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Dnr HGN 2016/0118

Månadsrapport efter februari 2016
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1.

godkänna redovisningen av månadsrapporten efter februari

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi. Uppföljningen efter februari är exklusive kapitalkostnader och
investeringsbidrag då Ekonomikontoret ännu inte fastställt nämndernas
kapitalkostnader och periodiserade investeringsbidrag för 2016.

Yttrande
Driftramen
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 1 mars 2016
att exklusive kapitalkostnader och investeringsbidrag visar nämndens
resultat ett nettoutfall på 9 823 tkr för perioden januari-februari.
Nettoutfallet visar på ett överskott jämfört med den linjära budgeten för två
månader. Det är svårt att jämföra periodresultatet med en linjär budget
eftersom vissa verksamheter är mer kostnadsintensiva under vissa delar av
året. Därtill finns det andra omständigheter vilka bidrar till att det är svårt
att jämföra periodutfall med periodbudget. Nedan listas några exempel:
 Det har ännu inte utförts någon toppbeläggning
 Det har ännu inte kostnadsförts några bidrag till vägsamfälligheter
 Verksamheterna finpark och havsbad är under lågsäsong.
Hamnverksamheten
Hamnverksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader
som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Då
kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som
återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat
belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är
fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets
dito.
Bortsett från ovannämnda extraordinära kostnad har hamnverksamheten
inlett 2016 starkt. Fartygsintäkterna för januari-februari är 234 tkr högre
jämfört med samma period 2015 och antalet gästande husbilar fortsätter att
öka.
Viktiga händelser för perioden
Under perioden januari- februari har ett antal händelser ägt rum som är
viktiga att belysa:
 Hamn- och gatuförvaltningen utreder tillsammans med
Ekonomikontoret huruvida det finns ett oavskrivet restvärde som
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behöver hanteras i samband med att de nya pirhuvudena är
färdigställda.
Arbetet med att komponentindela anläggningarna ute i Farehamnen
fortskrider.
Avdelningarna Trafik och Offentliga rummet har arbetat mycket
med investeringar och exploateringar i inledningen av året vilket
påverkat intäkterna positivt.
Flygplatsen har belastats med 83 tkr, vilket är en betydande del av
budgeten, som en följd av den utredning som pågår gällande
artmiljön.
Kostnaderna för vinterväghållning landade på 2 621 tkr för perioden
vilket är 1 073 tkr högre än jämfört med samma period 2015. En
delförklaring är att leverantörerna varit bättre på att fakturera
löpande.
Stormrelaterade kostnader uppgick till 91 tkr för perioden
Drift- och anläggning har fördelat en stor del av sin tid inom
verksamheterna trafikområden gröna ytor, bostadsnära park och
vägföreningar vilket till stor del är styrt av vädret.

Investeringar
Gällande investeringsbudgeten så har kommunfullmäktige inte fastställt
ombudgeteringarna mellan 2015 och 2016 vilket innebär att
investeringsbudgeten inte är slutligt fastställd.
Efter februari månad redovisar nämnden ett nettoutfall på 4 052 tkr
jämfört med en årsbudget på 60 100 tkr (exklusive ombudgeteringar).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2015/0094

Revidering av investeringsbudget 2016
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att utöka hamn- och
gatunämndens investeringsbudget för år 2016 med 3,9 miljoner för att
kunna genomföra nödvändiga investeringar enligt tjänsteutlåtandet
2. översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämndens investeringsbudget för år 2016 behöver utökas
med 3,9 miljoner för att kunna genomföra tre önskvärda och nödvändiga
investeringar enligt följande:
1. Kollektivtrafikåtgärder. 2.000.000 kr
2. Industrispår/järnvägsspår Värö. 1.000.000 kr
3. Arbetsmaskiner – utökning av tidigare beslutad investeringsbudget.
900.000 kr

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 29 januari
2016 att hamn- och gatunämnden fattade beslut om förslag till
investeringsbudget för 2016 i samband med nämndsammanträdet i mars
2015 med en mindre revidering av beslutet i april 2015.
Kommunfullmäktige fattade därefter i november 2015 beslut om hamn- och
gatunämndens investeringsbudget för 2016. Efter att dessa beslut fattats
om investeringsbudgeten har investeringsbehov identifieras som inte finns i
den beslutade budgeten. Det finns två investeringsprojekt som behöver
adderas till listan över beslutade projekt samt ett projekt som behöver en
utökad medelstilldelning. Projekt enligt följande:
1. Kollektivtrafikåtgärder. För att utveckla möjligheterna till att kunna
erbjuda attraktiv kollektivtrafik behöver ett antal åtgärder vidtas
årligen. Åtgärderna består av ett antal infrastrukturinvesteringar i form
av bland annat utbyggnad hållplatser, tillgänglighetsanpassning
hållplatser mm. På grund av oklarheter i ansvaret för var i kommunen
dessa investeringar ska hanteras samt otydlighet i tolkning av berörda
parters reglementen finns inga medel avsatta inom kommunen för att
genomföra nödvändiga investeringar. För att inte fördröja nödvändiga
åtgärder föreslås att hamn- och gatunämnden begär investeringsmedel
samt genomför nödvändiga åtgärder. Bedömd kostnad: 2.000.000
kronor.
2. Industrispår/järnvägsspår Värö. Industrispåren vid Värö bangård och
till/från Värö bruk är delvis i dåligt skick. För att säkra trafiken på
spåren och uppnå säkerhetskraven behöver omgående åtgärder utföras
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på del av spåranläggningen. Behovet av åtgärder är delvis kopplat till
faktumet att Södra har dubblerat sin trafik på spåren. Parallellt och
sedan lång tid har det varit diskussioner om att Södra ska förvärva mark
och spåren men då dessa diskussioner ännu inte har landat i en
överenskommelse behöver nu kommunen omgående åtgärda bristerna i
spåranläggningen. Bedömd kostnad: 1.000.000 kr.
3. Utökning av tidigare beslutat projekt Arbetsmaskiner (projektnummer
35160) för att möjliggöra inköp av miljövänlig maskin för
ogräsbekämpning. Tidigare beslutad projektbudget 900 tkr, önskemål
om utökning med 900 tkr. Total projektbudget 1800 tkr.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-03-08, HGN AU § 20/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2016/0118

Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. utöka budget för objekt 35015 Mötesplatser serviceorter med 200 tkr till
sammanlagt 1 miljon kr per år,
2. anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 med tillägg
enligt ovan,
3. att i det fall det krävs ytterligare prioriteringar i förslag till
investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 delegera beslutanderätten
till arbetsutskottet att göra nödvändiga prioriteringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Öhman (C) och Lennart Andrén (M) föreslår en utökning av budget
med 200 tkr årligen för objekt 35015 Mötesplatser serviceorter till
sammanlagt 1 miljon kr per år.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner förslaget enligt ovan och
konstaterar att så är fallet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 1 mars 2016
att förvaltningen med utgångspunkt i gällande budget för 2016 och
investeringsplan 2017-2020 har sammanställt ett förslag till
investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2021. I förslag till
investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 har förvaltningen lyft fram
flera nya projekt med slutförda och till nämnd presenterade förstudier.
Förvaltningens har enbart lyft fram projekt med prioritering 1 för att
understryka vikten av att dessa projekt blir genomförda samtidigt som
projekt med prioritering 2 eller 3 lämnats utanför detta förslag.

Yttrande
Förvaltningens övervägande har varit huruvida förslaget enbart skall
innehålla projekt med prioritering 1 eller huruvida även projekt med
prioritering 2 och 3 skall ingå i förslaget. I förvaltningens sammanställda
förslag återfinns endast projekt med prioritering 1 och detta är för att
understryka vikten av att dessa projekt blir genomförda samtidigt som det
blir tydligt att projekt med lägre prioritering hamnat utanför detta förslag.
Totalt innebär förvaltningens förslag till investeringsbudget 2017 en samlad
investeringsvolym uppgående till 82 090 tkr varav 70 090 ligger inom
gata/park och 12 000 tkr ligger inom hamnverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

HGN § 23

8

Dnr HGN 2015/0725

Kaktusplanteringen 2016
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
1. Himledalens Ridklubb är 2016 års kaktusplantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Himledalens Ridklubb firar 50 år 2016. Med anledning av jubileumsåret
har ridklubben ansökt om att få pryda kaktusplanteringen i Varberg med
sitt emblem.
Himledalens Ridklubb är lokalt förankrad i kommunen, de har sin
ridanläggning på Runestens Gård i Grimeton. Klubben är Varbergs äldsta
ridklubb.
Utöver Himledalens Ridklubb så har Varbergs Kvartettsällskap ansökt om
att få pryda kaktusplanteringen inför sitt 80-årsjubileum.

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 23 februari
2016 att ridsporten är fritid och tävling för en halv miljon svenskar.
Sporten är Sveriges näst största ungdomsidrott. Allt från motions- och
lektionsryttare till tävlingsryttare ryms inom ridsporten. Det finns också 4
000 aktiva ryttare med funktionsnedsättning i Sverige.
Förvaltningen bedömer att Himledalens Ridklubb är en bra representant
för kommunens föreningsliv och att klubben lämpar sig väl att pryda årets
kaktusplantering med sitt emblem.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-03-08, HGN AU § 24/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2016/0117

Utvecklingsplan för Varbergs torg, kyrka och
Brunnspark, remissutgåva
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. återremittera ärendet
2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderligt förankringsarbete
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltingen får i
uppdrag att genomföra erforderligt förankring av utvecklingsplanen.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner förslag till beslut enligt
ovan och konstaterar att så är fallet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 26 februari
2016 att förvaltningen under 2011 fick i uppdrag att ta fram en
utvecklingsplan för Varbergs torg, kyrka och Brunnspark inklusive
omgivande gator. Förvaltningen föreslår nämnden att skicka ut
remissutgåva av utvecklingsplanen till berörda nämnder, bolag,
organisationer och föreningar.
Utvecklingsplanen ska antas av kommunfullmäktige tillsammans med ett så
kallat inriktningsbeslut, som ger en riktning kring vilka förändringar man
vill genomföra på Varbergs torg, kyrkotomt och i Brunnsparken och med
vilken ambition. Utvecklingsplanen formulerar vilka värden som finns i
området och som ska bevaras, stärkas eller utvecklas, samt vilka brister och
behov som identifierats och som behöver åtgärdas. Dessa sammanfattas i
ett antal utvecklingsprinciper på en strategisk nivå.
Till utvecklingsplanen följer tre bilagor, varav den tredje bilagan är en
förhandskopia av plan för fortsatt arbete, som syftar framåt och är ett
förslag på hur arbetet med miljöerna fortsätter vidare efter att ett
inriktningsbeslut tagits. Denna plan är ett levande dokument som ska gå att
revidera efter hand.
Under mötet kommer nämnden överens om att återremittera ärendet med
syfte att ytterligare förankra utvecklingsplanen innan den remitteras.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-03-08, HGN AU § 23/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Landskapsarkitekt

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 25

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

10

Dnr

Lägesrapport Fästningsbadet och
Tenaljterrassen
Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för projektavdelningen ger en lägesrapport för projekten.
Projekt Tenaljterrassen är pausat för närvarande och förvaltningen studerar
just nu alternativa lösningar gällande Fästningsbadets placering relativt
Fästningspiren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Hamn- och gatuförvaltningens verksamhetsplan
2016
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklaren presenterar hamn- och gatuförvaltningens
verksamhetsplan 2016. Innehållet i verksamhetsplanen bygger på och är i
stora delar identiskt med nämndens verksamhetsplan för 2016, beslutad
HGN § 130/2015. Vidareutvecklingen och tilläggen i förvaltningens plan
gäller främst basverksamheten utifrån den interna verksamhetsplaneringen
på respektive avdelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanställning av delegeringsbeslut, februari 2016
Yttranden
Yttrande över Samråd till detaljplan för Årnäs 4:69, HGN 2016/0077-2
Yttrande angående motion om dricksvatten för motionärer och besökare,
HGN 2016/0023-2

Trafik
Sammanställning av flyttning av fordon, februari 2016, trafikövervakare
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, februari 2016,
gatuingenjör
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
februari 2016, tillståndshandläggare
Sammanställning av LTF:er, februari 2016, trafikingenjör

Offentlig plats
Sammanställning av upplåtelse av offentlig plats, januari – februari 2016,
utvecklare / utredare
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 28

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

13

Dnr

Meddelanden
Inga meddelanden att rapportera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av
trädbeståndet på Varbergs torg utifrån dess juridiska, ekonomiska och
gestaltningsmässiga förutsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet informeras nämnden om följande punkter:
a) Träden på torget
Landskapsarkitekten presenterar PM gällande eventuella
skötselåtgärder för träden på Varbergs torg. Rekommendationen är att
antingen ta bort vartannat träd eller att plantera nya träd av annan art.
b) Mobility management
Avdelningschefen för trafik och ansvarig projektledare berättar om hur
förvaltningen arbetar med de extra medel som tillskjutits förvaltningen
för arbete med mobility management. Bland annat tas en handlingsplan
fram för åren 2016-2017 gällande påverkansåtgärder utifrån mobility
management.
c) Hamnansvar och förvaltningsavtal
Förvaltningschefen redogör det fortsatta arbetet med framtagandet av
ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen. Underhållsplanen, som är
ett grundläggande dokument för huvuduppdraget, är i stora drag färdig.
d) Samråds- och granskningstider för detaljplaneprocessen
Förvaltningschefen informerar om de förkortade ledtider för
detaljplaneprocessen som beslutats i byggnadsnämnden utifrån den nya
plan- och bygglagen.
e) Järnvägsplan och detaljplan Varbergstunneln/Västkustbanan
Förvaltningschefen informerar om tidplan och process för remiss
gällande järnvägsplan respektive detaljplan för Varbergstunneln och
Västkustbanan.
f) Varbergs kommun och hamn- och gatuförvaltningen som attraktiv
arbetsgivare
Förvaltningschefen påminner om kommunens mål att vara en attraktiv
arbetsgivare och berättar om förvaltningens arbete med att uppnå detta
mål. Dels genom att aktivt arbeta med kompetensutveckling och
personalvårdande aktiviteter för att behålla befintlig kompetens och
personal, dels genom att utvecklas på dessa områden för att säkerställa
framtida rekrytering av medarbetare med rätt kompetens.
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g) Nämndresa/studiebesök 16 maj 2016
Förvaltningschef informerar om planerad heldag för nämnden den 16
maj. Utöver nämndsammanträde planeras studiebesök på platser med
koppling till nämndens och förvaltningens verksamhetsområde.
h) Aktuella kurser och konferenser
Förvaltningschefen berättar om kommande kurser och konferenser som
berör nämndens verksamhetsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärenden
a) Övertagande av väg 805
Lennart Andrén (M) ställer fråga om tidplan för övertagande av väg
805. Förvaltningschefen redogör för beräknad tidplan för när
kommunen formellt sett kan ta över huvudmannaskapet för vägen.
b) Stolpar och skyltar på cykelbanor
Samuel Lindh (MP) ställer fråga om säkerhetsaspekten gällande
placering av stolpar och skyltar på cykelbanor. Förvaltningschefen
redogör för de olika aspekter som spelar in när förvaltningen placerar
skyltar.
c) Busshållplats, Västra Vallgatan
Gunnar Ericson (M) ställer fråga om avsaknaden av tak på
busshållplatserna på Västra Vallgatan. Förvaltningschefen tar med sig
frågan.
d) Markering av cykelbana, Västra Vallgatan
Tobias Carlsson (L) ställer fråga om markering av cykelbanan på Västra
Vallgatan. Förvaltningschefen tar med sig frågan.
e) Svar på frågor i kommunfullmäktige
Tobias Carlsson (L) redogör för de frågor gällande nämndens
verksamhetsområde som besvarades under allmänhetens frågestund
under kommunfullmäktiges marsmöte.
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