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Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

Varberg Event Sparbankshallen, lokal Kungsäter, kl. 9.00–16.05
(Ajournering för lunch kl. 12.00–13.00)

Beslutande

Tobias Carlsson (L), ordförande
Lennart Andrén (M)
Gunnar Ericson (M)
Antonio Diaz (M)
Susanna Thunberg (C) §§ 127-131, 133-139 p.g.a. jäv
Ulla Öhman (C) § 132
Samuel Lindh (MP)
Lennart Isaksson (S)
Carlos Paredes (S)
Lena Karlsson (S)
Jenny Serey (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Emma Svensson (M)
Ulla Öhman (C) §§ 127-131, 133-139
Morgan Börjesson (KD)
Anton el Raai (S)

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare
Paul Gruber, avdelningschef Trafik § 134, 136, 139
Jenny Bergström, avdelningschef Drift och anläggning § 134, 139
Tomas Kaspersson, avdelningschef Drift och anläggning § 134, 139
Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 134
Karin Sjödin, tf avdelningschef Offentliga rummet § 134
Anna Beuerman, kommunikatör §§ 134-135
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Samuel Lindh (MP)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

19 december 2016

Datum då anslaget sätts upp

22 december 2016

Datum då anslaget tas ned

13 januari 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen

Underskrift

Oskar Reinholdsson
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Dnr HGN 2015/0094

Månadsrapport efter november 2016
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi. Den här rapporten som avser perioden januari-november är
hamn- och gatunämndens interna månadsrapport.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016, § 236, att lägga
utredningsplanen för Torget, Kyrkan och Brunnsparken till handlingarna
och att inte gå vidare med ytterligare utvecklingsuppdrag gällande Torget
och Kyrkan. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens beslut innebär detta en kostnad för nämnden
motsvarande cirka 1 500 tkr som kommer att tas i år.
Nämnden har tidigare påpekat risken med att bedriva förstudier som
eventuellt inte blir någon investering. Detta innebär en ekonomisk risk för
nämnden eftersom kostnaderna för förstudien belastar resultaträkningen
om det inte fattas något investeringsbeslut. Detta kan också bidra till en
försiktighetsprincip som inte ligger i linje med kommunens vision som står
för nytänkande, framåtanda och mod.
Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en
nettokostnad på 84 681 tkr. För samma period föregående år var
nettokostnaden 80 424 tkr. Då fanns emellertid pågående och icke
fakturerade arbeten motsvarande 624 tkr vilka i år för samma period
uppgår till 1 900 tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är
3 630 tkr högre för perioden jämfört med samma period 2015 och uppgår
till 16 259 tkr. För samma period föregående år var kapitalkostnadsutfallet
12 629 tkr. Kostnaderna för avskrivning och internränta har ökat eftersom
flera större projekt däribland kollektivtrafikprojektet och ombyggnation av
Norrgatan avslutades 2015.
Gällande driftramen (gata och allmän plats) är prognosen ett underskott
om 1 400 tkr.
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Hamnverksamheten, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden
ett överskott om 2 447 tkr jämfört med ett överskott om 4 557 tkr samma
period föregående år. Periodens lägre överskott i jämförelse med
föregående år förklaras främst av att verksamheten har belastats med 1 467
tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som
ägde rum under 2015. Andra kostnader som ökat i jämförelse med
föregående år är kapitalkostnader samt ökade reparationskostnader till
följd av kaj-reparationer.
Gällande hamnverksamheten är prognosen ett överskott om 3 000 Tkr.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2016.
Månadsuppföljning januari-november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2016/0118

Detaljbudget 2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. anta förslag till detaljbudget 2017
2. förvaltningen får, efter att kapitalkostnader och investeringsbidrag för
2017 är fastställda, göra nödvändiga korrigeringar i budgeten
3. förvaltningen får, efter att ekonomikontoret fördelat ut driftmedel för
utökade ytor (i samband med att investeringar och exploateringar tas i
drift), göra nödvändiga korrigeringar i budgeten
4. förvaltningen får, efter att beslut om löneavtal har fattats, göra
nödvändiga justeringar i budgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden ska fatta beslut om detaljbudget 2017 baserat på
Kommunfullmäktiges fastställda ramar.
Hamn- och gatunämnden begärde i förslag till budget 2017 en utökning av
medel för att klara nämndens leveranser och erhöll följande:
• förstärkning samhällsprocessen 750 tkr,
• ökat gatuunderhåll vägföreningar; Bua, Träslövsläge samt Tvååker 1
000 tkr,
• riktade driftåtgärder GC-vägar, växthantering samt andra åtgärder 1
000 tkr,
• ökad bidragsnivå till enskilda vägar - samfälligheter 500 tkr.
Med av kommunfullmäktige fastställd budgetram för 2017 ser nämnden att
de kommer kunna klara leveranserna såväl inom nämndens ansvarsområde
som inom koncerngemensamma uppgifter bättre.
Inför 2017 och de kommande åren innebär dock ovanstående att nämnd
och förvaltning:
• fortsatt kommer att sakna viktiga och för verksamheten nödvändiga
planeringsunderlag,
• förutsättningarna för att arbeta med frågan om hälsoskadligt buller
är små,
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inte utan omprioriteringar kan initiera förstudier då principerna för
att bära kostnaden för förstudier innebär en försiktighetsprincip
som inte ligger i linje med Visionens anda.

Utifrån Kommunplanen har Kommunfullmäktige fastställt den ingående
ramen till 89 580 tkr. Därefter har flera förändringar skett – både under
2016 och inför 2017. Fördelningen enligt Kommunplanen är enligt nedan:
Ingående ram 2017 (Tkr)
Justering tillkommande kapitalkostnader föregående års investeringar*
Komp utökade ytor**
Övriga kostnadsökningar
Minskade kapitalkostnader äldre investeringar
Beräknad lönejustering
Arvodesökning förtroendevalda
Förstärkning samhällsprocessen
Vägbeläggning Bua, T-läge, Tvååker
Cykelfrämjande åtgärder
Enskilda vägar
Budget 2017
* Utfördelade under 2016
* 449 Tkr av dessa utfördelade under 2016

89 580
4 422
650
498
-769
1 021
33
750
1 000
1 000
500
98 685

Det är viktigt att poängtera att ovanstående tabell fungerar som ett
ekonomiskt underlag för vilka principer som legat till grund för nämndens
budgetram. Det är sedan nämnden som fastställer den interna fördelningen
av budgetmedel mellan nämndens verksamheter.
Utifrån av kommunfullmäktige fastställd budgetram har hamn- och
gatuförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget på förvaltningens
verksamhetsområden. Förslaget bygger på signaler som fångats upp i
budgetdialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott, antagen budget för
2017 för Varbergs kommun, omvärldsbevakning och intern analys samt
diskussioner i hamn – och gatunämnden. Utgångspunkten för förslaget är
att uppnå måluppfyllelse för de tre mål som hamn- och gatunämnden
fastställt och därmed pekat ut som det mest prioriterade inom nämndens
ansvarsområden inom tidsperioden. I förvaltningens förslag till
verksamhetsplan anges mer specifikt vilka åtgärder förvaltningen ser som
prioriterade för måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2016.
Detaljbudget 2017 för hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0748

Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan
2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna förslag till verksamhetsplan 2017 för hamn- och
gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden beslutade den 21 september 2015, § 88, om mål
och inriktningar 2016-2019. Nämndens mål kan ses som nedbrytningar av
Kommunfullmäktiges mål för samma period, anpassade till verksamhetens
innehåll och nämndens ansvarsområde. I mål- och inriktningsdokumentet
anges de politiska prioriteringarna för nämndens verksamhet under
perioden i form av tre målområden med tillhörande prioriterade mål.
Nämndens prioriterade mål för perioden är:
1. Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i
högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation,
biologisk mångfald och social samvaro,
2. Öka andelen hållbara resor och transporter, och
3. Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade
till hav, sjöar och vattendrag året om.
Med utgångspunkt i nämndens mål har hamn- och gatuförvaltningen tagit
fram ett förslag till verksamhetsplan för hamn- och gatunämnden för år
2017. Jämfört med verksamhetsplanen för 2016 har begreppsvärlden
uppdaterats något till årets plan. Åtgärd har ersatt strategi och aktivitet
har ersatt det tidigare begreppet handlingsplan.
I verksamhetsplanen har förvaltningen identifierat ett antal åtgärder, eller
fokusområden, som prioriteras särskilt under 2017 och som förväntas bidra
till uppfyllelse av respektive mål. Varje åtgärd har därefter konkretiserats
genom ett antal aktiviteter som kommer att utföras inom respektive åtgärd.
I syfte att följa upp målarbetet har även indikatorer formulerats för
respektive mål.
Som ett komplement till nämndens prioriterade mål har förvaltningen även
identifierat tio kritiska kvalitetsfaktorer för basverksamheten inom
nämndens ansvarsområde, som syftar till att kvalitetssäkra
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basverksamheten. Med basverksamhet menas den del av verksamheten
som behöver bedrivas eller utföras oberoende av de politiskt fastslagna
målen eller prioriteringarna för mandatperioden, det vill säga verksamhet
som är lagstyrd eller regleras i exempelvis reglementet. Kvalitetsfaktorerna
definieras och sorteras in under fyra olika perspektiv;
Målgrupp/kundgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi/resurser.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2016.
Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2014/0432

Revidering och uppdatering av hamn- och
gatunämndens delegeringsförteckning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. stryka punkterna 2 a) och 5 p) ur hamn- och gatunämndens
delegeringsförteckning,
2. stryka texten ”och beslut om överklagande i högre instanser” under
punkten 5 d) i hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning,
3. i övrigt revidera hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning
enligt förslag från hamn- och gatuförvaltningen,
4. förvaltningen får i uppdrag att följa arbetet med den
kommungemensamma dialogprocessen och återrapportera till
nämnden under våren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår att punkterna 2 a) och 5 p) gällande
överklaganden stryks ur delegeringsförteckningen, samt att texten ”och
beslut om överklagande i högre instanser” stryks under punkten 5 d).
Susanna Thunberg (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att följa
arbetet med den kommungemensamma dialogprocessen och återrapportera
till nämnden under våren.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden godkänner förslaget till revidering av
delegeringsförteckning med de justeringar som anges ovan avseende
punkterna 2 a) och 5 p) respektive 5 d), och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar därefter om nämnden godkänner förslaget till uppdrag
till förvaltningen enligt ovan, och finner att så är fallet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Delegering innebär att överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att
delegera framgår av kommunallagen 6 kap. 33-38 §. En nämnd får uppdra
åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
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grupp av ärenden. Vilka ärenden som hamn- och gatunämnden har beslutat
delegera till förvaltningen att besluta i framgår av nämndens
delegeringsförteckning.
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till
delegeringsförteckning. För ökad tydlighet har förteckningen reviderats vad
gäller utformning och struktur. Bland annat har förtydligande skrivningar
lagts till enlighet med beslut i arbetsutskottet den 7 juni 2016, § 67,
gällande yttrande över motioner, som inte får delegeras utan alltid ska
behandlas av nämnd. Därtill har beloppsgränserna uppdaterats vad gäller
upphandling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 december 2016, § 110.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 4 oktober 2016.
Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, reviderad 2016-12-19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0750

Ärendeplan 2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av Ärendeplan 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen tar varje år fram en ärendeplan för det
kommande året. Ärendeplanen är ett viktigt planeringsverktyg för både
nämnd och förvaltning. Utifrån ärendeplanen kan nämnd och förvaltning i
förväg veta när viktiga beslutsärenden ska behandlas av nämnden och när
nämnden ska informeras om pågående åtgärder, projekt och investeringar.
Detta skapar förutsättningar för goda förberedelser gällande såväl underlag
som tidplanering av nämndens möten.
Ärendeplanen är ett levande planeringsverktyg och kommer att uppdateras
kontinuerligt. Inkomna remisser kommer dock inte att föras in i
ärendeplanen.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2016.
Ärendeplan 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2014/0004

Tecknande av avtal om gatubelysning för 2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. delegera beslutanderätten till hamn- och gatunämndens ordförande att
tillsammans med förvaltningschefen teckna avtal med Varbergs Energi
AB om gatubelysning för år 2017.

Jäv
Susanna Thunberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
detta ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunens alla befintliga belysningsanläggningar överläts från hamn- och
gatunämnden till Varbergs Energi AB i särskilt köpekontrakt att gälla från
2016-10-01. Överlåtelsen låg helt i linje med de intentioner som nämnden
tillsammans med bolaget under lång period arbetat med i ett gemensamt
projekt och som har haft arbetsnamnet Färdigt ljus. För att fullfölja
projektet behöver nu ett särskilt avtal upprättas och tecknas avseende den
dagliga driften samt de löpande kostnaderna. Ett förslag till avtal för
gatubelysningen under 2017 finns bifogat detta beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 12 december 2016.
Förslag till avtal avseende gatubelysning mm inklusive bilagor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2014/0414

Cykelplan 2016-2020
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna Cykelplan 2016-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Samuel Lindh (MP) föreslår att andra meningen under rubriken
”Framkomlighet” på sidan 39 i Cykelplan 2016-2020 ändras till
”Tillgängligheten till viktiga målpunkter ska ske enligt prioriteringen
gång, cykel, kollektivtrafik och bil”, samt att cykelplanen ska tas upp för
revidering i samband med färdigställandet av teknisk handbok.
Gunnar Ericson (M) och Carlos Paredes (S) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna Cykelplan 2016-2020.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 mellan den 19 februari och den 2 maj 2016.
Cykelplanen togs därefter upp för beslut i hamn- och gatunämnden den 19
september 2016. Nämnden beslutade då att återremittera cykelplanen och
ge förvaltningen i uppdrag att revidera cykelplanen med tydligare
funktionskrav.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 5 december 2016, § 113.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 10 oktober 2016.
Hamn- och gatuförvaltningens utredning den 28 november 2016.
Cykelplan 2016-2020 (2016-12-01).
PM Åtgärdsval (2016-08-29).
Remissynpunkter cykelplan 2016-2020 (2016-08-29).
Dialogredogörelse cykelplan 2016-2020 (2016-08-29).
forts.
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Övervägande
Syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens
cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna
bli verklighet på såväl kort som lång sikt. Relevanta remissynpunkter har
arbetats in i cykelplanen under våren 2016.
Förvaltningen har efter nämndsmötet i september 2016 kompletterat
cykelplanen med tydligare funktionskrav utifrån trafikstrategins
ställningstaganden och befintliga kunskapsunderlag. För att inte föregå
pågående utredningar och få tid att förankra eventuella nya funktionskrav
kommer revideringen att delas upp två delar. Den andra delen blir att
påbörja en utredning under våren 2017 i syfte att studera vilka ytterligare
krav som kan ställas för att förbättra cyklisternas framkomlighet vid
byggarbetsplatser på allmän platsmark. Förvaltningen kommer att ta fram
mer detaljerade standardkrav för cykel inom ramen för arbetet med teknisk
handbok. Om behov finns att revidera cykelplanen med ytterligare
funktionskrav för cykel när ovanstående utredningar är klara tas det upp
som ett särskilt ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Avdelningscheferna informerar
Beskrivning av ärendet
Förvaltningens avdelningschefer presenterar ett axplock av det gångna
årets arbete på förvaltningen i form av en årskrönika över 2016.
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Information om Brunnsparken
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen och kommunikatören presenterar det slutförslag för
utformning av Brunnsparken som tagits fram tillsammans med inbjudna
deltagare i höstens designdialog. Förslaget har även ställts ut offentligt
under december, och de synpunkter som har inkommit redovisas för
nämnden.
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Förvaltningen informerar
a) Rätt fart i staden – exempel Sveagatan
Utifrån exemplet Sveagatan informerar avdelningschefen för Trafik om
den av nämnden antagna hastighetsplanen och den översyn av
hastighetsgränserna i kommunen som genomförts med utgångspunkt i
hastighetsplanen.
b) Kritik på teknik 2016
Verksamhetsutvecklaren informerar om Varbergs resultat i den
nationella enkätundersökningen Kritik på teknik 2016, som genomförs
av SKL var tredje år. Inga större förändringar i kommuninvånarnas
uppfattning om skötseln av gator och parker kan utläsas av resultatet
2016 jämfört med 2013 då undersökningen genomfördes senast.
c) Nya regler och föreskrifter gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Förvaltningschefen informerar om de nya reglerna för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och de konsekvenser avseende
bedömning och frågetecken kring praxis och prejudikat som de nya
reglerna för med sig.
d) Trönninge skola och Ringhalsledningen
Förvaltningschefen informerar om att byggnationen av infrastruktur vid
Trönninge skola kan komma att påverkas av Ringhalsledningen och
skyddsavstånden till densamma.
e) Bualedningen – tillståndsärende
Förvaltningschefen informerar om pågående tillståndsärenden för
Bualedningen som förvaltningen har getts möjlighet att yttra sig över.
f) Investeringar 2018-2022
Förvaltningschefen informerar om pågående förstudiearbete inför
kommande investeringsbudget för perioden 2018-2022.
g) Investeringar till 2030
Förvaltningschefen informerar om pågående arbete med att identifiera
kommande investeringar fram till 2030.
h) Uppställningstider i kommunens parkeringshus
Förvaltningschefen informerar om ny reglering av parkering och
uppställningstider i kommunens parkeringshus.
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i) Pirhuvuden – lägesstatus
Förvaltningschefen ger en lägesrapport gällande reparation och
renovering av pirhuvudena.
j) Cykelkampanjer 2017
Förvaltningschefen informerar om att förmånscykel införs för
kommunanställda i januari 2017. I samband med detta genomför
förvaltningen en kampanj med fokus på cykel.
k) Förvaltningsavtal handelshamnen
Förvaltningschefen informerar om senaste nytt gällande
förvaltningsavtalet för handelshamnen.
l) Rekrytering och bemanning
Förvaltningschefen informerar om att rekryteringen av ny
stadsträdgårdsmästare och avdelningschef för avdelning Offentliga
rummet är färdig.
m) Avtackning av kommunjurist 17 februari
Förvaltningschefen informerar om att kommunjurist Anders Eriksson
avslutar sin anställning i kommunen och avtackas den 17 februari 2017.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanställning av delegeringsbeslut, november 2016
Yttranden
Yttrande över detaljplan i granskningsskede, Krukmakaren 13, HGN
2016/0311-5
Yttrande över samrådshandling till detaljplan för Trönningenäs 5:29 och
5:73 etapp 3, A4-området, HGN 2016/0687-2

Trafik
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), november
2016, trafikingenjör/trafikhandläggare
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, november 2016,
gatuingenjör
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
november 2016, tillståndshandläggare
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Meddelanden
Dnr HGN 2016/0363
Kommunfullmäktiges beslut den 15 november 2016, § 153, Hamntaxa och
avgifter för Varbergs hamn 2017 och tillsvidare.
Dnr HGN 2016/0363
Kommunfullmäktiges beslut den 15 november 2016, § 154, Hamntaxa och
avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tillsvidare.
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Övriga ärenden
a) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Lennart Andrén (M) ställer fråga om hanteringen av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade och överklaganden av beslut i högre instans.
Förvaltningen redogör för aktuellt regelverk och hur förvaltningen
hanterar och bedömer denna ärendetyp inklusive överklaganden.
b) Nedskräpning vid busshållplatser på Esplanaden
Lennart Andrén (M) ställer fråga om eventuella åtgärder för att stävja
nedskräpning från kajor vid busshållplatserna på Esplanaden.
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen rengör regelbundet
och att kajorna inte bedöms vara en sanitär olägenhet.
c) Korsningen Syllingevägen-Ringvägen i Veddige
Carlos Paredes (S) ställer fråga om eventuella trafiksäkerhetsåtgärder
vid korsningen Syllingevägen-Ringvägen i Veddige. Avdelningschefen
för Trafik informerar om att kommunen inte är väghållare i området.
d) Plantering utanför idrottshallen
Lena Karlsson (S) ställer fråga om det blir någon ny plantering vid
idrottshallen. Avdelningschef för Drift och anläggning informerar om
att det är serviceförvaltningen som ansvarar för fastigheten och
omkringliggande grönytor.
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