Sammanträdesprotokoll
2013-05-13

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Plats och tid

Gamlebyskolan rum B1, kl. 13.30 - 17.20

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lennart Andrén (M)
Marita Johansson (M)
Göran Jarhult (M)
Maria Eriksson (C)
Karl-Johan Wiktorp (FP) tom § 36, kl 16.40
Lennart Isaksson (S)
Carlos Paredes (S)
Leif Rehbinder (S)
Karin Sandström (S)
Lena Karlsson (S)
Gunnar Ericson (M) from § 37, kl 16.40

Ersättare –
ej tjänstgörande

Gunnar Ericson (M) ) tom § 36, kl 16.40
Karin Dahlgren (M)
Ulla Öhman (C) tom del av § 37, kl 17.00
Kerstin Holmlund (S)

Övriga deltagare

Stefan Eglinger, förvaltningschef
Erika Hurtig, verksamhetsutvecklare
Anders Tell, personalföreträdare
Jonas da Silva, Marknad Varberg § 28
Christer Lagerqvist, tf avdelningschef Trafik, § 28
Ulrika Åkerlind, utvecklare evenemang och offentlig plats, § 28
Petra Erenmalm, controller § 30-31
Liv Sonntag, avdelningschef Offentliga rummet § 32-34

Utses att justera

Marita Johansson (M)
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Erika Hurtig
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Ändring i föredragningslistan
Följande ändringar görs i föredragningslistan:
Nytt
ärende nr
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ärende
Månadsuppföljning efter mars månad
Tertialrapport 2013
Handlingsplan lekplatsinvesteringar 2014
Fästningsbadet
Multipark Varberg
Remiss, begäran om yttrande över motion avseende en ny rondell på Träslövsvägen
Plan för toppbeläggning 2013
Förvaltningen informerar
Delegeringsbeslut/meddelanden
Övriga frågor

Ärende nr
kallelse
7
8
5
6
nytt
9
10
11
12
13
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Företagslotsen, Gäst: Jonas da Silva
Sammanfattning
Jonas da Silva, som arbetar med näringslivsutveckling på Marknad Varberg,
presenterar Företagslotsen i Varberg. En svensk standard har tagits fram för
företagslotsning. Just nu arbetar man med att ta fram en certifiering.
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Dnr HGN 2012/0137

Månadsuppföljning efter mars månad
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av månadsrapporten
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder kopplat
till flygplatsens prognostiserade underskott

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen sammanställer varje månad en rapport för att
följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet.
För mars månad visar nämnden ett utfall för perioden med 22 851 tkr, inklusive hamnens verksamheter. Nämnden redovisar en prognos med en negativ
avvikelse på 2 100 tkr. Avvikelserna består av tullhusets renovering, muddring i industrihamnen samt flygplatsen.
Nämnden har från kommunstyrelsen begärt att från hamnens resultatreserv
få nyttja totalt 4 850 tkr. Gällande muddringskostnaderna är 1 000 tkr för
industrihamnen. 3 000 tkr är för renovering av tullhuset. Kommunfullmäktige godkände begäran av få använda resultatfonderna 2012-06-26, Ks § 132
och § 133.
Tullhusets renovering uppgick 2012 till 2 436 tkr och muddringen i Farehamnen och farleden till 3 803 tkr. Återstående kostnader kopplade till tullhuset samt muddring kommer att begäras ur hamnens resultatreserv. Eftersom dessa beslut redan har godkänts kan beloppen räknas från.
Förvaltningen lämnar en årsprognos med en negativ avvikelse från budget
med 500 tkr vilken är kopplad till flygplatsens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Controller

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-13

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 31

6

Dnr HGN 2012/0137

Tertialrapport 2013
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av tertialrapport 2013

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden ska lämna in en tertialrapport till ekonomikontoret
som sedan kommer att behandlas i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Avvikelsen har skrivits ner något sedan månadsrapporten efter mars
månad på grund av att överföringen av bogserbåten Magnus är planerad att
ske 1 juni 2013.
Prognosen visar på en negativ avvikelse med 1 700 tkr, varav 1 200 tkr gäller hamnens verksamhet och 500 tkr gäller hamn- och gatunämndens rambudget (drift). Rambudgetens avvikelse kommer ifrån kostnader kopplade
till flygplatsen. Gällande vinterväghållningen har en stor del av den budgeterade kostnaden för 2013 redan gått åt. Förvaltningen bedömer dock att den
avsatta budgeten kommer att räcka såvida inget oförutsett händer i slutet av
året.
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Dnr HGN 2012/0333

Handlingsplan lekplatsinvesteringar 2014
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

prioritera investeringar i stadsdelslekplats Lugnet och tätortslekplatser i Skällinge och Himle. Beslutet gäller under förutsättning att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med hamn- och gatunämndens förslag till investeringsbudget 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Ordförande yrkar på följande beslutsformulering; Hamn- och gatunämnden
beslutar att prioritera investeringar i stadsdelslekplats Lugnet och tätortslekplatser i Skällinge och Himle. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med hamn- och gatunämndens förslag till
investeringsbudget 2014.

Propositionsordning
Ordförande ställer eget yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och
finner bifall till ordförandens yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden beslutade i investeringsbudget för 2014 samt plan
2015-2018 om prioriterade lekplatsinvesteringar för perioden. Hamn- och
gatuförvaltningen har tagit fram en plan för verkställande av beslutet. Investeringarnas genomförande beror av kommunfullmäktiges beslut om budget
i november 2013.

Yttrande
För 2014 planeras investeringar i stadsdelslekplats Lugnet och tätortslekplatser i Skällinge och Himle.
Lugnet, Barnabro och Göingegården är isolerade stadsdelar med stort avstånd till närmsta stadsområde. Utvecklingen av en stadsdelslekplats är därför prioriterat i området. Lekplatserna i Himle och Skällinge är i stort behov
av upprustning. Både orterna har dessutom en omfattande generationsväxling, där många nya barnfamiljer flyttar in. Behovet av en tätortslekplats är
därför stort. Dialog inleds med boende i stadsdelen/på orten inför investeJusterandes sign
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ringens genomförande och beslut om överlåtande/avveckling av lekplatser i
anslutning till investeringen.
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Fästningsbadet
Beslut
Hamn- om gatunämnden beslutar att
-

förvaltningen återkommer till Hamn- och gatunämnden med en mer
detaljerad ekonomisk kalkyl och fortlöpande kostnadsuppföljning i
projektet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Ordförande yrkar på att förvaltningen återkommer till Hamn- och gatunämnden med en mer detaljerad ekonomisk kalkyl och fortlöpande kostnadsuppföljning i projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden informeras om arbetet med Fästningsbadet och
Fästningstenaljen.
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Dnr

Multipark Varberg
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- notera inkommen skrivelse gällande placering av Multipark Varberg
- uppdraget från arbetsutskottet till förvaltningen om att ta fram en
skrivelse till kommunstyrelsen om begäran av markanvisning kvarstår
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott gav vid föregående möte förvaltningen i uppdrag att skriva fram en begäran om markanvisning till kommunstyrelsen. En skrivelse har sedan dess inkommit gällande placering av
multiparken. Hamn- och gatunämnden diskuterar den inkomna skrivelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2013/0106

Remiss, begäran om yttrande över motion avseende en ny
rondell på Träslövsvägen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- avstyrka motionen
- ge hamn och gatuförvaltningen i uppdrag att utreda en ombyggnation av korsningen Träslövsvägen – Västkustvägen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Erik Hellsborn (SD) har kommit in med en motion om att anlägga en cirkulationsplats på Träslövsvägen som planeringskontoret nu begär in yttrande
över. I motionen anges att Träslövsvägen är en av de mer trafikerade vägarna i Varbergs stad. Tät trafik kombinerat med en ofta ganska hög hastighet
gör det svårt för trafik från anslutande vägar att komma in på vägen. Detta
är tydligt inte minst vid påfarten från Västkustvägen vid Peder skrivarerondellen, men även vid utfarten för Willys/Ljud- och bildskolan. En lämplig lösning på detta är att flytta påfarten Västkustvägen österut, till mitt emot
utfarten från Willys/Ljud- och bildskolan, samt bygga en rondell i den nya
fyrvägskorsningen. Med detta föreslår motionären Varbergs kommunfullmäktige att besluta att:
- bygga en ny rondell på Träslövsvägen, såsom beskrivet ovan

Yttrande
Trafiksituationen vid platsen som motionen handlar om är en av de korsningar som är mest olycksdrabbad i Varberg. Förvaltningen håller med motionären och korsningen är identifierad som en av flera korsningar där det
behöver göras åtgärder. Hamn- och gatunämnden har i Investeringsplan
2014-2018 begärt investeringsmedel för ombyggnation av korsningar för
åren 2014-2017. Turordningen för ombyggnation av de identifierade korsningarna är i nuläget inte fastställd.
I motionen föreslås en given lösning för korsningen. Förvaltningen är positiv till att åtgärda korsningen men vill göra en djupare analys och utredning
av lämplig åtgärd innan slutligt förslag till lösning läggs fast.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2013/0128

Plan för toppbeläggning 2013
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- notera informationen om planerat beläggningsarbete 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn – och gatuförvaltningen har tagit fram en plan för beläggning för
2013:

Väg

Yta m2 Kalkyl

Förstärkning

Summa

Västkustvägen
Hagarondellen
Sörserondellen
Getteröbron
Annebergsvägen

18000
2000
2000
600
1500

0
254 000
76 200
115 500

1 800 000
360 000
614 000
238 200
445 500

1 800 000
360 000
360 000
162 000
330 000

Utöver dessa objekt kommer beläggningsarbete av lagningskaraktär att utföras.
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Förvaltningen informerar
a) Bogserbåten Magnus
Överföringen av bogserbåten Magnus kommer att ske den 1 juni i år.
b) Rekryteringar
Flera av rekryteringarna är nu klara. Ett omtag kommer att behövas
tas för några av tjänsterna.
c) Invigning
Den 6 juni kommer invigningen av temalekplatsen i Societetsparken
att hållas.
d) Flygplatsen
Förvaltningen fick i uppdrag av arbetsutskottet att till nästa arbetsutskott ta fram en skrivelse med förslag till fortsatt hantering av flygplatsen.
e) Budget 2014
Förvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag till budget 2014
samt 2015 och 2016.
f) Ärendeplan 2013
En ärendeplan för 2013 är framtagen och ligger i nämndens rum på
Intranätet Vinden.
g) Projektplanering investeringar 2013
Den nya formen av planeringskalendern är framtagen och ligger i
nämndens rum på Intranätet Vinden.
h) Arbetsmiljöverkets tillsyn februari 2013
Ett utkast till handlingsplan som ska återkopplas till Arbetsmiljöverket sammanfattas kort.
i) Konstsmyckningar i vägområdet
Information om skrivelse som kommit till hamn- och gatuförvaltningen genom kultur- och fritidsnämnden.
j) Ny rutin felanmälan
En e-tjänst för felanmälan kommer att lanseras framöver, liksom en
app för smarta telefoner.
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Delegeringsbeslut/meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut/meddelanden

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Delegationsbeslut
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade april månad, AU/Hans-Eric Pehrsson
Flyttning av fordon 130320 samt 130401, Christer Lagerqvist

Meddelanden
Kommunstyrelsens personalutskott
KS PU § 17/2013 Riktlinjer för Bisyssla i Varbergs kommun

Kommunstyrelsen
KS § 62/2013 Begäran om medel till resvaneundersökning
KS § 72/2013 Avsiktsförklaring för Kattegattleden, samt förslag till genomförandeavtal
Byggnadsnämnden
BN § 154/2013 Getakärr 9:14 Tidsbegränsat bygglov under fem år för ställplats husbilar
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Övriga frågor
a) Trafikseminarier
Lennart Andrén (M) efterfrågar ett sammandrag från trafikstrategiseminarierna. Förvaltningschefen svarar att det kommer att sammanställas.
b) Nästa nämndsammanträde
Ordförande påminner om att nästa nämndsammanträde den 24 juni
kommer att vara en heldag.
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