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Plats och tid

B1, Stadshus B, kl. 9.00–15.25
(Ajournering för lunch 12.20–13.00)

Beslutande

Tobias Carlsson (L), ordförande
Lennart Andrén (M)
Gunnar Ericson (M)
Emma Svensson (M)
Susanna Thunberg (C)
Samuel Lindh (MP)
Lennart Isaksson (S), §§ 81-91, kl. 9.00–14.05
Jenny Serey (S), §§ 92-96
Carlos Paredes (S)
Lena Karlsson (S)
Leif Rehbinder (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Ulla Öhman (C)
Jenny Serey (S), §§ 81-91
Anton el Raai (S)

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Oskar Reinholdsson, nämndsekreterare
Elias Werling, gatuingenjör § 81
Peter Mauritzson, konsult § 81
Louise Abrahamsson, konsult/vikarierande controller § 82
Andreas Lindqvist, landskapsarkitekt § 84
Inger Mellberg, strategisk utredare § 85
Sofia Lindgren, trafikplanerare § 85
Karin Nyberg, trafikplanerare § 85-86
Martin Johansson, avdelningschef Projekt §§ 87-89

Utses att justera

Susanna Thunberg (C)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

19 september 2016

Datum då anslaget sätts upp

23 september 2016

Datum då anslaget tas ned

17 oktober 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen

Underskrift

Oskar Reinholdsson

Justerandes signatur
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Dnr

Information om underhållsutredning för
beläggningar, Varbergs tätort
Beskrivning av ärendet
Gatuingenjören och konsult från Ramböll presenterar den
underhållsutredning som tagits fram under 2016, där en ny inventering av
status på asfaltsbeläggningarna för gator respektive gång- och cykelvägar i
Varbergs tätort har gjorts. Utifrån inventeringen och förekomsten av olika
typer av beläggningsskador utreds det framtida underhållsbehovet och
andelen eftersatta ytor samt beläggningens restlevnadstid bedöms.
Utredningen pekar bland annat ut uppsamlingsgatorna som den gatuklass
med störst åtgärdsbehov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2015/0094

Delårsbokslut 2016 efter augusti
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delårsrapporten efter augusti till
Kommunstyrelsen
2. godkänna redovisningen av nämndens interna delårsrapport efter
augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi. Efter augusti månad skrivs en intern rapport i form av ett
delårsbokslut fram till nämnden.
Därutöver skrivs en rapport till Kommunstyrelsen fram efter augusti månad
som utgör delårsbokslut. Rapporten till Kommunstyrelsen utgår från en
kommuncentral rapporteringsmall och är i omfång något kortare än
nämndens interna rapport.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 11 september 2016.
Delårsrapport augusti 2016, till Kommunstyrelsen.
Delårsrapport augusti 2016, till Hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0442

Yttrande över remiss: Digital Agenda 2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till Digital Agenda 2017-2020, under förutsättning att
 en översyn görs av aktiviteterna, dess innehåll och inbördes
prioritetsordning
 agendan kompletteras med en tydlig prislista för samtliga planerade
aktiviteter
 agendan revideras språkligt med hänsyn till dess målgrupper i
enlighet med gällande språk- och skrivregler
2. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 273/2016, har gett hamn- och
gatunämnden möjlighet att yttra sig över förslag till Digital Agenda för
Varbergs kommun, 2017-2020.
Kommunstyrelsen har gett IT-avdelningen uppdraget att ta fram förslag till
styrdokument gällande IT-utvecklingen och den fortsatta digitaliseringen.
En digitaliseringsgrupp med representanter från verksamheterna tillsattes
under hösten 2015 som en del i detta arbete. Kommunfullmäktige beslutade
den 15 december 2015, § 213, att anta den digitala agendan för Varbergs
kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att årligen revidera
agendan i samband med budget- och investeringsprocessen.
Digitaliseringsgruppen har bearbetat ca 100 inkomna önskemål och behov
från verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning har därefter enligt
överenskommelse med serviceförvaltningen tagit fram förslag till digital
agenda 2017. I förslaget görs en omvärldsbevakning på digitaliseringens
område, från såväl internationellt som nationellt och regionalt håll.
Förslaget anger 46 aktiviteter att genomföra under 2017 inom 12
fokusområden för digitaliseringen, såsom bredbandsutbyggnad, självservice
och e-förvaltning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 71.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 4 augusti 2016.
Digital Agenda för Varbergs kommun, 2017-2020.
Digital Agenda, matris med medborgar- och utförarperspektiv.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 juni 2016, § 273.
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2015, § 213.

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen ställer sig överlag positiv till förslag till
Digital Agenda. Förvaltningen anser dock att förslaget kan förtydligas på ett
antal områden, främst vad gäller de 46 aktiviteterna inom den digitala
agendans 12 fokusområden. En redogörelse för arbetsprocessen på
kommunstyrelsens förvaltning och i digitaliseringsgruppen, där
verksamheternas ca 100 önskemål har utmynnat i förslagets 46 aktiviteter,
hade varit önskvärt.
Med tanke på mängden aktiviteter vore det även önskvärt med ett vidare
resonemang om aktiviteterna och huruvida samtliga är möjliga att
genomföra under 2017. I förslaget saknas information om och förslag på
utförare, kostnadsberäkningar samt en tydlig prioritetsordning bland
aktiviteterna. Ett flertal aktiviteter utgörs av icke prissatta utredningar eller
projekt som ska genomföras parallellt och inom ordinarie verksamhet
under 2017. Kopplingen till pågående utredningar som exempelvis
kommungemensam kundservice bör därför förtydligas, särskilt i de
områden som rör medborgarperspektivet såsom ”Mina sidor” och ”Mina
meddelanden”. Förslaget bör även ange en tydlig prioritetsordning och
kostnadsberäkningar av aktiviteterna för att uppnå effektivitet i det
fortsatta arbetet, koncentrera resurser till rätt områden och säkerställa att
de mest angelägna aktiviteterna genomförs.
Ett styrdokument av detta slag bör inte bara vända sig internt utan även
externt till kommunens invånare. Förvaltningen föreslår därför en viss
språklig revidering av dokumentet och förtydligande av tekniska begrepp.
Det bör även påpekas att aktiviteten ”Utreda konsolidering av IT-resurser
inom Varbergs kommun i syfte att förbättra support och drift”, under
avsnitt 11. Användarorientering, bygger på ett förslag från en remitterad
men av Kommunfullmäktige ännu inte behandlad motion. Utifrån gällande
ordning för behandling av motioner anser förvaltningen att denna aktivitet
bör utgå i avvaktan på Kommunfullmäktiges behandling av den aktuella
motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2014/0099

Yttrande angående granskningshandling till
detaljplan för Bostäder i del av Bläshammar
2:24, etapp 2
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. tillstyrka granskningshandling till detaljplan för Bostäder på del av
Bläshammar 2:24, etapp 2 förutsatt att
 tillfartsväg anordnas till befintliga fastigheter öster om planområdet
 ny gång- och cykelväg med anslutning till Bläshammar skola ansluts
till befintliga gång- och cykelvägar intill skolan
 plankarta och illustrationskarta förtydligas avseende befintliga och
nya stengärdesgårdar som ska bevaras
 planbeskrivningen till detaljplanen kompletteras med att en
utvecklingsplan och vårdplan för naturområdet ska skapas, där
särskilt skolans behov tillgodoses
 planbeskrivningen kompletteras med att nya anläggningar för
omhändertagande av dagvatten ska bli ett visuellt tillskott
 stadsdelslekplatsen finansieras av exploateringen
 bruksvärdet av den befintliga bollplanen inte får störas av att
bollplanen ska bli en del av dagvattenfördröjningen i området
2. översända hamn- och gatuförvaltningens utredning och yttrande till
byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att planbeskrivningen till detaljplanen kompletteras
med att en utvecklingsplan och vårdplan för naturområdet ska skapas, där
särskilt skolans behov tillgodoses.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden godkänner arbetsutskottets förslag till
beslut med tillägg enligt kursivering ovan och konstaterar att så är fallet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i Bläshammar i anslutning till befintligt villaområde och
Bläshammar skola. Området ligger på östra sidan av väg 845 cirka 3 km
från Varberg. Planområdet är cirka 12 ha.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att bebygga området
med cirka 80 nya bostäder. En grupp med flerbostadshus föreslås i
områdets södra del. Flerbostadshusen är av typen BoKlok-hus med 6-10
lägenheter i respektive byggnadskropp fördelat på två våningar. Inom
resten av området föreslås cirka 26 kedjehus alternativt radhus med
tomtstorlekar på 350-400 kvm samt cirka 17 villatomter med tomtstorlekar
på drygt 600 kvm.
Tillfart till planområdet ska tills vidare ske genom Bläshammarsvägen. I
samband med kommande utbyggnader för fler boende kommer en ny
tillfart att anläggas längre norrut. Anvisning för nya gång- och cykelvägar
ingår i detaljplanen.
Närområden inom detaljplanen med skog i kuperad terräng kommer att bli
allmän platsmark och vara natur. Inom föreslaget planområde i
naturområdet mellan tidigare bebyggt område och nya bostäder anvisas
plats med utformningen ”stadsdelslek”.
Detaljplanen innehåller också diken för dagvattenavledning,
dagvattendamm och översilningsyta (n3).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 72.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 17 augusti 2016.
Hamn- och gatuförvaltingens utredning den 24 augusti 2016.
Plankarta och illustrationskarta dat. 2016-06-23.
Planbeskrivning rev. 2016-06-23.
Dagvattenutredning dat. 2016-03-31 samt kompl. PM 2016-06-16 (WSP).

Yttrande
Redogörelse för förvaltningens yttrande finns i förvaltningens utredning,
daterad 2016-08-24.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2014/0414

Cykelplan 2016-2020
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. återremittera Cykelplan 2016-2020
2. ge förvaltningen i uppdrag att revidera Cykelplan 2016-2020 enligt
nedan:
 avsnittet ”Standard” byggs ut för att ta fram konkreta funktionskrav
avseende
o cykelns framkomlighet och säkerhet på sträckor och genom
korsningar
o cykelns prioriterade tillgänglighet till viktiga målpunkter
o separation mellan gående och cyklister på sträckor och genom
korsningar
o cykelns höga prioritet vid korsande utfarter
o hinder i och bredvid cykelbana
o komfort och jämnhet
o orienterbarhet och skyltning
o framkomlighet och prioritet under byggskeden
 samtliga funktionskrav ska tydligt återspegla Trafikstrategins
strategier att cykeln ska ha hög prioritet och att cykelns
tillgänglighet till viktiga målpunkter ska prioriteras framför
kollektivtrafik och bil
 funktionskraven ska gälla arbetspendlingsstråk och det
övergripande cykelvägnätet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Samuel Lindh (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för
revidering av Cykelplan 2016-2020 enligt nedan:
1. Avsnittet ”Standard” byggs ut för att ta fram konkreta funktionskrav
avseende:
– Cykelns framkomlighet och säkerhet på sträckor och genom
korsningar
– Cykelns prioriterade tillgänglighet till viktiga målpunkter
– Separation mellan gående och cyklister på sträckor och genom
korsningar
– Cykelns höga prioritet vid korsande utfarter
– Hinder i och bredvid cykelbana
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Komfort och jämnhet
– Orienterbarhet och skyltning
– Framkomlighet och prioritet under byggskeden
2. Samtliga funktionskrav ska tydligt återspegla Trafikstrategins strategier
att cykeln ska ha hög prioritet och att cykelns tillgänglighet till viktiga
målpunkter ska prioriteras framför kollektivtrafik och bil.
3. Funktionskraven ska gälla arbetspendlingsstråk och det övergripande
cykelvägnätet.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras med uppdrag till
förvaltningen enligt ovan eller avgöras idag och finner att nämnden
beslutar återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen fick den 17 november 2014 i uppdrag från
hamn- och gatunämnden att ta fram en ny cykelplan för åren 2016-2020.
Förslag till cykelplan skickades ut på remiss till berörda nämnder, bolag,
myndigheter och organisationer under tiden 19 februari till den 2 maj 2016.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 73.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 29 augusti 2016.
Cykelplan 2016-2020 (september 2016).
PM Åtgärdsval (2016-08-29).
Remissynpunkter cykelplan 2016-2020 (2016-08-29).
Dialogredogörelse cykelplan 2016-2020 (2016-08-29).

Övervägande
Syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens
cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna
bli verklighet på kort- och lång sikt. Relevanta remissynpunkter har
arbetats in i cykelplanen. Cykelplanen har bland annat kompletterats med
cykelfrämjande åtgärder som genomförs i andra investerings- och
exploateringsprojekt inom kommunen.
Under mötet kommer nämnden överens om att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr HGN 2016/0367

Mobility managementplan 2016-2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna Mobility managementplan 2016-2017, och betona att
uppföljning och utvärdering är väsentliga faktorer för planens
framgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tilldelat hamn- och gatunämnden 500 000 kr/år
under 2016 och 2017 för att arbeta med mobility management. Mobility
management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna Mobility managementplan
2016-2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 74.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 24 augusti 2016.
Mobility managementplan 2016-2017.

Övervägande
Syftet med mobility management är att försöka påverka att de resor som
sker i Varbergs kommun i allt större grad sker till fots, med cykel eller
kollektivtrafik.
Mobility managementplanen visar på hur hamn- och gatunämnden och
hamn- och gatuförvaltningen ska arbeta för att nå de mål som är uppsatta
för att få ett mer hållbart Varberg.
Planen fokuserar på arbetspendling och skolresor, då detta är den typ av
resor som flest personer gör. Flera av de kampanjer som föreslås i planen är
i samverkan med nätverket Hållbart resande väst. Detta för att kunna
använda de resurser som finns på bästa sätt. De kampanjer som nätverket
håller i är väl beprövade och har tidigare visat gott resultat. Exempel på
kampanjer är Cykelvänlig arbetsplats, På egna ben och Vintercyklister.
Tillsammans med andra förvaltningar ska även skolreseplaner göras.
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Arbetet med mobility management kommer att följas upp och utvärderas
med en utvärderingsmodell, SUMO, vilken är anpassad för mobility
management.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2013/0331

Begäran om utökade medel för GC-väg längs
Södra Näsvägen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. begära att budget för projekt GC-väg längs Södra Näsvägen utökas med
1,0 mkr för den del som ursprungligen skulle blivit en del av
Kattegattleden
2. begära att budget för projekt GC-väg längs Södra Näsvägen utökas med
0,5 mkr för ökade kostnader till följd av ändrat utförande.
3. översända beslut och förvaltningens beslutsförslag till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utbyggnaden av gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen (objekt
35142) påbörjades med projektering under 2013. Projektet genomförs med
frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare och
vägföreningar.
Projektet är uppdelat i tre etapper med hänsyn till markåtkomstfrågor.
Under 2014 byggdes en första etapp motsvarande ca 2/3 av den totala
sträckan ut. Under 2015/2016 byggdes sedan ytterligare en etapp ut och nu
återstår en etapp.
Projektet har en ursprunglig budget på 4,0 mkr. Av dessa var 3,0 mkr
tänkta att finansieras av Varbergs kommun och 1,0 mkr av Kattegattleden
som planerades få en sträcka som nyttjade ca ¼ av den planerade GCvägen. Då det visat sig att Kattegattleden inte kommer fram på anslutande
enskilda vägar är det oklart om den kommer få sin sträckning längs den
aktuella GC-vägen. Därmed behöver frågan om den planerade
finansieringen från Kattegattledsprojektet hanteras.
Projektet har även i diskussionen med berörda vägföreningar fått förändra
utformningen på GC-vägen från friliggande GC-väg till GC-väg med
trottoarutformning. Detta innebär merkostnader för dagvattenhantering,
belysning samt kantsten för 0,5 mkr.
Total prognos för projektet är 4,5 mkr varav 3,7 mkr är upparbetat.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 76.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 2 september 2016.

Övervägande
Projektet har ursprungligen haft en budget på 4,0 mkr som till del
finansierats av Hamn- och gatunämndens budget (3,0 mkr) och till del via
Kattegattledens budget (1,0 mkr). Det har inte skett någon förändring i
projektets omfattning i denna del men Kattegattleden har getts en annan
sträckning vilket medför att den delen i finansieringen inte är aktuell
längre.
För att komma fram på den nordostligaste etappen har vägföreningen haft
krav på en annan utformning av GC-vägen än den planerade. Detta medför
att kostnaderna för denna etapp ökat till följd av att GC-vägen byggts som
trottoar i stället för friliggande. Den ändrade utformningen medför
merkostnader för dagvattenhantering, belysning och kantsten. Projektets
totala kostnad bedöms därmed öka från med 0,5 mkr till 4,5 mkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Projektkalendern
Beskrivning av ärendet
Avdelningschefen för projektavdelningen informerar om status för
nämndens egna investeringsprojekt och de exploateringsprojekt som
förvaltningen arbetar med på uppdrag av kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information om Fästningsbadet, Tenaljterrassen
och Pirhuvudena
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen och avdelningschefen för projektavdelningen
informerar om projekten avseende Fästningsbadet, Tenaljterrassen och
Pirhuvudena. Gällande Fästningsbadet genomför förvaltningen dels en
teknisk genomlysning av projektet, dels en genomlysning av ärendets
ekonomi och dess beslutsgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förslag till uppdrag gällande träden på torget
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att beskära/formklippa samtliga träd
(avenbokar) som kantar torget
2. beskärningen utformas i enlighet med principerna i skissförslag A (se
Bilaga 1)
3. beskärningen utförs om möjligt omgående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andrén (M) föreslår att samtliga träd som kantar torget ska
beskäras i enlighet med principerna i skissförslag A (se Bilaga 1) och, om så
är möjligt, bör beskärningen utföras omgående.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller enligt Lennart Andréns (M) förslag, och konstaterar att nämnden
beslutar i enlighet med Lennart Andréns (M) förslag ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har föreslagit att förvaltningen på prov ska beskära tre av
träden som kantar torget.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 september 2016, § 79, och
beslutade då i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 79.

Övervägande
Under de senaste åren har det blivit allt mer tydligt att de avenbokar som
kantar Stora torget har blivit för stora. I sin nuvarande storlek utgör träden
en ridå som skiljer torgrummet från de omgivande gaturummen. Detta är
inte önskvärt. Såväl allmänheten som nämndens egna ledamöter har
påtalat detta. I utvecklingsplanen för Torget/Brunnsparken/Kyrkan påtalas
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vikten att knyta de olika rummen till varandra och bryta upp den barriär
träden utgör.
Träden klipps lämpligen i konform med eller utan spets. Den slutgiltiga
storleken bör vara sådan att luftiga mellanrum mellan träden uppstår. Om
hela beskärningen kan utföras år ett eller om träden måste klippas ned
succesivt låter nämnden förvaltningen bedöma.
På sammanträdet kommer nämnden överens om att samtliga träd som
kantar torget ska beskäras i enlighet med principerna i skissförslag A (se
Bilaga 1), om möjligt omgående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förvaltningschef
Avdelningschef Offentliga rummet
Avdelningschef Drift & Anläggning
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Dnr

Förslag till uppdrag gällande badsäkerhet och
flaggning, Stora och Lilla Apelviken
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för en ökad badsäkerhet
vid Apelviken, Stora och Lilla
2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur badvaktsfrågan har lösts i
Halmstad/Tylösand.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har föreslagit att förvaltningen ska utreda åtgärder för en
ökad badsäkerhet vid Stora och Lilla Apelviken samt utreda hur man har
löst frågan om badvakter och badsäkerhet på Tylösand i Halmstad.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 september 2016, § 80, och
beslutade då i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 september 2016, § 80.

Övervägande
Varberg är ett attraktivt mål för turism. Våra bad är en av orsakerna till
detta, vilket är glädjande, men även en utmaning för oss. Under de senaste
åren har antalet drunkningar ökat i landet. Anledningarna till detta är
många och komplexa. Hamn- och gatunämndens möjligheter att motverka
en ökning av denna statistik är givetvis begränsade men ändå värda att
genomlysa och om möjligt förbättra.
Det är nämndens uppfattning att vi har en i allmänhet god säkerhet på våra
kommunala badplatser. Två populära badplatser har dock visat sig ha risk
för farliga strömmar vid ogynnsamma förhållanden. Dessa är Stora och
Lilla Apelviken. Vid dessa stränder badar många som är ovana vid havsbad.
Att bada i havet kräver ett annat säkerhetsmedvetande än bad i insjö och
bassäng.
Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett
underlag för hur badsäkerhetsflaggning vid Stora och Lilla Apelviken skulle
kunna genomföras i egen eller extern regi. I detta arbete skall kompetens,
Justerandes signatur
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materialbehov och övriga kostnader genomlysas. Resultatet skall vara
färdigt i så god tid att flaggning kan genomföras sommaren 2017 om
nämnden så önskar.
Vidare ger nämnden förvaltningen i uppdrag att inhämta information om
hur badvaktsfrågan är löst i Halmstad/Tylösand för presentation i
nämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förvaltningschef
Avdelningschef Offentliga rummet
Avdelningschef Drift & Anläggning
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Dnr

Återrapportering från kurs/konferens
Beskrivning av ärendet
Lennart Andrén (M) ger en presentation utifrån sin medverkan på
Tylösandsseminariet den 30 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
a) Teknisk handbok – information om påbörjat arbete
Förvaltningschefen informerar om att arbetet med att ta fram en
teknisk handbok för kommunal standard för byggnation av gator och
gång- och cykelvägar har påbörjats på förvaltningen. Den tekniska
handboken tas fram utifrån Kommunfullmäktiges beslut, § 104/2016,
om nya riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal.
b) Väghållarskap och huvudmannaskap
Förvaltningschefen informerar om kommunens fortsatta arbete med
utredningen avseende huvudmannaskap och väghållarskap på
kommunens vägar.
c) Översyn av Lekplatsriktlinjen
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete utifrån
uppdraget från arbetsutskottet att göra en översyn av Lekplatsriktlinjen,
med särskilt fokus på lekplatser utanför tätorten. Förvaltningen
återkommer med en avstämning av uppdragets innehåll och syfte med
nämnden under hösten.
d) Vattenkvalitet på kommunala badplatser
Förvaltningschefen redogör för problematiken kring
badvattenkvaliteten vid några av kommunens havsbad som påverkas av
markförhållanden och –förvaltning uppströms. Förvaltningen kommer
att lägga fram ett ärende under hösten med förslag till
kommunstyrelsen att utreda frågan.
e) Ställplatser för husbilar, Träslövsläge
Förvaltningschefen berättar om hur det går med det upphävda beslutet
om ställplatser för husbilar i Träslövsläge.
f) Finansiering av nya uppdrag
Förvaltningschefen redogör för problematiken gällande de uppdrag som
åläggs förvaltning och nämnd utan tydliga beslut om vem som ska
finansiera uppdragen och hur finansiering ska ske.
g) Långtidsparkering
Förvaltningschefen återrapporterar från de samtal som förvaltningen
har fört med VFAB gällande möjligheten till långtidsparkering i
kommunen.
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h) Medfinansieringsavtal, gång- och cykelväg i Bua
Förvaltningschefen informerar om arbetet med att upprätta ett
medfinansieringsavtal med Trafikverket för byggnation av gång- och
cykelväg i Bua.
i) Återkoppling gällande förvaltningsavtal för handelshamnen
Förvaltningschefen informerar om den fortsatta processen för
framtagandet av nytt förvaltningsavtal för handelshamnen.
j) Återkoppling gällande designdialog för Brunnsparken
Den 13 september hölls den första workshopen i designdialogen för
Brunnsparken. Utifrån vad som framkom på workshopen kommer två
skisser/förslag att tas fram till nästa workshop som hålls den 4 oktober.
k) Återkoppling gällande Färdigt ljus
Färdigt ljus behandlas av kommunstyrelsen den 20 september.
l) Tullhuset
Förvaltningschefen informerar om den fortsatta processen gällande
VFAB:s övertagande av ägarskapet för Tullhuset.
m) Bemanning och rekrytering
Förvaltningschefen berättar om status för bemanning och rekrytering
på förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga ärenden
a) Väderskydd, Derome lekplats
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om varför det inte finns något
väderskydd på Derome lekplats som skyddar mot både regn och sol.
Förvaltningschefen tar med sig frågan och återkommer med svar till
kommande nämndsmöte.
b) Farthinder på Södra Näsvägen
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om de farthinder som är placerade på
Södra Näsvägen. Förvaltningschefen informerar om att farthinder ofta
är utplacerade på begäran av boende i området. Frågan tas upp igen på
kommande nämndsmöte.
c) Hastigheten på Tångvägen
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om varför hastigheten har ändrats till
40 km/h istället för 30 km/h på Tångvägen. Förvaltningschefen tar med
sig frågan och återkommer med svar till kommande nämndsmöte.
d) Gränsdragning av ansvar mellan Trafikverket och kommunen
Ulla Öhman (C) ställer fråga om vem som ansvarar för säkerhet,
stängsel och staket i anslutning till järnvägen. Förvaltningschefen
informerar om att ansvaret ligger hos Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanställning av delegeringsbeslut, juni-augusti
2016
Yttranden
Yttrande över samrådshandling för Krukmakaren 13, HGN 2016/0311-2
Yttrande över granskningshandling till detaljplan för Mästaren 10, HGN
2015/0263-4
Yttrande på granskningshandling: Detaljplan för Träslöv 8:139, HGN
2015/0576-4

Trafik
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), juni-augusti
2016, trafikingenjör/trafikhandläggare
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
juni-augusti 2016, tillståndshandläggare
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, juni-augusti 2016,
gatuingenjör
Sammanställning av beslut om flyttning av fordon, augusti 2016,
trafikövervakare

Offentlig plats
Sammanställning av upplåtelse av offentlig plats, juni-augusti,
utvecklare/utredare
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Meddelanden
Dnr KS 2016/0355
Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2016, § 164, Nya kvartersnamn i
Apelviken.
Dnr KS 2016/0323
Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2016, § 165, Nya vägnamn i
Trönninge.
Dnr HGN 2016/0615-1
Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2016, § 167,
Kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och inkludering.
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Bilaga 1
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