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Dnr HGN 2012/0252

Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommun
-

föreslå kommunfullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att ta
fram ett nämndövergripande förslag för principer gällande kompensation av förlorade värden till följd av exploatering eller förändrad
markanvändning samt avsätta resurser för ett sådant arbete

-

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av
platser och gröna huvudstråk genom kartläggning och investeringsplanering i kommande budgetarbete

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-06-15, Kf § 69/2010, fick hamnoch gatunämnden (dåvarande gatunämnden) i uppdrag att upprätta förslag
till ny grönplan för Varbergs tätort. Beslutet togs i samband med antagande
av översiktsplan för Varbergs kommun och fördjupad översiktsplan för
stadsområdet. Grönplanen, som under arbetets gång fått namnet grönstrategi, ska ses som en fördjupning vad gäller de gröna värdena med syfte att
ge en långsiktig gemensam inriktning för utveckling av utemiljön i kommunen.
Dokumentet har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter från planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret och hamn- och gatuförvaltningen.
Samråd har också förts med kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och hälsa. Dokumentet har också varit ute
på remiss hos nämnder och kommunala bolag enligt följande sändlista:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Servicenämnd
Socialnämnd
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Varbergs Bostad AB
Varbergs Energi AB
Varbergs Event AB
Varbergs Fastighet AB
Vivab
Marknad Varberg

Remissvar och synpunkter har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Vivab. Nämnderna och bolagen kommer med följande
synpunkter:
1. Barn- och Utbildningsnämnden:
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar
- att inte ha några invändningar mot förslaget till Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommun.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att i ett tidigt skede
samverka i förvaltningsövergripande projekt rörande planeringsfrågor.
Särskilt i de frågor som rör miljöer angränsande verksamheter där barn
och unga vistas och där ansvaret ligger på barn- och utbildningsförvaltningen.
Med gemensamma mål och riktlinjer ges större möjligheter att utveckla
och förbättra utomhusmiljön så att den blir både attraktiv och säker för
dessa verksamheter. Utomhusmiljöer som angränsar skol- och förskolegårdar används i stort sätt dagligen för undervisning och lek. Därför bör
även omgivningen betraktas som lärmiljöer vilka kan bidra till ökad
kvalitet och måluppfyllelse.
2. Byggnadsnämnden:
Byggnadsnämnden beslutar att tillstryka förslaget.
Yttrande
När det gäller byggnadsnämndens ansvarsområde är det framförallt kapitel 2 och 4 som kommer att beröras. Strategin är en god, övergripande
målbild som ger ett tydligt avstamp för Varbergs kommuns arbete med
de gröna miljöerna. Det blir nu viktigt att man går vidare med fördjupade programplaner för de olika delstrategierna.
-

Princip för ersättning av förlorade värden
Strategi/princip för skyddande av värdefull natur, markbyten etcetera
Arbeta in tänk kring punkter, platser och områden i planeringen

Strategi 4 kommer framförallt att beröra tillfälliga bygglov.
Principer för var och under vilka förutsättningar strategin ska användas
bör utarbetas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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3. Kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Godkänna förvaltningens yttrande som svar till hamn- och gatunämnden avseende förslag till grönstrategi
Yttrande
Grönstrategin är ett spännande och välskrivet dokument. Flera av de områden som beskrivs i strategin har beröringspunkter med kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Detta är naturligt eftersom strategin är
en del i samhällsbyggnadsprocessen, och där ingår även kultur och fritid. Representanter från förvaltningen har också varit delaktiga i processen kring framtagandet av strategin. Förvaltningen har inga synpunkter
på specifika delar i innehållet. Nämndens ansvarsområde berörs och beskrivs ett flertal gånger i strategin. Det viktiga blir sen förverkligandet
av strategin.
De synpunkter förvaltningen har generellt kring grönstrategin, och strategiska dokument i allmänhet, är att vi anser det viktigt att det finns en
tydlig tanke kring hur de ska användas. Samhällsbyggnadsprocessen är
komplex och ställer redan idag höga krav på alla inblandade. Därmed är
riktlinjerna för hur arbetet ska struktureras och vilka hänsyn som ska tas
av högsta vikt. Framför allt behöver det skrivas när olika delar som påverkar processen ska komma in. Ska t.ex. offentlig utsmyckning ingå
som en del vid planeringen av det offentliga rummet behöver detta
komma in redan vid planeringsstadiet och också budgeteras för.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge följande synpunkter:
-

-

Grönstrategin ligger i huvudsak utanför intresseområdet för miljöoch hälsoskyddsnämndens (MHN) uppdrag. Icke desto mindre är
förslaget en intressant genomgång av olika möjligheter att skapa en
ny utveckling av utemiljön i kommunen. En fråga som kan ha betydelse även ur MHN:s perspektiv är möjligheterna att skapa huvudstråk i Varbergs tätort. Flera sammanbundna stråk torde underlätta
möjligheten att klara kvalitetsmålen för luft och buller.
Under punkten 2.5 diskuteras möjligheterna att ersätta natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation. Här borde kanske
också ses över möjligheterna att införa en riktlinje om att infiltrerbar
yta som exploateras skall ersättas med lika stor infiltrerbar yta på
annan plats men inom samma avrinningsområde. Dagvattenfrågorna,
mängd och innehåll, ökar allt mer i betydelse som ett miljöproblem
inom tätbebyggda områden.

5. Vivab:
Vivab har inget att erinra mot eller att ytterligare tillföra förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Förvaltningens överväganden
Som framgår av yttranden ovan har ingen av de tillfrågade nämnderna eller
kommunala bolagen några synpunkter på Grönstrategins egentliga innehåll.
Flera av nämnderna påpekar däremot att hur implementeringen av Grönstrategin härefter sker är en viktig förvaltningsövergripande fråga.
Utvecklingen av punkter, platser, områden och stråk bör arbetas in i planeringsprocessen. Detta kan exempelvis göras genom att grönstrukturanalyser
och gestaltningsprogram införlivas som arbetssätt på en förvaltningsöverskridande nivå. Detta för att redan i ett tidigt skede ha tillgång till verktyg
för att kunna analysera, föreslå utveckling och kompensera eventuella förluster av värdefulla ytor för aktiviteter, upplevelser eller biologisk mångfald.
Grönstrukturanalyser och gestaltningsprogram kan också fungera som verktyg för att redan i ett tidigt skede definiera och föreslå offentlig utsmyckning, odlingsmöjligheter eller gröna tak och införliva dessa i arbetsprocess
och budget redan från början. Kultur- och fritidsnämnden påpekar vikten av
detta när det exempelvis gäller offentlig utsmyckning, men även andra dokument och motioner, till exempel den antagna motionen om strategi för
utveckling av stadsodling och byggnad av gröna tak på industribyggnader,
efterfrågar samma utrymme och verktyg i planeringsprocessen.
Kategorierna punkter, platser, områden ska också vara ledstjärnor i hamnoch gatuförvaltningens arbete med att förbättra och prioritera skötseln av
Varbergs kommuns utemiljö. De ska också fungera som utgångspunkt i
hamn- och gatunämndens yttranden i planärenden.
Både byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden efterfrågar
också metoder för hur ersättning av förlorade värden vid byggnation ska
införlivas i planeringsprocessen. Förvaltningen bedömer att det vidare arbetet med att utveckla dessa kompensationsprinciper bör göras i bred samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag då det rör olika typer av
miljöer och ingrepp inom allt från dagvattenfrågor till vägbyggen och exploatering av gröna ytor. Ett uppdrag om att påbörja och ansvara för att ett
sådant arbete genomförs bör delas ut till lämplig nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Servicenämnd
Socialnämnd

Avdelningschef Offentliga rummet
Varbergs Bostad AB
Varbergs Energi AB
Varbergs Event AB
Varbergs Fastighet AB
Vivab
Marknad Varberg

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr HGN 2012/0333

Lekplatsriktlinjer
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- anta lekplatsriktlinje för Varbergs kommun
-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rullande femårig investeringsplan för nyinvestering

-

betona vikten av att hålla en god kommunikation och dialog i samband med att investeringarna genomförs i enlighet med riktlinjen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden ansvarar för utveckling, planering, utformning, nyanläggning och förvaltning av lekplatser.
Lekplatsriktlinjen ska ses som en områdesvis fördjupning av Grönstrategin.
Den grundar sig i ett generellt behov av upprustning av kommunens lekplatser
och i det faktum att barn i den växande kommunen Varberg är den befolkningsgrupp som ökar mest. Lekplatsriktlinjen är en strategi för hur lekmiljöer
ska hanteras och utvecklas i Varbergs kommun, så att de bidrar till att uppnå
målet för Vision 2025 - Varberg som västkustens kreativa mittpunkt.
Genom att upprätta en övergripande lekplatsriktlinje med beskrivning av genomförande, definition av skötselrutiner och fortsatt arbete med investeringsplanering skapar vi ett bra underlag för att kunna tillhandahålla attraktiva, varierade och tillgängliga platser för lek och social samvaro av hög kvalitet i jämn
fördelning över kommunen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Offentliga rummet
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Dnr HGN 2013/0087

Investeringsbudget 2014 och plan 2015-2018
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- anta förslag till investeringsbudget 2014 och plan 2015-2018 med
ändring av att investeringssumman för konto 35015, mötesplatser
serviceorter och landsbygd, som fördubblas till 800 tkr årligen
-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för användning av
medlen i konto 35015, mötesplatser serviceorter och landsbygd.
Denna ska i så stor utsträckning som möjligt samordnas med de i
lekplatsriktlinjen föreslagna förändringarna i lekplatsbeståndet

-

medel ur projekt 35007, smärre åtgärder i offentliga rummet, får disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till nämnden

-

medel ur projekt 35128, trafikmiljöåtgärder, får disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till nämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Maria Eriksson (C) yrkar på att investeringssumman för konto 35015, mötesplatser serviceorter och landsbygd, fördubblas till 800 tkr årligen.
Lennart Andrén (M) yrkar på bifall till Maria Erikssons (C) ändringsyrkande.
Ordförande (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan
för användning av medlen i konto 35015, mötesplatser serviceorter och
landsbygd. Denna ska i så stor utsträckning som möjligt samordnas med de i
lekplatsriktlinjen föreslagna förändringarna i lekplatsbeståndet.
Ordförande (M) yrkar på att medel ur 35007, smärre åtgärder i offentliga
rummet, får disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till
nämnden.
Ordförande (M) yrkar på att medel ur projekt 35128, trafikmiljöåtgärder, får
disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Propositionsordning
Ordförande (M) frågar om nämnden bifaller Maria Erikssons (C) ändringsyrkande och finner bifall till Maria Erikssons (C) förslag.
Ordförande (M) frågar om nämnden bifaller ordförandes tilläggsyrkande om
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för användning av medlen
i konto 35015, mötesplatser serviceorter och landsbygd. Denna ska i så stor
utsträckning som möjligt samordnas med de i lekplatsriktlinjen föreslagna
förändringarna i lekplatsbeståndet. Ordförande finner bifall till tilläggsyrkandet.
Ordförande (M) frågar om nämnden bifaller ordförandes tilläggsyrkande om
att medel ur projekt 35007, smärre åtgärder i offentliga rummet, får disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till nämnden. Ordförande
finner bifall till tilläggsyrkandet.
Ordförande (M) frågar om nämnden bifaller ordförandes tilläggsyrkande om
att medel ur projekt 35128, trafikmiljöåtgärder, får disponeras av förvaltningen. Återrapport av objekt ska ske till nämnden. Ordförande finner bifall
till tilläggsyrkandet.

Ärendet
Ekonomikontoret skickade i slutet av februari ut nya anvisningar för investeringsprocessen 2014. Enligt de nya anvisningarna ska investeringarna för
2014 samt plan 2015 - 2018 vara beslutade i nämnd och inskickade till ekonomikontoret den 8 april. Processen har tidigarelagts med fyra månader
jämfört med föregående år.
Hamn- och gatuförvaltningen utifrån föregående års plan sammanställt ett
nytt förslag till investeringsbudget 2014 samt plan 2015-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Controller
Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr HGN 2013/0085

Revidering av villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- föreslå Kommunfullmäktige att anta Villkor för kommunalt bidrag
gällande enskilda vägar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanfattning
Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för bidrag till enskild väghållning inom Varbergs kommun antogs 1995 och innehåller ett gammaldags
skriftspråk och behöver ses över.
I det gamla regelverket från 1995 fanns ett bidrag som hette redskapsbidrag.
Detta bidrag går inte att söka längre och tas därför bort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Avdelningschef Trafik
Gatuingenjör

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 24
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Dnr HGN 2011/0424

Rätt fart i staden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- anta inriktningen om nya hastighetsbegränsningar inom Varbergs tätorter enligt Rätt fart i staden
-

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande
omskyltningens genomförandetakt och ordning. Handlingsplanen
presenteras vid hamn- och gatunämndens sammanträde i september
2013

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I december 2011 presenterades för hamn- och gatunämnden Vecturas framtagande av hastighetsplan för Varbergs kommun. I planen beskrivs tätorterna Varberg, Träslövsläge, Tvååker Veddige och Bua. Sedan dess har hamnoch gatuförvaltningen gjort en översyn på resterande tätorter inom kommunen. Resultatet skickades ut för yttrande till berörda förvaltningar, myndigheter, väg- och samfällighetsföreningar. Hamn- och gatuförvaltningen har
nu gått igenom dessa yttranden. I fortsatta arbetet sker även en samordning
med Trafikverket och med vägföreningar för att få lämpliga övergångar
mellan olika väghållare.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har meddelat att regeringen har
avslagit SKL och Transportstyrelsens önskemål om att ändra på hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim. Detta innebär att beslutet om att som bashastigheter införa 40 km/tim inom tättbebyggda områden och 60 km/tim utanför tättbebyggda områden avslagits. SKL anser att den nuvarande bashastigheten
inom tättbebyggt område på 50 km/tim bör ändras till 40 km/tim. 50 km/tim
som bashastighet stämmer inte längre med den inriktning som många kommuner har med lägre hastigheter i staden. En ny bashastighet till 40 km/tim
skulle ge en ökad tydlighet i det förändringsarbetet. SKL:s budskap till
kommunerna är att fortsätta att arbeta med att se över sina hastighetsgränser
och följa inriktningen i handboken ”Rätt fart i staden”. Detta stämmer även
väl med det förslag som förvaltningen nu lägger fram.

Justerandes sign
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Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen föreslår att hamn- och gatunämnden godkänner förslaget med att införa nya hastighetsbegränsningar inom Varbergs
tättbebyggda områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Trafik
Trafikingenjör

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden
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Dnr

Förvaltningen informerar
Multipark Varberg
Förvaltningschefen informerar om arbetet med Multipark Varberg (MPV).
Rekryteringar
Förvaltningschefen informerar om arbetet med nyrekryteringarna på förvaltningen.
Arbetsmiljöverkets tillsyn
Arbetsmiljöverkets tillsyn handlade om kvinnors arbetsmiljö. Förvaltningschefen informerar om resultatet.
Bogserbåten Magnus
Överlåtelsen av bogserbåten Magnus har fortfarande inte skett. Överlåtelsen
är ett fullmäktigebeslut och det är av vikt att det verkställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Delegeringsbeslut/meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut/meddelanden

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Delegationsbeslut
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars månad, AU/Hans-Eric Pehrsson
Remissyttrande över detaljplan, 2013-03-14, Oklången 3, Magnus Johansson
Flyttning av fordon 121214 samt 130212, Christer Lagerqvist
Upplåtelse av offentlig plats februari samt mars, Christer Lagerqvist

Meddelanden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS AU § 112/2013 Ankarskolan
Byggnadsnämnden
BN § 62/2013 Getakärr 3:60 Nybyggnad av lekstuga

Arbetsmiljöverket
Inspektionsrapporter
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 27

Sammanträdesprotokoll
2013-04-08

15

Dnr

Övriga frågor
Utbildningsresa
Nämndens utbildningsresa kommer inte att hinnas med på vårkanten utan
kommer istället att hållas efter sommaren.
Ställplatser för husbilar
Byggnadsnämnden har ännu inte tagit ställning till om hamn- och gatunämnden beviljas bygglov för ställplatserna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Datum

