras. 

Hamn- och gatuförvaltningen ser nu 1 år efter antagen riktlinje att 

en revidering behövs.  

 

Riktlinjer för ambulerande foodtrucks fungerar och efterlevs väl av 

aktörerna.  

Gällande efterlevnad av riktlinjerna för fasta foodtrucks har 

aktörerna haft svårt att leva upp till de krav som har ställts, 3 av 4 

aktörer har valt att avsluta sitt tillstånd för fast plats. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 1 november 2021, § 68. 

Reviderad Riktlinjer för foodtrucks i Varbergs Kommun, daterad 2021-10-

15.  

Reviderad Bilaga 1. Ambulerande foodtruckplatser och öppettider, daterad 

2021-10-15.  

Ny Bilaga 2. Förhållningsregler foodtrucks, daterad 2021-10-15. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 93 Dnr HGN 2020/0627 

 
 

Förstudie Anslutningar stationsområdet 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. bordlägga ärendet till hamn- och gatunämndens sammanträde den 13 

december 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Micael Åkesson (M) föreslår bordläggning av ärendet till hamn- och 

gatunämndens sammanträde den 13 december 2021. 

 

Beslutsordningen 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på eget förslag och finner 

det bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Det nya stationsområdet som nu håller på att växa fram kommer också att 

påverka de befintliga angränsande gatorna och omgivande kvarter. Det är 

viktigt att det nya stationsområdet knyts an till den befintliga bebyggelsen 

för att få en helhet och samhörighet med Varbergs centrum. 

Stationsområdets mark kommer att höjas cirka en meter, vilket medför att 

anpassningar behöver göras på anslutande och kringliggande gator för att 

gatornas funktioner ska kunna bibehållas. 

 

Syftet med förstudien är att säkerställa att åtgärderna är genomförbara och 

att utreda utformning och höjdsättning för Gamla Kyrkbacken, Baggens 

gränd, Magasinsgatan, Eskilsgatan, Västra Vallgatan, Engelbrektsgatan, 

Kungsgatan och Otto Torells gata. Förstudien ska även utreda hur 

åtgärderna ska finansieras. Förstudien ska ta fram ett kalkylerat underlag, 

som kan ligga till grund för kommunens kommande budgetarbete. 

 

Beslutsunderlag 
Hamn- och gatunämndens beslut 18 oktober 2021, § 79. 

Arbetsutskottets beslut 4 oktober 2021, § 60. 

Förstudie Anslutningar stationsområdet, daterat 2021-06-28. 

Bilaga 1 s.1-4 avser kartor på gestaltning. 

Bilaga 2, s.1-4 avser förslag på höjder.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Bordläggning 
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 § 94 Dnr  

 

 

Förvaltningen informerar 

Beslut  
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

a) Trafik under byggtiden 

Trafikingenjören ger en lägesrapport om projektet Trafik under 

byggtiden. 

 

b) Kommunens investeringsprocess 

Avdelningschefen för Projekt informerar kort om kommunens 

investeringsprocess samt går igenom dess olika faser innehållande 

Åtgärdsvalstudie, Förstudie, Budget, Projektutveckling, Genomförande 

och Avslut.  

Avdelningschefen för Projekt ger även en lägesrapport avseende arbetet 

med översynen av investeringsprocessen. 

 

c) Utformning cirkulation Getterövägen/Östra Hamnvägen – 

framkomlighet oskyddade trafikanter 

Avdelningschefen för Projekt presenterar kort utformningen av 

cirkulationsplatsen vid Getterövägen/Östra Hamnvägen. 

 

d) Kattegattsvägen – alternativt utformning 

Trafikplaneraren ger en kort tillbakablick på projektet och presenterar 

sedan 2 alternativa förslag avseende utformning av Kattegattsvägen i 

förhållande till beslutad förstudie. Vidare förs en diskussion med hamn- 

och gatunämnden kring för- och nackdelar gällande de olika alternativ. 

 

e) Apelviken 

Projektledaren ger en lägesrapport om projektet Apelviken och arbetet 

med den södra delen av strandpromenaden. Vidare informerar 

projektledaren om planeringsarbetet avseende en mindre skateplats i 

anslutning till den planerade strandpromenaden och det uppkomna 

mediala intresset kring frågan. 

 

f) Markupplåtelser 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende hantering av 

uteserveringar.  
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Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende hanteringen av 

butiksexponeringar.  

 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende hyrcyklar. 

 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende hantering av 

elsparkcyklar och informerar om det pågående arbete med etableringen 

av elsparkcyklar i Varbergs kommun. 

 

g) HCT-projektet (High Capacity Transport) – tunga transporter 

Förvaltningschefen informerar om ett pågående projekt avseende High 

Capacity Transport (HCT) som avser att utföra tester gällande 

möjligheten att framföra tunga fordon som kräver minst bärningsklass 

4. Projektet kommer att beröra minst 3 av kommunens broar. 

 

h) Återställningsavgifter efter schaktarbeten 

Förvaltningschefen informerar kort om förvaltningens arbete med 

uppdateringen av prislistan för återställningsavgifter efter 

schaktarbeten. 

 

i) Farehamnen – Första spadtaget onsdag 2021-11-17 

Förvaltningschefen informerar kort om att det officiella första spadtaget 

vid Farehamnen kommer att ske på onsdag 17 november, klockan 11.00. 

 

j) Information Nämndsammanträde måndag 2021-12-13 

Förvaltningschefen informerar kort om att nämndsammanträdet på 

måndag den 13 december 2021 kommer att ske på Arena Varberg. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 95 Dnr HGN 2021/0607 
 
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen avseende delegeringsbeslut för perioden 19 

oktober 2021 – 15 november 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut för perioden 19 oktober 2021 – 15 

november 2021. 

 

Trafik 

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 

oktober 2021, tillståndshandläggare/förvaltningschef. 

 

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, oktober 2021, 

förvaltningschef. 

 

Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), oktober 

2021, 

trafikhandläggare. 

 

Offentlig plats 

Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, oktober 

2021, torgvärd. 

 

Yttrande 

HGN 2021/0646 

Yttrande om Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033. 

 

HGN 2021/0585 

Yttrande över samrådshandling för detaljplan för Träslöv 5:36, Östra 

Träslöv. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 96 Dnr HGN 2021/0608 
 
 

Meddelanden 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

1. lägga informationen avseende meddelanden för perioden 19 oktober 

2021 – 15 november 2021 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 19 oktober 2021 – 15 

november 2021. 

 

Protokollsutdrag 

HGN 2020/0380 

Kommunfullmäktiges beslut 19 oktober 2021, § 114, Delårsrapport 2021 – 

Varbergs kommun. 

 

HGN 2021/0682 

Kommunfullmäktiges beslut 19 oktober 2021, § 116, Avtal avseende 

parkeringsanläggningar. 

 

HGN 2021/0681 

Kommunfullmäktiges beslut 19 oktober 2021, § 118, Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2022. 

 

HGN 2019/0565 

Kommunfullmäktiges beslut 19 oktober 2021, § 122, Svar på motion om 

tiggeriförbud. 

 

HGN 2021/0689 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 oktober 2021, § 425, 

Julaktivitet 2021. 

 

HGN 2021/0699 

Kommunstyrelsens beslut 26 oktober 2021, § 204, Överenskommelse 

kommun, polis, region 2022-2025.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 97 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

a) Vägvisning och avspärrningar vid stationen 

Susanna Thunberg (C) ställer frågor om vägvisningar och avspärrningar 

vid stationsområdet. 

 

Förvaltningschefen ta med sig frågorna och planerar att återkoppla på 

hamn- och gatunämndens sammanträde den 13 december. 

 

b) Besiktning Getteröbron 

Rita Wiberg (S) ställer frågan om framfarten avseende besiktningen och 

övertagande av Getteröbron. 

 

Avdelningschefen för Projekt svarar att besiktning av Getteröbron 

skedde i slutet av oktober. Vidare är förvaltningens mål att 

överlämnande av Getterönbron ska ske innan årsskifte dock bara efter 

att alla besiktningsanmärkningar åtgärdats. 

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