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Dnr HGN 2015/0094

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

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-september är
hamn- och gatunämndens interna månadsrapport.
Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en
nettokostnad på 69 621 tkr. För samma period föregående år var
nettokostnaden 70 653 tkr. Då fanns emellertid pågående och icke
fakturerade arbeten motsvarande 3 468 tkr vilka i år för samma period
uppgår till 2 225. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är 3
158 tkr högre för perioden jämfört med samma period 2015 och uppgår till
14 407 tkr. För samma period föregående år var kapitalkostnadsutfallet
11 249 tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.
Hamnverksamheten, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden
ett överskott om - 1 159 tkr jämfört med ett överskott om – 2 872 tkr
samma period föregående år. Periodens lägre överskott i jämförelse med
föregående år förklaras av att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i
extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde
rum under 2015.
Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för
hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med
andra ekonomiska förutsättningar medför att det är svårt att prognostisera
såväl intäkts- som kostnadssidan.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 26 september 2016.
Månadsuppföljning januari-september 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2015/0385

Yttrande över utställd fördjupad översiktsplan
för Norra Kusten
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. tillstyrka utställd fördjupad översiktsplan för Norra kusten förutsatt att
 viktigare vägnätsförändringar beskrivs, särskilt avseende gång- och
cykelvägar, såväl nu planerade som sådana som kan antas behövas
framgent, samt att särskild hänsyn tas till trafikkapacitet och
trafiksäkerhet vid korsningar såsom väg 850/byvägen vid Sunnvära
kvarn
 planeringsunderlag tas fram avseende lokalt värdefull natur
 lämpliga ytor för tätortslekplatser markeras
 ett grönområde tydligt markeras och avsätts inom Bua hamnplan
2. översända hamn- och gatuförvaltningens utredning och yttrande till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten
tillstyrks förutsatt att:
 viktigare vägnätsförändringar beskrivs, särskilt avseende gång- och
cykelvägar, såväl nu planerade som sådana som kan antas behövas
framgent, samt att särskild hänsyn tas till trafikkapacitet och
trafiksäkerhet vid korsningar såsom väg 850/byvägen vid Sunnvära
kvarn
 planeringsunderlag tas fram avseende lokalt värdefull natur
 lämpliga ytor för tätortslekplatser markeras
 ett grönområde tydligt markeras och avsätts inom Bua hamnplan

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslaget ovan mot arbetsutskottets förslag och
konstaterar att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 4 juni 2013 dåvarande
planeringskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupning av översiktsplan
för Norra kusten. Arbetet påbörjades hösten 2013.
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Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av
översiktsplan för Norra kustområdet. Planförslaget har varit på samråd
under sommaren 2015. Planförslaget är utställt under perioden juliseptember 2016. Förslaget har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i
samarbete med stadsbyggnadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 3 oktober 2016, § 85.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 22 september 2016.
Hamn- och gatuförvaltningens utredning den 22 september 2016.
Översiktsplan för Varbergs kommun – Fördjupning för Norra Kusten, samt
Samrådsredogörelse, tillgängliga via kommunens hemsida:
http://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktspla
n/fordjupadoversiktsplan.4.12865bcd14300d30ed913bd3.html.

Yttrande
Det nu utställda förslaget till fördjupad översiktsplan är på några sätt
tydligt förändrat, bearbetat och utvecklat jämfört med samrådshandlingen.
Kommunen har valt att göra två ställningstaganden inför utställningen.
Ställningstagandena gäller utvecklingsområdena Östra Årnäs samt
stationssamhället Väröbacka/Limabacka.
I samrådshandlingen föreslogs att Östra Årnäs skulle öka med cirka 600
bostäder. Detta skulle kunna ske genom ett ganska tätt byggande. Utställt
förslag anger att ökningen på Östra Årnäs i stället ska kunna vara 150 nya
bostäder.
I samrådshandlingen angavs tre alternativa lägen för en ny tågstation. I nu
aktuellt utställt planförslag förordas mittenalternativet. Detta läge bedöms
bäst kunna integreras med befintlig samhällsstruktur.
Det utställda förslaget är tydligt förkortat avseende trafikförslag.
Översiktsplanen hänvisar nu till en separat vägnätsutredning som kortfattat
sammanfattas i huvuddokumentet. Viktiga vägnätsförbättringar och
ändringar behöver dock vara med och bearbetas i översiktsplanens
huvuddokument.
Det utställda förslaget hänvisar till naturvärden och rekreativa värden så
som de beskrivs utifrån en översiktlig planeringsnivå (riksnivå och EUnivå). Det lokala perspektivet behöver dock ges en mer framträdande plats.
I planområdet Norra kusten finns det platser som har eller kan få ökad
lokal eller regional betydelse. Detta gäller exempelvis bra badplatser,
skogsområden mm. Detta lokala planeringsunderlag behövs för att på ett
bra sätt kunna bereda plats för ökad bostadsbebyggelse.
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Hamn- och gatuförvaltningen bidrog med synpunkter inför
samrådshandlingen. Förvaltningen beklagar att man inte har beretts
möjlighet att delta vid bearbetningen mellan samrådshandling och utställt
förslag av den fördjupade översiktsplanen. Bearbetningen av inkomna
yttranden samt revideringen av föreslaget till fördjupningen för Norra
kusten har skett i princip utan förvaltningens medverkan. Hamn- och
gatuförvaltningen anser att förvaltningens kompetens bättre behöver tas
tillvara i kommunens gemensamma arbete med översiktsplanering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0498

Yttrande på remiss för Dagvattenanvisningar för
Falkenbergs och Varbergs kommuner
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs
kommuner förutsatt att texten kompletteras med följande stycke:
 ”Hamn- och gatuförvaltningens ansvar är även att på allmän plats
godkänna utformning av anläggningar för trög dagvattenhantering”
(kap. 8.1.8)
2. översända hamn- och gatuförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dagvattenanvisningarna har tagits fram av en förvaltnings- och
bolagsövergripande arbetsgrupp med deltagare från både Falkenbergs och
Varbergs kommuner. Syftet med anvisningarna är att skapa en genomtänkt,
miljöanpassad och kostnadseffektiv hantering för att ta hand om
dagvattnet.
Kommunerna har enats om att dagvattenhanteringen ska ske enligt
följande sex principer: 1. Dagvatten en resurs!, 2. Angrip
föroreningskällorna, 3. Rena vid föroreningskällan, 4. Lokalt
omhändertagande av dagvatten (trög dagvattenhantering), 5. Blanda inte
rent och smutsigt vatten, 6. Underhåll din dagvattenanläggning.
Anvisningarna innehåller även riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i
den fysiska planeringen och för olika verksamheter. Anvisningarna
innehåller även riktlinjer för hur dagvatten bör hanteras inom respektive
utanför kommunalt verksamhetsområde för VA samt förtydliga
ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer.
I Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner finns
hänvisning till ”Hållbar dag-och dränvattenhantering, Svenskt Vatten
P105”. Denna handbok innehåller förslag till principiella utformningar och
konstruktioner för dagvattenhantering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 3 oktober 2016, § 86.
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Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 26 september 2016.
Hamn- och gatuförvaltningens utredning den 26 september 2016.
Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Yttrande
Redogörelse för förvaltningens yttrande finns i förvaltningens utredning
angående Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner,
daterad 26 september 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0606

Uppdrag avseende utredning och åtgärder för
dagvattenflöden och havsströmmar i området
kring Björkängs havsbad
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelse respektive kommunfullmäktige att utreda och
åtgärda dagvattenflöden och havsströmmar i området kring Björkäng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I dagsläget ansvarar Varbergs kommun för en allmän badplats i Björkäng.
Stranden används även av Björkängs camping som en del av verksamheten.
Vid provtagning av badvattenkvaliteten i Björkängs havsbad visar proverna
med jämna mellanrum en undermålig badvattenkvalitet sedan ett antal år
tillbaka, varför det finns anledning att undersöka vilka dagvattenutlopp och
havsströmmar som försämrar vattenkvaliteten i viken.
Björkängs havsbad omges av både naturreservat med betade strandängar
och jordbruksmark, vilka båda antas påverka badvattenkvaliteten i
Björkängs havsbad. Då det är kommunen som äger stora delar av marken
uppströms från Björkäng, föreslår hamn- och gatuförvaltningen att
kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens förvaltning utreder och
åtgärdar de dagvattenutlopp och eventuella havsströmmar som påverkar
badvattenkvaliteten vid Björkängs havsbad negativt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 3 oktober 2016, § 87.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 15 september 2016.

Övervägande
Som ansvarig för de kommunala badplatserna föreskriver hamn- och
gatunämnden att en viss badvattenkvalitet ska uppnås. Enligt Havs- och
vattenmyndigheten (HAV) bör kommunen ta ansvar för alla badplatser som
har mer än 200 badande per dag, vilket Björkäng uppfyller. Det är därför
besvärande att vattenproverna från Björkängs havsbad visar underkända
resultat under en lång period, då kommunen vid underkänt resultat åläggs
från EU och HAV att skylta och i övrigt informera allmänheten om den
underkända badvattenkvaliteten. Då badvattenkvaliteten ofta är
underkänd, läggs stora resurser på att uppfylla EU:s och HAV:s krav vid
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dålig badvattenkvalitet. Det är inte heller lämpligt att bedriva en kommunal
badplats där det finns kännedom om dålig badvattenkvalitet.
Kvaliteten på badvattnet i Björkängs havsbad påverkar i sin tur Björkängs
camping, som anser att deras verksamhet påverkas negativt av att
kommunen informerar om dålig vattenkvalitet och avråder från bad.
Campingens närhet till stranden är betydande för deras verksamhet och
återkommande avrådan från bad påverkar den således negativt.
Grönstrategin för Varbergs kommun pekar också ut vattnets betydelse för
kommunens identitet. Enligt Grönstrategin ska kommunen verka för att
tillgängliggöra kusten och vattnet för allmänhet och besökare. Att hantera
dagvattenproblematiken i Björkäng är att ta ansvar för denna inriktning
och möjliggöra att kusten och badplatser är trivsamma och säkra att
besöka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2016/0647

Förtydligande av uppdrag gällande
komplettering av Lekplatsriktlinje för Varbergs
kommun
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till komplettering av
Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun i enlighet med nedan beskriven
uppdragsformulering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I april 2013, § 21, antog hamn- och gatunämnden Lekplatsriktlinje för
Varbergs kommun. Riktlinjen togs fram för att skapa en tydlig målsättning
för invånare, politiker och tjänstemän angående vilka förväntningar man
kan ha på de kommunala lekplatserna, både gällande funktion, innehåll och
placering. Enligt riktlinjen ska de kommunala lekplatserna utgöras av
stadsdels- och tätortslekplatser, som ska finnas i varje ort eller stadsdel
med fler än 250 invånare inom en diameter av 1500 meter. Detta innebär
att hela Varbergs tätort, samtliga serviceorter och de större
landsbygdsorterna har tillgång till en kommunal lekplats inom maximalt
750 meters avstånd.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott gav den 7 september 2015, § 93,
förvaltningen i uppdrag att se över lekplatsriktlinjen och utreda hur de
orter med färre än 250 invånare som idag inte omfattas av den kommunala
lekplatsstrategin ska hanteras.
I maj 2016, § 56, presenterade förvaltningen en utredning gällande
komplettering av lekplatsriktlinjen, vari de förutsättningar som behövs för
att det ska vara möjligt att erbjuda en kommunal lekplats på en ort
beskrevs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 3 oktober 2016, § 88.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 27 september 2016.
PM: Förtydligande av uppdrag att komplettera Lekplatsriktlinjen.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 16 maj 2016, § 56.
Utredning: Komplettering av Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun.
Arbetsutskottets protokoll den 7 september 2015, § 93.
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Övervägande
Nuvarande lekplatsriktlinje utelämnar hur lekplatser i landsbygdsorter och
kyrkbyar med mindre än 250 invånare ska hanteras. Då allmänheten i
dessa orter också har ett behov av allmänna platser för lek, behöver en
kompletterande del till Lekplatsriktlinjen tas fram, som beskriver hur
befintliga och nya lekplatser hanteras i dessa orter.
För att kunna leverera en komplettering av riktlinjen i enlighet med
nämndens önskemål krävs en tydligare formulering av uppdrag än det som
ursprungligen gavs av arbetsutskottet, § 93/2015. Förvaltningen föreslår
därför i PM: Förtydligande av uppdrag att komplettera Lekplatsriktlinjen,
följande uppdragsformulering för det fortsatta arbetet med
kompletteringen:


Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kompletterande
lekplatsriktlinje för landsbygdsorter och kyrkbyar med under 250
invånare.
 Riktlinjen ska redogöra för vilka förutsättningar och kriterier som krävs
för att det ska vara möjligt att driva en kommunal lekplats på en sådan
ort, med utgångspunkt i nödvändiga markförutsättningar, ortens
beskaffenhet och en rättvis fördelning av skattemedel baserat på antalet
brukare.
 Riktlinjen ska presentera vilka lekvärden en lekplats av denna typ har,
samt vilka kostnader (investering samt drift) som lekplatsen ger upphov
till.
 Riktlinjen ska även presentera tillvägagångssättet för planering,
utveckling eller avveckling av lekplatser, samt beskriva ett arbetssätt där
ett samarbete med kommunens Landsbygdssamordnare avseende
dialog och utveckling ingår.
 Riktlinjen behöver också beskriva hur platsernas/orternas beskaffenhet
kan leda till att separata bedömningar kan behöva göras från ort till ort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Information om nya föreskrifter och allmänna
råd gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Beskrivning av ärendet
Tillståndshandäggaren informerar om de nya föreskrifterna och allmänna
råden gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade som började gälla
den 1 juli 2016. Förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd har
ändrats i och med de nya allmänna råden, vilket kan påverka
handläggningen och bedömningen framöver liksom andelen inkomna
överklaganden. Förvaltningen följer noga utvecklingen inom området,
bland annat genom samverkan med andra kommuner, och inväntar
vägledande beslut i högre instanser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 103

Sammanträdesprotokoll
2016-10-17

14

Dnr

Återkoppling gällande aktuella upphandlingar
Beskrivning av ärendet
Avdelningschefen för Projekt informerar om utfall för aktuella
upphandlingar gällande fyra exploateringsprojekt – Fastarpsvägen,
Trönninge skola, Tändstiftet samt Smeakalles äng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Information om designdialog för Brunnsparken
Beskrivning av ärendet
Projektledaren informerar om den pågående designdialogen för utformning
av Brunnsparken.
På designdialogens första workshop fick deltagarna lyfta fram idéer om hur
Brunnsparken kan bli en användbar, vacker och spännande plats, sommar
som vinter. Utifrån resultatet från den första workshopen togs två skisser
fram som deltagarna fick bearbeta vidare på den andra workshopen.
Designdialogens tredje och avslutande workshop hålls den 25 oktober, då
deltagarna får ta ställning till ett slutförslag. Slutförslaget behandlas
därefter av nämnden i november inför utställning av förslaget under
december, varpå nämnden fattar det slutgiltiga beslutet om utformningen
av Brunnsparken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2011/0222

Fortsatt inriktning Fästningsbadet
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Fästningsbadet är tänkt att förankras i den befintliga stenpiren utanför
Fästningen. I samband med förberedelserna för renovering av pirhuvudet
på Fästningspiren uppdagades att det finns stabilitetsproblem med befintlig
pir. Stabilitetsproblemet innebär att piren inte har tillräckligt hög
säkerhetsfaktor mot skred för att den ska kunna upplåtas för en ny offentlig
anläggning såsom Fästningsbadet.
För att kvalitetssäkra projektets kostnadskalkyl och tekniska innehåll har
förvaltningen låtit göra en oberoende genomlysning av projektet med hjälp
av fristående konsultresurs. Förvaltningen har även låtit göra en separat
genomlysning av beslutsprocessen avseende Fästningsbadet.
Nämnden informeras på sammanträdet om investeringskostnader samt
kostnader för drift och underhåll och diskuterar den löpande årliga
driftkostnaden i form av muddring, skötsel och tillsyn samt lodning av
vattendjupet.
Under sammanträdet kommer nämnden överens om att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
PM – Genomlysning av beslutsprocessen avseende Fästningsbadet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2016/0683

Budget för Pirförstärkning - Fästningspiren
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. bordlägga ärendet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med utredning och projektering av åtgärderna för renovering av
pirhuvudena samt anläggande av Fästningsbadet har det uppmärksammats
att det finns ett stabilitetsproblem kopplat till befintlig pir, Fästningspiren.
Stabilitetsproblemet innebär att piren inte har tillräckligt hög
säkerhetsfaktor mot skred för att den ska kunna upplåtas för en ny offentlig
anläggning såsom Fästningsbadet och andra rekreativa aktiviteter där man
vistas på piren.
Förvaltningen har med hjälp av konsult undersökt stabilitet och bärighet i
Fästningspiren med anledning av att pirhuvudena ska repareras och
Fästningsbadet ska anläggas. Utredningen visar på stabilitetsproblem
avseende säkerhet mot brott i undergrunden. Säkerheten är tillräcklig för
funktionen vågbrytare men inte tillräcklig för att upplåta piren för ett nytt
offentligt bad och andra rekreativa aktiviteter där man vistas på piren.
Under sammanträdet informeras nämnden om behovet av kompletterande
geoteknisk undersökning samt stabilitetsundersökning, och kommer
överens om att bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
a) Tvååker Central Park
Förvaltningen har deltagit i diskussioner med kommunalråden och
Positiva Tvååker om Tvååker Central Park. Markföroreningar har
upptäckts i området, vilket påverkar projektets genomförande och
tidplan.
b) Kvarstående frågor från delårsbokslutet rörande jämställdhet,
mångfald och diskriminering
I samband med kommunstyrelsens behandling av nämndernas
delårsbokslut har samtliga nämnder exklusive kultur- och
fritidsnämnden fått i uppdrag att inkomma med en kompletterande
rapport gällande nämndens arbete med jämställdhet, mångfald och
antidiskriminering. Förvaltningen återkommer med vidare information
i ärendet.
c) Förvaltningsavtal handelshamn
Förvaltningschefen ger en kortare återkoppling från arbetet med det
nya förvaltningsavtalet för handelshamnen.
d) Bemanning och rekrytering
Förvaltningschefen informerar om aktuella rekryteringsprocesser på
förvaltningen. Bland annat påbörjas intervjuer för tjänsten som ny
stadsträdgårdsmästare inom kort.
e) Bidragsansökningar
Förvaltningschefen informerar om vilka bidragsansökningar som
förvaltningen har lämnat in under året. Bland annat har förvaltningen
ansökt om bidrag för åtgärder inom ramen för Klimatklivet.
f) Objudna gäster
Förvaltningschefen informerar om problematiken med bland annat
skrotbilar som används som bostad.
g) Färdigt ljus
Förvaltningschefen berättar att den nya ordningen gällande
kommunens belysningsanläggningar, Färdigt ljus, sjösattes den 1
oktober 2016.
h) Reparation av Pirhuvuden – lägesstatus
Förvaltningschefen ger en lägesstatus för reparationen av Pirhuvudena.
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i) Handlingsplan gällande kommunikation och samarbete mellan
nämnd och förvaltning
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för kommunikation och
samarbete mellan nämnd och förvaltning utifrån vårens workshops med
arbetsutskottet.
j) Uppställningstider för parkering i kommunala parkeringshus
Förvaltningschefen informerar om det arbete som pågår gällande
parkering och uppställningstider i kommunens parkeringshus.
k) Belysning på Strandpromenaden – lägesstatus
Förvaltningschefen ger en lägesrapport gällande belysningen på
Strandpromenaden. Bland annat har provbelysning genomförts under
hösten.
l) Skaterampen på Sjöallén
Förvaltningschefen informerar om pågående diskussioner om fortsatt
hantering och placering av den skateramp som nu är placerad på
Sjöallén.
m) Torghandlarmöte 16 november
Förvaltningen anordnar torghandlarmöte den 16 november 2016 under
eftermiddag/kväll.
n) Observationer gällande ramavtal för grävmaskiner och transporter
Förvaltningschefen återger ett antal observationer från ramavtalen för
grävmaskiner och transporter, bland annat svårigheten att få fram rätt
typ av arbetsmaskiner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Offentlig plats
Sammanställning av upplåtelser av offentlig plats, september 2016,
utvecklare/utredare
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelanden
Dnr KS 2015/0410
Kommunstyrelsens beslut den 27 september 2016, § 188,
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärenden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. revidera andra beslutsatsen i nämndens beslut den 19 september 2016,
§ 90, gällande beskärning av träden på torget, enligt nedan:
 beskärningen utformas i enlighet med principerna i skissförslag C
(se bilaga 1).

Reservation
Lennart Andrén (M), Gunnar Ericson (M) och Antonio Diaz (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Lennart Andréns (M) förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andrén (M) föreslår att nämndens beslut från den 19 september
2016, § 90, revideras enligt nedan:
1. andra beslutsatsen rörande beskärningens utformning ändras från
beskärningen utformas i enlighet med principerna i skissförslag A (se
bilaga 2) till beskärningen utformas i enlighet med principerna i
skissförslag C (se bilaga 1)
2. tredje beslutsatsen ändras från beskärningen utförs om möjligt
omgående till beskärningen utförs genast.

Beslutsordning
Ordföranden ställer först frågan om nämnden godkänner Lennart Andréns
(M) första ändringsförslag, att revidera nämndens beslut, § 90/2016, andra
beslutsatsen rörande beskärningens utformning, och konstaterar att så är
fallet.
Ordföranden ställer därefter frågan om nämnden godkänner Lennart
Andréns (M) andra ändringsförslag, att revidera nämndens beslut, §
90/2016, tredje beslutsatsen rörande när beskärningen ska utformas och
konstaterar att nämnden beslutar behålla den ursprungliga skrivningen i §
90/2016, tredje beslutsatsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har föreslagit att förvaltningen på prov ska beskära tre av
träden som kantar torget.
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 september 2016, § 79, och
beslutade då i enlighet med ordförandens förslag.
Nämnden behandlade ärendet den 19 september 2016, § 90, och beslutade
då:
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Följande övriga ärenden behandlades även på sammanträdet:
a) Evenemangsparkering på Kurtinen
Ulla Öhman (C) ställer fråga om förvaltningen kan se över
evenemangsparkeringen på Kurtinen avseende utformning av
avstängning av platsen, då parkeringen inte nyttjats lika mycket som
förväntat. Förvaltningschefen tar med sig frågan inför nästa
sommarsäsong.
b) Cykling på Strandpromenaden
Morgan Börjesson (KD) ställer fråga om förvaltningen kan göra något åt
otillåten cykling på Strandpromenaden, exempelvis ytterligare
skyltning. Förvaltningschefen tar med sig frågan.
c) Avstängning av Lasarettsgatan
Carlos Paredes (S) ställer fråga om avstängningen av trafik och gata vid
Lasarettsgatan. Förvaltningen återkommer med detaljer om
bedömningen avseende markupplåtelse och avstängning av det aktuella
området.
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Bilaga 1 – Skissförslag C
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Bilaga 2 – Skissförslag A
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