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 § 24 Dnr HGN 2021/0086 
 
 

Tertialrapport jan-apr 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om prognos, avvikelser och väsentliga 

händelser i verksamheten i samband med tertialrapporten för perioden 

januari - april 2022. 

 

Rapporten färdigställs till och behandlas av hamn- och gatunämnden den 

23 maj 2022.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 25 Dnr HGN 2020/0785 
 
 

Förstudie Stadsnära skogar i centralorten 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. godkänna förstudien Stadsnära skogar i centralorten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I februari 2021 antog hamn- och gatunämnden en åtgärdsvalsstudie för de 

stadsnära skogarna i centralorten. 500 000 kronor avsattes för 

konsultarvode och internt arvode för att ta fram en förstudie baserad på 

utvecklingsplaner med åtgärds- och skötselförslag inklusive 

kostnadsbedömningar. Konsultarvodet och det interna arvodet uppgår båda 

till 375 000 kronor så det kostade mer än beräknat att ta fram förstudien, 

men förvaltningen har nu allt material inlagt i kommunens geografiska 

informationssystem (GIS), vilket underlättar för framtida skötselåtgärder. 

 

Bakgrunden till förstudien var att många träd har dött i skogarna och 

förvaltningen var osäker på den framtida skötseln. Samtidigt fanns behov 

av att skogarnas värden beskrevs för att bättre kunna skydda dem. Åtgärder 

för att öka den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena, och på så 

sätt förbättra skogarnas ekosystemtjänster, önskades. 

 

Åtgärderna skulle stärka flera mål, som hamn- och gatunämndens mål att: 

”Utveckla hållbara offentliga gröna och blå miljöer”. De bidrar också till 

kommunens målområde 2: ”Hela kommunen lever och utvecklas” med det 

första prioriterade målet: ”I Varberg ska det finnas goda och attraktiva 

livsmiljöer i hela kommunen.” Kommunens hållbarhetsmål med 

hållbarhetsinriktning: ”Livskraftiga ekosystem” och då främst målbilden: 

”Varberg bevarar och utvecklar ekosystemtjänsternas funktion och kvalitet” 

stärks också av att bevara och utveckla de stadsnära skogarna.  

 

Vidare har Sverige åtagit sig skydda och utveckla förutsättningarna för 

biologisk mångfald genom EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och 

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Sveriges nationella 

miljömål – ett rikt växt- och djurliv – lyder: 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 

kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 

variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 
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Beslutsunderlag 
Förstudie Stadsnära skogar i centralorten. 

Utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen. (bifogas ej) 

Utvecklingsplan för Furubergsskogen. (bifogas ej) 

Utvecklingsplan för Göingegården. (bifogas ej) 

Utvecklingsplan för Hamre kulle. (bifogas ej) 

Utvecklingsplan för Prästakullen. (bifogas ej) 

Utvecklingsplan för Påskbergsskogen. (bifogas ej) 

 

Övervägande 
Åtgärder för ökad biologisk mångfald 

En viktig del av förstudien handlar om skötselåtgärder. Flera av skogarna 

växer på berg och andra ytor med tunt jordlager och är därför extra känsliga 

mot torka. Förr var de ofta utmarker med skogsbete. På några ställen kan 

därför röjning till gles skog eller ängsmarker med buskar och träd vara ett 

bättre alternativ än skog.  

 

På flera ställen finns en succession av olika trädslag, vilket är positivt. Då 

kan skogarna föryngras med hjälp av selektiv röjning och gallring och arter 

som bidrar till en mer varierad artsammansättning i skogarna kan gynnas. 

Bara i enstaka områden samt i Påskbergsskogen föreslås plantering av träd. 

Detta innebär att det krävs en förändrad skötsel av skogarna som är 

långsiktig, men att en investering för detta i form av nyplantering inte 

behövs i lika hög grad. 

 

På flera ställen i skogarna pågår igenväxning när bete eller annan skötsel 

har upphört och där föreslås att kronorna på stora, gamla träd friställs eller 

frihuggs, men att buskar i mellanskiktet bevaras. Om buskar och snår 

värnas gynnas fåglar och andra smådjur. Att låta döda stammar och i viss 

mån även ris ligga kvar i skogen så som idag är viktigt att fortsätta göra.  

 

Att friställa värdefulla, gamla, stora träd och att gallra fram träd som på sikt 

kan bli sådana träd är viktigt att göra för att bevara stora värden för 

framtiden. Gamla träd bidrar med fler ekosystemtjänster än unga, små 

träd. Gamla, stora träd hyser många arter både genom sin stora volym, men 

också genom sin struktur som grov bark och död ved som bara finns hos 

riktigt gamla träd.  

 

Ängar och bryn är viktiga för pollinerande insekter och de rovlevande 

insekter, fåglar, fladdermöss och små däggdjur som lever av insekter. Flera 

ängar som ligger i anslutning till de stadsnära skogarna har lång kontinuitet 

och är viktiga att fortsätta slå eller återuppta slåtter på. Om inte ängarna 

slås och höet förs bort konkurrerar så småningom gräs ut de blommande 

örterna. Om istället örterna främjas genom slåtter och andra åtgärder 

gynnas i sin tur pollinerande insekter, vilket resulterar i en ökad biologisk 
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mångfald. Att gallra fram mer flikiga bryn och aktivt spara blommande och 

bärande buskar och träd i skogarna gynnar också pollinerande insekter och 

andra djur. 

 

Invasiva arter som jättebalsamin, parkslide, vresros, lupiner, kanadensiskt 

gullris, druvfläder, spärrgrenigt oxbär och tysklönn eller sykomorlönn 

behöver bekämpas. Det är särskilt viktigt att ta ner stora, rikligt fröbärande 

tysklönnar som har en stor spridningsförmåga. Eventuellt behöver också 

rödek begränsas på längre sikt. Det är också särskilt viktigt att bekämpa 

jättebalsamin som växer med stora, kraftiga bestånd på flera, ibland 

otillgängliga, platser. Jättebalsamin är enligt Naturvårdsverket en av 

Sveriges mest problematiska, invasiva, främmande växt.   

 

Det är viktigt att bekämpa invasiva arter eftersom de tar upp plats för 

andra, inhemska arter. Fler insekter är knutna till inhemska arter även om 

det kan vara värdefullt med utländska arter också. Eftersom de invasiva 

arterna är färre till artantal, men har en kraftigare spridnings- och 

anpassningsförmåga än de inhemska kommer så småningom den 

biologiska mångfalden att ersättas av ett fåtal konkurrenskraftiga arter, 

med mindre förmåga till interaktion med andra inhemska arter, om de inte 

begränsas.  

 

Rekreativa åtgärder 

En annan viktig del av förstudien handlar om åtgärder för att förbättra de 

kulturella ekosystemtjänsterna. Flera åtgärder som förbättrade gångvägar, 

nya soffor och informationsskyltar för att underlätta för människor att 

kunna gå, vila och hitta i skogarna föreslås. Skyltar kan också användas för 

att skapa intresse för naturen. Men det är viktigt att skogarna fortsatt ska 

vara och upplevas som skogar och inte parkliknande miljöer. Natur som 

uppfattas som ”orörd” eller ”vild” är bättre än mer iordningställda 

parkliknande miljöer för många människors mentala hälsa. 

 

På några platser föreslås landskapet lyftas fram genom röjning av 

utsiktsplatser och siktstråk. Enstaka skyltar kan komplettera förståelsen för 

det historiska landskapet och enskilda fornminnen. Platser med utsikt, men 

med ”skydd i ryggen”, väljs ofta av människor för avkoppling. 

 

I Göingegården där belysning saknas föreslås att ett gångstråk genom 

skogen förses med belysning. I Brunnsbergsskogen där det finns ett belyst 

motionsspår föreslås en komplettering av belysning i anslutning till 

pulkabacken.  

 

Att gynna gamla, stora träd, blommande och bärande buskar och träd och 

blommade ängar ökar den biologiska mångfalden, men skapar också större 

upplevelsevärden för människor. På lång sikt är den biologiska mångfalden 

viktig också för människans överlevnad. 
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I Brunnsbergsskogen och Furubergsskogen föreslås urgrävning av dammar, 

dels för att skapa mer permanenta vattenspeglar som ger ökad 

vattenkontakt och större rekreativa värden för människor, dels för att 

gynna insekter som sländor och groddjur. Kontakt med vatten ger många 

människor en rofylld känsla och en urgrävning skulle också gynna den 

biologiska mångfalden. 

 

I Påskbergsskogen föreslås att de båda arboretumen som finns där, ett 

lövträdsarboretum och ett barrträdsarboretum rustas upp med nya skyltar 

och nyplanteringar. Även den svenska slingan föreslås rustas upp och en 

mötesplats med sittplatser och enklare naturlek föreslås skapas. I 

Prästakullen föreslås en mötesplats med väderskydd och grillplatser på en 

gräsyta som används av skolorna vissa dagar, men som idag saknar 

utrustning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 26 Dnr HGN 2022/0143 
 
 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och 
tills vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. avstyrka förelagt förslag till hantering av taxa för upplåtelse av offentlig 

plats 2023 och tills vidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Micael Åkesson (M) föreslår att 

1. avstyrka förelagt förslag till hantering av taxa för upplåtelse av offentlig 

plats 2023 och tills vidare. 

 

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

det bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
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. 

 

Taxan för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare föreslås 

förändras kring hanteringen av friskvårdsaktiviteter, som blir helt 

avgiftsfria.   

 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare – 

synliggjorda förändringar.  

Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare. 

 

Övervägande 
Punkt B6b) Friskvårdaktivitet, avgiftsbelagd, tas bort från taxan och punkt 

B6a) Friskvårdsaktivitet, ej avgiftsbelagd revideras till att hantera all 

friskvårdsaktivitet oavsett om den är avgiftsbelagd eller avgiftsfri samt om 

den är inhägnad eller inte. Taxan sätts till 0 kr för all friskvårdsaktivitet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 27 Dnr HGN 2022/0109 
 
 

Redovisning av uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare,  

2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för 

varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 16 februari 2016, § 30, om ett program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom 

alla verksamhetsområden samt verksamhet som genom avtal lämnats över 

till privata utförare. Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och 

kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 

verksamhet.  

 

Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan se olika ut beroende på 

hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende 

invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och 

kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas.  

 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 

kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara 

tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan 

mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i 

verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter 

att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal. 

Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd 

att med utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett 

driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:  

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten  

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i 

verksamhetsplaner  

 

I programmet anges att berörda nämnder i juni månad varje år översiktligt 

ska redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal med privata utförare 
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och uppdrag för kommunal regi följs upp. Redovisningen ska ske per 

kalenderår och lämnas in till kommunstyrelsen senast 30 juni efterföljande 

år. 

 

Beslutsunderlag 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare, daterad 2015-12-10, KS 2015/0500. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden köper genom offentlig upphandling många olika 

varor och tjänster, men detta uppdrag från kommunfullmäktige handlar om 

verksamheter där juridisk person eller enskild individ ”har hand om vården 

av en kommunal angelägenhet”. Det handlar med andra ord om 

verksamheter där företag har hand om vården av en kommunal 

angelägenhet.  

 

Nedan redovisas hur hamn- och gatunämnden följer upp avtal med privata 

utförare och uppdrag för kommunal regi.  

 

Hamn- och gatunämnden lämnar till viss del över vården av en kommunal 

angelägenhet till privat utförare inom följande områden:  

- Sandupptagning och barmarksrenhållning  

- Vinterväghållning i form av halkbekämpning och snöröjning  

- Hantering av vägsläntsslåtter  

- Grönyteskötsel (huvudsakligen gräsklippning)  

- Slamsugning och spolbilstjänster  

- Städ (centrumstäd, städ av offentliga toaletter och stränder) 

- Parkeringsövervakning (under sommarperioden)  

 

Hamn- och gatuförvaltningen har flera redskap för att arbeta med 

uppföljning och kontroll av de verksamheter som utförs av privata utförare. 

Nedan listas några redskap som används av förvaltningen: 

- Visuella besiktningar av utförda arbeten  

- Genomgång av inkomna felanmälningar  

- Årliga uppstarts- och avstämningsmöten med entreprenörerna  

- Granskning av körrapporter och dagböcker  

- Granskning av statistikuppgifter  

- Stickprovskontroller 

 

När hamn- och gatuförvaltningen upphandlar varor och tjänster ställs 

miljökrav och sociala och etiska krav. Bland annat ställs miljökrav på 

leverantörernas arbetsmaskiner, krav på rökfri arbetstid, rätt utbildning av 

personalen, samt skyddsåtgärder i enlighet med svensk 

arbetsmiljölagstiftning.   
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Under verksamhetsåret har uppföljning av privata utförares arbete gällande 

vägsläntslåtter kunnat förbättrats genom en tydligare teknisk beskrivning 

av tjänsten. Det har gjorts genom att hänvisa direkt i kartmaterial var och 

vad arbetet ska utföras. Tydligare teknisk beskrivning av uppdraget har 

därför stärkts förvaltningens förmåga som beställare att genomföra 

kvalitetskontroller. I övrigt har uppföljning och kontroll av privata utförares 

tjänster skett i enlighet med de redskap som nämns ovan.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 28 Dnr HGN 2022/0152 
 
 

Yttrande över motion om attraktiva 
arbetsplatser och särskilda boenden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. avstyrka motionen om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

plan för att, så snart som möjligt, förse de fastigheter som har 

verksamhet under sommarmånaderna med klimatanläggning,  

2. föreslå kommunstyrelsen att beakta motionens avsikt i kommande 

klimat- och energistrategi och fortsatta arbete inom ramen för 

kommunkoncernens arbete med klimatanpassning,  

3. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokratiska Föreningen Norra Kusten lämnade en motion den 16 

augusti 2019 till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

ta fram en plan för att förse kommunens fastigheter med klimatanläggning. 

 

Bakgrunden var den varma sommaren 2018 som innebar varma 

inomhustemperaturer vid kommunens arbetsplatser, äldreboende, 

särskilda boenden, skolor och förskolor. Motionären menar att en bättre 

boende- och arbetsmiljö är viktigt för att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsplats och ger möjlighet för de som arbetar, bor och verkar i dessa 

lokaler även kan prestera sitt bästa.  

 

Motionen har varit ute på remiss en gång tidigare och skickades med 

begäran om yttrande till servicenämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen då de uppfattades beröras främst av motionen. Motionen 

återremitterades då kommunfullmäktige ansåg att det var av vikt at det gick 

ut till alla nämnder som har personal som arbetar under sommarmånaden. 

Därav skickas nu motionen ut bredare och till samtliga nämnder.   

 

Beslutsunderlag 
Motion från Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) om attraktiv arbetsplats och 

särskilda boende, daterad 2019-08-16 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden håller med motionären att det är viktigt att 

arbeta för en god arbets- och livsmiljö för såväl kommunens medarbetare 

som dess invånare. Även om sommaren 2018 var extremt varmt ser vi att 

trenden är att vi går mot ett allt varmare klimat med torra, varma somrar 
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och milda, blöta vintrar. Det innebär att arbetet med klimatanpassning 

behöver öka takten om Varberg ska utvecklas hållbart.  

 

Från och med januari 2022 finns det ett nytt lagkrav om klimatdeklaration 

vid uppförande av nya byggnationer. I kommunkoncernen pågår ett arbete 

att arbeta klimatsmart, bland annat genom högre miljökrav på material och 

energieffektiva lösningar. Ett exempel är smart teknik för att 

energioptimera bostäder, fastigheter och industrier genom att automatiskt 

anpassa belysning, värme och kyla efter tillgång och behov. Lösningar finns 

och det kommer att kräva en omställning för oss alla.   

 

I rådande stund arbetar kommunkoncernen med en energi- och 

klimatstrategi som kommer vara ett viktigt styrmedel för att klimatanpassa 

vår verksamhet, inklusive kommunen som arbetsplats. Hamn- och 

gatunämndens bedömning är därför att det finns ett pågående arbete för 

klimatanpassning. Dock behöver takten ökas och nödvändiga resurser 

tilldelas till klimatanpassning för att Varberg ska utvecklas hållbart. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 29 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Dialog inför budget 2023 och långtidsplanen 
2024–2027 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inledningsvis förs en diskussion mellan förvaltningschef, avdelningschef för 

Drift och Anläggning, avdelningschef för Offentliga Rummet och 

arbetsutskottet avseende årets tånghantering.  

 

Vidare förs en diskussion mellan förvaltningschefen och arbetsutskottet 

avseende arbetet inför budget 2023 och långtidsplanen 2024–2027.  

 

Utifrån diskussionen planeras ärendet att tas upp igen på hamn- och 

gatunämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni 2022. 

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

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar arbetsutskottet om följande 

punkter:  

 

a) Trafik under byggtid 

Information avseende projektet Trafik under byggtiden planeras att ges 

till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022. 

 

b) Gång- och cykelbana vid stationen  

Information avseende projektet gång- och cykelbana vid stationen 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

c) Elsparkscyklar och elcyklar 

En lägesrapport gällande etableringen av elsparkcyklar och elcyklar 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

d) Uppföljning vinterväghållning  

Förvaltningschefen informerar kort avseende arbetet med åtgärder 

gällande vinterväghållning. Ytterligare information planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.   

 

e) Tånghantering 

Information avseende tånghantering planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

f) Information om yttrande om kollektivtrafikplan 2023 

Förvaltningschefen informerar kort avseende yttrandet om 

kollektivtrafikplan 2023. Mer information planeras att ges till hamn- 

och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

g) Rastplats Viskans mynning beslutad motion och fortsatt hantering  

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport gällande hanteringen av 

motionen avseende rastplatsen vid Viskans mynning. Mer information 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.   
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h) Revidering av riktlinje ”Staden för alla” och kommande handlingsplan  

Information avseende arbetet med revideringen av riktlinje för ”Staden 

för alla” och kommande handlingsplan planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

i) Förstudie utbyggnad regional cykelväg Stråvalla (Löftaån-

Lycketorpsvägen) 

Information avseende planerat framtagande av förstudie för utbyggnad 

av regional cykelväg Stråvalla (Löftaån-Lycketorpsvägen) planeras att 

ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

j) Förstudie utbyggnad regional cykelväg Veddige-Derome 

Information avseende planerat framtagande av förstudie för utbyggnad 

av regional cykelväg Veddige-Derome planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

k) Tågängen och parkering Platsarna 

Förvaltningschefen informerar kort om planerna avseende 

parkeringsplatser vid Tågängen och Platsarna. Ytterligare information 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

l) ”Sommargata” vid Östra Långgatan  

Förvaltningschefen informerar om förslag att skapa en ”Sommargata” 

vid Östra Långgatan, delen Kyrkogatan-Borgmästaregatan under tiden 

23 maj till 4 juli, som en del av platsskapande insatser och attraktiv 

byggtid. Förslaget har tagits fram i samarbete med bland annat 

Näringslivs- och destinationskontoret. Ytterligare information planeras 

att ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.  

 

m) Riskanalys med hamn- och gatunämndens arbetsutskott inför 

internkontrollsplan 

Förvaltningschefen föreslår arbetsutskottet att delta i framtagandet av 

en riskanalys inför kommande internkontrollplan 2023 i anslutning till 

hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022. 

 

n) Datum att notera 

Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datum 

under 2022:  

- Presidiekonferens Tillgänglighet med tema bemötande, fredag 20 

maj 2022 kl. 09.00-12.00. 

- Invigning Briggens utsiktsplats, tisdag 24 maj kl. 13.00. 

- Invigning lekplats i Bua i juni. 

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 6 september 2022. 
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- 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.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 31 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet behandlade följande övriga ärenden:  
 
a) Elsparkcyklar  

 

Karl-Johan Wiktorp (L) ställer frågan hur regleringen av den senaste 

etableringen av elsparkcyklar och elcyklar fungerar.   

 

Förvaltningschefen ger kort information kring hur förvaltningen arbetar 

med att styra och följa upp etableringen av elsparkcyklar och elcyklar.  

Ytterligare information avseende elsparkcyklar och elcyklar planeras att 

ges till hamn- och gatunämnden den 23 maj 2022.    

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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