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 § 9 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Information om månadsrapport jan-feb 2023 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen tillsammans med controller ger en kort muntlig 

redovisning kring status avseende ekonomin under perioden januari till och 

med februari 2023.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 10 Dnr HGN 2022/0460 
 
 

Yttrande på samrådsremiss: Förslag till 
utveckling av Västkustbanans 
enkelspårsområde, Engelska parken till Hamra 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1) tillstyrka samrådsremissen, 

2) föreslå kommunstyrelsen att beakta hamn- och gatunämndens 

rekommendationer i slutförandet av idéstudien och fortsatta 

utredningar, studier och planer, 

3) översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Lennart Andrén (SD) reserverar sig skriftligt. 

 

Beslut under sammanträdet 
Ordförande yrkar för bifall på förvaltningens förslag till yttrande.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på förvaltningens förslag på 

yttrande och finner förslaget bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling och lämplig användning av 

enkelspårsområdet mellan Engelska parken till Hamra efter att järnvägen 

tagits bort. Utredningen har pågått under 2021–2022 i samverkan med 

övriga samhällsbyggande förvaltningar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 december 2022, § 528, 

att idéstudien ska skickas ut på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Yttrande ska komma in till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.  

 

Beslutsunderlag 
Idéstudie – förslag till utveckling av Västkustbanans enkelspårsområde, 

Engelska parken till Hamra, 13 december 2022.  

Underlag – utvecklingsperspektiv, 13 december 2022 

Trafikutredning för utveckling av spårområdet 

Landskapsanalys, inklusive bilaga 

Kartläggning av ekosystemtjänster 
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Övervägande 
Idéstudien för hur Västkustbanans enkelspårområde ska utvecklas syftar 

till att koppla samman staden och kusten då den tidigare barriären, 

järnvägsspåret, kommer att försvinna i samband med järnvägstunneln 

byggs ut. I studien har hela sträckan studerats för att få med den bästa 

helhetslösningen. Sträckan har även delats in i fem olika delområden där 

utvecklingsförslag tagits fram för respektive delområde som ska passa ihop 

med respektive omgivning.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen har i arbetet med idéstudien tagit fram en 

trafikutredning, en landskapsanalys och en kartläggning av 

ekosystemtjänster. Projektledningsgruppen för idéstudien har valt 

inriktningen på idéstudien, där hamn- och gatuförvaltningens roll har varit 

rådgivande.  

 

Förvaltningen anser att projektet har hittat en bra inriktning med att 

förbättra förutsättningarna för hållbart resande genom att skapa ett snabbt 

grönt rörelsestråk för gående och cyklister längs det gamla spårområdet. 

Förslaget ger även goda möjligheter att skapa nya kopplingar mellan staden 

och havet.  

 

Idéstudien är bara början på en process där många val och bortval återstår 

att göra när det finns mer kunskap. Förvaltningen vill därför skicka med 

nedanstående rekommendationer till slutförandet av idéstudien (a) och till 

fortsatta utredningar, studier och planer (b):  

 

1. Idéstudie behöver ge möjlighet till flexibla lösningar i senare 

skeden 

a) Det står tidigt i rapporten att idéstudien endast ska ge förslag till lämplig 

utveckling. I vissa fall har studien valt riktning utan att ha tillräckligt med 

underlag om det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt möjligt att 

genomföra. I det här skedet är det naturligt att det finns stora osäkerheter 

där det behövs mer djupgående utredningar i senare skede för att kunna 

välja rätt väg. I fortsatt arbete med detaljplaner och förstudier behöver olika 

aspekter fortsätta att vägas mot varandra för att få den mest optimala 

lösningen. Då ska idéstudien vara en inspiration och riktning, men det är 

viktigt att det framgår i idéstudien att det är möjligt att göra andra val om 

fortsatta utredningar kommer fram till att andra lösningar är mer 

fördelaktiga eller om det ursprungliga förslaget inte är möjligt att 

genomföra.  

 

b) Det är vidare viktigt att kommande detaljplaner i centrum samordnas för 

att få en bra helhetslösning. Bland annat behöver gång- och cykelstråk 

mellan nya stationen och Bäckgatan samt grönstråk mellan Engelska 

parken – Sjöallen – Societetsparken studeras tillsammans.  
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2. Mer beskrivningar från trafikutredningen, särskilt analys av 

framtida kollektivtrafiklösningar 

a) Det saknas beskrivningar från genomförd trafikutredning i slutrapporten 

vilket medför att det är svårt för läsaren att förstå dagens trafiksituation, 

samt vilka utredningar som genomförts för att få fram förslaget. Studien 

behöver därför kompletteras med mer beskrivande information om trafiken 

från trafikutredningen.  

 

I rapporten saknas det helt beskrivningen av kollektivtrafikens behov i 

stråket. Det behöver framgå i rapporten att spårbunden trafik, bussar och 

självkörande minibussar/poddar har studerats. Inkomna synpunkter och 

idéer om järnväg eller spårväg behöver bemötas bättre i rapporten. Det är 

viktigt att läsaren kan följa hur olika alternativa lösningar har analyserats 

och motiv till att de har valts bort. Möjligheterna att använda spårområdet 

för framtidens kollektivtrafik studerades med hjälp av konsultfirman 

Trivector. Konsulten rekommendation var att inte bygga bort den unika 

möjligheten att ha kvar hela infrastrukturen i hela sin sträckning för att i 

framtiden kunna ha kvar möjligheten att köra kollektivtrafik (exempelvis 

självkörande poddar) längs sträckan när tekniken för detta är mer 

utvecklad, och utbyggnaden av bostäder i Apelviken och Jonstaka skapar ett 

bättre underlag. Det behöver därför tydligare framgå motiven till att detta 

alternativ valdes bort längs hela sträckningen. Det behöver också tydligare 

framgå att inriktningen nu är att utreda möjligheten till ett nytt 

kollektivtrafikstråk mellan Jonstaka, Apelviken och Kurorten.  

 

Rapporten behöver kompletteras med analyser och motiv till att ta bort 

planskilda korsningar samt skisser på hur trafikslag kan mötas i de punkter 

där trafikstråken idag är planskilda; Ringvägen – Sanatorievägen – 

Västkustvägen. 

 

3. Trafikförslagen i centrum behöver konsekvensbedömas 

utifrån ett trafiksystemperspektiv 

a) Idéstudien har avgränsats till att endast studera spårområdet. Det har 

inneburit en svårighet när det gäller trafikfrågorna då de måste studeras 

utifrån ett systemperspektiv där trafiksystemet i ett större geografiskt 

område och sammanhang studeras. Det står exempelvis att 

trafiksituationen kommer att förenklas i Varbergs centrum men inte hur. 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för staden är målet att 

genomfartstrafiken genom centrum ska minska. Det behöver tydligare 

framgå i rapporten att det även är målet i idéstudien. Sedan behöver det 

tydligare beskrivas vad syftet är med att förlänga Mathilda Ranchs allé och 

vilka konsekvenserna blir för övriga delar i centrum om biltrafiken flyttas 

från Västra Vallgatan till Matilda Ranchs allé. Det behöver även motiveras 

varför Bäckgatan anses ge en förbättrad tillgänglighet till parkeringshusen 

jämfört med idag. Ett sätt att tydliggöra olika alternativ som studerats är att 
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komplettera studien med fler illustrationer och skisser över möjliga 

trafiklösningar, särskilt de fyra alternativ som studerats. Rapporten 

behöver även kompletteras med en uppställning över aktuella väglutningar 

så att alternativen synliggörs, förslagsvis i form av en tabell på lutningar 

enligt Trafikverkets rapport 2022:001 ”Vägar och gators utformning”.  

 

b) Ett följduppdrag till idéstudien bör vara att genomföra fördjupade 

trafikanalyser av hela trafiksystemet för att hitta bästa lösningen för att 

kunna minska genomfartstrafiken i centrum utan att försämra 

tillgängligheten till parkeringshus och leveranser till butiker i centrum.  

 

4. Behov av att utreda vidare alternativa lösningar i Hästhaga 

a) Det behöver tydligare framgå i idéstudien vilka motiv som legat till grund 

till valet att fylla igen ravinen i Hästhaga, och vilka alternativ som därmed 

har valts bort. Exempelvis så kommer igenfyllningen medföra att det inte 

kommer att gå att skapa ett sammanhängande kollektivtrafikstråk mellan 

Apelviken och centrum i framtiden. Det är också oklart om massorna för att 

täcka igen ravinen (bergskärningen) kommer att räcka och vad 

konsekvenserna blir och vilka alternativ som finns om de inte räcker.  

 

b) Förvaltningen rekommenderar att som nästa steg genomföra en 

fördjupad analys av tre alternativ: 1) att bergsskärningen fylls igen 2) att 

bergsskärningen hålls öppen 3) att bergsskärningen fylls igen delvis. Dessa 

tre alternativ behöver studeras utifrån bland annat gestaltning, säkerhet, 

drift och kostnader. Det är särskilt viktigt att väga de olika alternativen mot 

varandra då ett beslut att fylla igen Hästhaga bland annat medför att 

kulturmiljövärdet kopplat till spåret försvinner.  

 

När det gäller cykelvägen längs den äldre banvallen så behöver det utredas 

vidare om strandskyddet behöver upphävas och vilka konsekvenser det i så 

fall kan ge. 

 

5. Tydliggör att cyklister längs spårområdet behöver ha 

företräde för att kunna avlasta strandpromenaden 

a) Under avsnittet ”Tvärsgående kopplingar” behöver det tydligare framgå 

att kopplingarna behöver utformas på ett sådant sätt att framkomligheten 

längs med stråket på spårområdet inte påverkas negativt. Detta för att 

cyklister ska kunna ta den nya cykelvägen som innebär kortare restid till 

centrum, och därmed välja bort att cykla på strandpromenaden. Om det blir 

många konflikter andra trafikanter kommer cykelbanan inte att få den 

avlastande effekten av strandpromenaden som önskas.  

 

6. Behov av att utreda vidare alternativa lösningar i området 

mellan Apelviken och Jonstaka  

a) Det behöver tydligare framgår hur idéstudien har kommit fram till att 

fylla igen svackan och inte behålla en planskild passage över Västkustvägen. 
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Viadukten på Västkustvägen och relationen till en ny infart till Apelviken 

behöver snarast studeras vidare för att säkerställa en bra helhetslösning för 

området.  

 

b) Det är viktigt att området mellan planerat utbyggnadsområde i Jonstaka 

och Apelviken, via Vrångabäcken, fortsätter att utredas i sin helhet för att 

hitta en hållbar lösning för hela området Jonstaka, Breared och Apelviken.  

 

7. Behov av process och budget för temporära insatser  

a) Då det kommer att ta tid tills hela spårområdet kan omvandlas enligt 

förslaget i idéstudien, så behöver det framgå i rapporten att det finns behov 

av en planeringsprocess och budget för tillfälliga platsskapande åtgärder 

längs med spåret, exempelvis enklare form av gång- och cykelmöjligheter 

längs med spåret. Det är en viktig symbolhandling att kommunen, så snart 

spåret är borta, påbörjar del av ombyggnaden för att visa den stora vinsten 

med att spåret är borta.  

 

b) Tiden fram till att det första projektet är tänkt att genomföras är mycket 

begränsad.  Detaljplanearbetet måste därför starta omgående för att kunna 

påbörja byggnation när järnvägsspåret är borttaget.  

 

8. Komplettera med information om ledningsdragningar 

a) Studien behöver kompletteras med underlag från VIVAB och VEAB över 

deras framtida planerade utbyggnad av infrastrukturen under mark. Detta 

är en utredning som på samma sätt som övriga utredningar bör läggas upp 

som en offentlig rapport kopplat till idéstudien. Rapporten behöver ta upp 

vilka övergripande konsekvenser dessa framtida rörförläggningar får för 

exempelvis ett grönstråk längs samma sträcka och vikten av ett gemensamt 

planeringsarbete framöver.  

 

9. Tydliggör vad som ska tas över av kommunen enligt avtal med 

Trafikverket 

a) Det behöver bli tydligare framgå vad som ingår i avtalet med Trafikverket 

för att kunna kalkylera vad kostnaderna blir i nästa skede. Det gäller 

exempelvis masshantering, saneringsgrad och nivå på återställandet av 

marken. Det blir avgörande för att i fortsatt arbete kunna beräkna och 

jämföra kostnader för olika alternativa åtgärdsförslagen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 11 Dnr HGN 2023/0003 
 
 

Yttrande över motion om att utreda åtgärder för 
skydd av Himleån och dess omgivande miljö 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 
1. avstyrka motionen att utreda (1) hur skadliga utsläpp i Himleån och 

dess omgivande miljö förhindras samt (2) tillskapandet av ett 

kommunalt naturreservat, med hänvisning till övervägandet i detta 

yttrande,  

2. översända beslutet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Mikael Bonde (-) lämnade en motion den 20 juni 2022 till 

kommunfullmäktige att utreda hur det kan säkerställa att inga utsläpp av 

farligt avfall eller kemikalier kan skada Himleån och dess omgivning samt 

utreda tillskapandet av ett kommunalt naturreservat. 

 

Bakgrunden är det dieselutsläpp från en tankstation på Kvarnagården som 

inträffade den 14 april 2022, då en större mängd diesel nådde Himleån, 

samt den planerade utbyggnaden av Södra Trönninge inklusive 

förlängningen av Österleden med en bro över Himleån.  

 

Beslutsunderlag 
Motion från Mikael Bonde (-) om att utreda åtgärder för skydd av Himleån 

och dess omgivande miljö, daterad 2022-06-20 

 

Övervägande 
Tidigare motioner 

Miljöpartiet lämnade 2018 en motion till kommunfullmäktige att skydda 

Himleån genom tillskapandet av ett kommunalt naturreservat. Hamn- och 

gatunämnden yttrade sig över motionen den 25 mars 2019 och fattade 

beslut om att avstyrka motionen (dnr HGN 2018–0675). 

 

Skadliga utsläpp 

Vid detaljplaneläggning tas flera utredningar fram i syfte att utgöra ett 

underlag för detaljplanens lämplighetsprövning. Det kan bland annat vara 

dagvattenutredning, naturvärdesinventering, bullerutredning och 

miljökonsekvensbeskrivning. I samband med framtagandet av 

planprogrammet för Södra Trönninge genomfördes två 

miljökonsekvensbeskrivningar, daterade 2016-04-12 samt 2016-05-12, var 

av den ena särskilt studerade konsekvenserna av den planerade 

exploateringens dagvattenutsläpp till Himleån och Natura 2000-området 
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Getteröns fågelreservat. I miljökonsekvensbeskrivningen har man bland 

annat tittat på risken för utsläpp av olja och drivmedel till följd av olyckor, 

utsläpp av föroreningar via dagvattnet och kumulativa effekter av dessa 

samt konsekvenser till följd av klimatförändringar och ökad risk för 

översvämningar. Lämpliga skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan 

föreslås. Miljökonsekvensbeskrivningarna finns publicerade på 

kommunens hemsida varberg.se, sökord Samråd-

Miljökonsekvensbeskrivning-Södra Trönninge. 

 

I det pågående arbetet med Förstudierapport Östergatan, där placering och 

utformning av en vägbro över Himleån studeras i detalj, behandlar 

utredningen miljökonsekvensbeskrivningen, de föreslagna 

skyddsåtgärderna samt gällande miljölagstiftning. Innan en byggnation av 

vägbro över Himleån kan genomföras föreligger en tillståndsprövning hos 

Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet och dispens från 

strandskydd som kan komma att innebära att ytterligare hänsyn behöver 

tas. 

 

Förvaltningen anser att frågan att undersöka hur vi ska säkerställa att 

utsläpp som kan skada Himleån och dess omgivande miljö inte inträffar 

redan är utredd och hanteras inom den plan- och bygglagstyrda 

planeringsprocessen samt genom kommande tillståndsprövning. 

 

Förvaltningen konstaterar att det samband med dieselutsläppet våren 2022 

framkom vissa brister i kommunens krishantering och 

krishanteringsorganisation. Förvaltningen förordar därför att 

organisationen ses över så att beredskap att snabbt kan agera när utsläpp 

och olyckor sker finns. 

 

Kommunalt naturreservat 

Hamn- och gatuförvaltningen instämmer i att det är livsnödvändigt att vi 

bevarar områden som kan hysa naturliga ekosystem och att grönområden 

är viktiga för människors hälsa. Utmed Himleån finns höga naturvärden 

och därför ett uppenbart behov av skydd för enskilda arter, biotoper och av 

miljön i sin helhet. Områden med behov av skydd finns framför allt vid och 

i närheten av vattendraget, inom det område som omfattas av strandskydd. 

I planprogrammet för Södra Trönninge föreslås ingen ny bebyggelse inom 

strandskyddet. 

 

Stora områden på södra sidan av Himleån är planlagda och kommunen är 

huvudman för den allmänna platsen, bland annat planlagd natur i 

anslutning till Göingegården och Kvarnagårdens ridskola. I den pågående 

detaljplanen för Södra Trönninge etapp 1 (del av Göingegården 1:13, 

Trönninge 7:47 och Trönninge s:8) föreslås området närmst Himleån 

behålla sitt strandskydd och planläggs som natur och park. I och med det 
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ges förutsättningar för att områdets rekreativa värden kan utvecklas, 

samtidigt som även naturvärden ska kunna bevaras och utvecklas. 

 

Med utgångspunkt i pågående och kommande arbetet med att planlägga 

Södra Trönninge utgår förvaltningen från att kommunen avser att fortsätta 

planlägga Himleåns omgivande biotoper som natur och att det i samband 

med planläggningen tas fram en skötselplan med tydliga mål att vårda 

naturvärdena. Om så sker finns det inte anledning att skapa ett kommunalt 

naturreservat. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 12 Dnr HGN 2022/0439 
 
 

Svar på remiss - Riktlinjer för ekosystemtjänster 
och kompensationsåtgärder 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. tillstyrka förslaget till riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder, 

2. översända yttrandet och övervägandena till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 6 december 2022 beslutat om att 

skicka förslag till riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder på remiss till berörda nämnder och bolag inom 

kommunkoncernen. Remissperioden pågår till den 31 mars 2023. 

 

Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och kommer 

att antas av kommunfullmäktige. Förslaget till riktlinjer har upprättats av 

samhällsutvecklingskontoret i dialog med andra samhällsbyggande 

förvaltningar och bolag, däribland hamn- och gatuförvaltningen. 

 

Riktlinjerna syftar till att etablera ett koncernövergripande arbetssätt för 

integrering av ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen och för 

kompensation av förlorade värden. I riktlinjen beskrivs arbetssätt för att 

bevara och ersätta ekosystemtjänster samt fem övergripande principer. Till 

riktlinjerna finns Underlag till riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder, ett separat dokument som beskriver kommunala 

och nationella mål, lagstiftning, tillämpning och ansvar inom 

ämnesområdet. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder, 

daterad 6 december 2022 

Underlag till riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder, 

daterad 6 december 2022 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för 

ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder och anser att riktlinjerna är 

ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet med ekosystemtjänster och 
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kompensation i samhällsbyggandet och ett stöd i arbetet utifrån hamn- och 

gatunämndens uppdrag och mål. 

 

Syftet med att uppmärksamma ekosystemtjänsterna är att visa på de nyttor 

som samhället får av ekosystemen, att väga in dessa nyttor i beslut av olika 

slag och på så vis fatta mer hållbara beslut. Det handlar om beslut kopplade 

till planering, exploatering, skötsel och förvaltning av mark och vatten, alla 

viktiga delar i samhällsbyggnadsprocessen. Det kan i sin tur öka 

möjligheten att uppnå de mål som finns kopplade till en hållbar 

samhällsutveckling, både inom kommunen, nationellt och globalt. Med 

riktlinjer som är styrande för alla kommunkoncernens samhällsbyggande 

nämnder och bolag skapas förutsättningar för gemensamma arbetssätt och 

det delade ansvaret tydliggörs. 

 

Riktlinjerna visar på kommunens ambitionsnivå och vilka förväntningar 

kommunen har på hur arbetet ekosystemtjänster och kompensation 

bedrivs. Systematiska och enhetliga arbetssätt skapar transparens i de 

bedömningar som kommunen gör. Det ger en ökad tydlighet gentemot 

externa aktörer.   

 

Förvaltningen ser att det är möjligt att implementera flera av riktlinjerna i 

nämndens verksamhet genom att utveckla befintliga processer och rutiner. 

Projektens påverkan på ekosystemtjänster behöver uppmärksammas i 

tidiga skeden så att negativa påverkan kan undvikas eller minimeras. När 

negativ påverkan inte kan undvikas behöver finansiering av 

kompensationsåtgärder säkras i förstudiefasen och exploateringsavtal, 

vilket kan innebära ökade kostnader. I förvaltningsskedet kan 

implementeringen innebära nya arbetssätt och andra prioriteringar, 

exempelvis i vår skötsel av grönytor. 

 

Ett fortsatt arbete med att ta fram gemensamma verktyg och metoder bör 

drivas av kommunstyrelsens förvaltning i dialog med andra 

samhällsbyggande förvaltningar och bolag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 13 Dnr HGN 2023/0046 
 
 

Yttrande avseende riktlinje för intern kontroll 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. godkänna riktlinje för intern kontroll, 

2. översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 

hantering.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den nuvarande riktlinjen för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige 

18 juni 2013, § 69, och har nu setts över. 

  

Revideringen av riktlinje för intern kontroll innehåller inga förändringar 

avseende process eller tidplan för arbetet. Däremot har styrdokumenten 

delats upp i två separata delar: en riktlinje som beskriver de principiella 

utgångspunkterna för arbetet och en anvisning som beskriver hur det 

praktiska arbetet ska gå till.  

 

Ett tillägg som gjorts i de nya styrdokumenten är påpekande om vikten av 

att inte granska egna ansvarsområden eller processer utan att om möjligt 

involvera någon oberoende i granskningen  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 januari 2023, § 24, att 

den omarbetade riktlinjen ska skickas ut på remiss till kommunens 

nämnder och bolagsstyrelser för översyn och yttrande innan den kan tas 

upp för beslut i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för intern kontroll.  

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen anser att revideringen av riktlinje för intern 

kontroll tydliggör de gemensamma principerna, ansvaret och 

organisationen för att arbeta med intern kontroll. Det är också bra att 

styrdokumenten påpekar vikten av att inte granska sina egna 

ansvarsområden eller processer samt att det finns en kontrollsamordnare 

som stödjer arbetet. Intern kontroll bidrar till att förbättra verksamheten, 

därav särskilt viktigt att nya perspektiv kan komma in och granska 

verksamhetens olika processer.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr HGN 2022/0415 

Riktlinjer för tillgång på natur och parkmark 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. ärendet blir ett informationsärende på hamn- och gatunämndens

sammanträde den 20 mars 2023

2. ärendet blir ett beslutsärende på hamn- och gatunämndens

sammanträde den 24 april 2023.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beslut under sammanträdet 
Ordförande (M) yrkar på följande: 

• att ärendet blir ett informationsärende på hamn- och gatunämndens

sammanträde den 20 mars 2023,

• att ärendet blir ett beslutsärende på hamn- och gatunämndens

sammanträde den 24 april 2023.

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

det bifallet.   

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa en god tillgång på natur och 

parkmark i kommunen. Både inom hamn- och gatuförvaltningen och på 

övriga samhällsbyggande förvaltningar har det funnits ett behov av att 

tydliggöra kraven på tillgång och kvalitet för grönytor, exempelvis i 

samband med planering av nya bostadsområden. Riktlinjerna kommer 

även kunna användas för att identifiera bristområden på natur och 

parkmark i den befintliga bebyggelsestrukturen i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för tillgång på natur och parkmark. 

Övervägande 
Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för att säkerställa att kommunens 

invånare får en likvärdig tillgång och kvalitet på natur och parkmark. 

Genom att tydliggöra vilka krav som gäller för natur och parkmark vid 

planering av nya bostäder kommer riktlinjerna att bidra till enhetlig 

styrning samt ökad transparens och insyn för de aktörer som deltar i 

samhällsplaneringsprocessen.  
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Riktlinjerna bygger på en omvärldsanalys av andra svenska kommuners 

riktlinjer för tätortsnära grönska, på Boverkets rekommendationer samt på 

en analys av de befintliga förutsättningarna i kommunens grönstrategi.  

 

Riktlinjerna är en fördjupning och delvis revidering av delstrategin 2.3 

”Punkter, platser och områden” i Varbergs kommuns grönstrategi. 

Revideringen avser avstånd till den minsta grönytekategorin som i 

riktlinjen satts till 200 meter jämfört med 300 meter som står i 

grönstrategin.  Storleken på den rekommenderade ytan för den största 

grönytekategorin har ändrats från 40 hektar i grönstrategin till 20 hektar i 

riktlinjen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Byggnadsnämnden 

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2023-03-06 16 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 15 Dnr HGN 2022/0459 
 
 

Information om mål och inriktning 2024–2027 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklings- och kvalitetstrategen informerar om tidsplan och process för 

hamn- och gatunämndens arbete med att ta fram nya mål och inriktning för 

perioden 2024–2027.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 16 Dnr HGN 2022/0462 
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar hamn- och gatunämndens arbetsutskott om 
följande ärende: 
 
a) Trafik under byggtid 

Information om trafik under byggtid planeras att ges på hamn- och 

gatunämndens sammanträde den 20 mars 2023.  

 

b) Elsparkcyklar och elcyklar 

Information om årets etablering av elsparkcyklar och elcyklar planeras att 

ges på hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 mars 2023.  

 

c) Projektportföljen 

Information om hamn- och gatunämndens projektportfölj planeras att ges 

på hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 mars s023.  

 

d) Farehamnen 

Information om projektet Farehamnen planeras att ges på hamn- och 

gatunämndens sammanträde den 20 mars 2023.  

 

e) Grönplan 

Information om hamn- och gatunämndens grönplan planeras att ges på 

hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 mars 2023.  

 

f) Nedskräpningslagen 

Information om den nya nedskräpningsplagen planeras att ges på hamn- 

och gatunämndens sammanträde den 20 mars 2023.  

 

g) Myndighetsutövning på offentlig plats – upplåtelser och tillstånd 

Information om hamn- och gatuförvaltning tillståndshantering gällande 

upplåtelser av offentlig plats, grävtillstånd och trafikanordningsplan 

planeras att ges på hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 mars 

2023.  
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h) Information om kommunikationsarbetet 

Information om kommunens och förvaltningens kommunikationsarbete 

planeras att ges på hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 mars 

2023.  

 

i) Datum att notera 

Förvaltningschefen informerar om följande datum: 

• Kommungemensam utbildning för förtroendevalda, Arena Varberg, 

fredag 10 mars 2023.  

• Torghandlarmöte onsdag 12 april 2023, lokal B1.  

• Preliminärt datum för invigning av Apelviken, lördag 13 maj 2023 

(preliminärt).  

• Rundtur med hamn- och gatunämnden för att få möjlighet att besöka 
platser för planerade och pågående projekt, måndag 29 maj 2023 
(preliminärt).   

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 17 Dnr HGN 2022/0461 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott behandlade följande övriga 

ärenden:  

 

a) Tågängen 

Catrin Andersson (S) ställer frågan kring parkering vid Tågängen.  

 

Förvaltningschefen svarar hur parkeringen vid Tågängen har byggts ut i 

samband med ombyggnaden i Platsarna.  

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