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Dnr

Studiebesök
a) Centrumutveckling med fokus på gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer
Nämnden blir guidad runt i Göteborgs innerstad och tittar på det
omvandlingsarbete som en del gator genomgått.
I direktörsvillan i Trädgårdsföreningen berättar ordförande för trafiknämnden, chefen för Trygg, vacker stad, direktören för park- och
naturförvaltningen, direktören för trafikkontoret samt cykelplaneraren på trafikkontoret om pågående arbete och utmaningar framöver.

b) Hamnutveckling Göteborgs hamn
Nämnden träffar chefen för Port Development i Göteborgs hamn
som berättar om verksamheten, pågående arbete och utmaningar
framöver.
Nämnden åker runt med buss och tittar på ytor i anslutning till hamnen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr HGN 2013/0087

Tertialrapport 2014
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av tertialrapport 2014 inklusive redovisning
av intern kontroll

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden ska lämna in en tertialrapport till ekonomikontoret
som sedan kommer att behandlas i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
För driftramen har inga större avvikelser inträffat sedan månadsrapporten
efter mars månad. Det innebär att prognosen står fast vid att budgeten kommer att hållas trots överskridande kostnader för flygplatsen och industrispåren. Regleringsposter är tjänster som ännu inte är tillsatta, vilket innebär att
till nästa års budget behöver industrispåren och flygplatsen ha en annan hantering.
För hamnens del försämras prognosen med 200 tkr och hamnar efter april på
ett plus på 350 tkr. Orsaken är av redovisningsteknisk karaktär där kostnaden för Träslövsläges spolplatta inte får hanteras som en investering. Detta
innebär att kostnaden belastar 2014 års driftram istället.
I tertialrapporten rapporteras även ett antal punkter gällande intern kontroll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2013/0153

Trafikstrategi Varberg 2030 Remissutgåva
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- remittera förslag till Trafikstrategi 2030 till: Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken, Byggnadsnämnden, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kulturoch fritidsnämnden, Servicenämnden, Socialnämnden, Räddningstjänsten, Varbergs Bostad AB, Varbergs Energi AB, Varbergs Fastighet AB, Varbergs event AB, Vivab, Cykelfrämjandet, Kommunala handikapprådet, Naturskyddsföreningen,
Landsbygdsrådet, Hallands åkeriförening, Hallands hamnar AB,
Marknad Varberg samt Polisen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande föreslår att förslaget även remitteras till polisen.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom förslaget och finner bifall
till förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 24
mars 2014 att man har arbetat fram en Trafikstrategi för Varbergs kommun
med horisontår 2030. Syftet med Trafikstrategin är att visa på den inriktning
som Varbergs kommun vill bedriva trafikfrågorna framöver för att kunna
uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem i framtiden. I strategin
finnas tydliga ställningstaganden om vilken riktning Varbergs kommun vill
gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska utgöra underlag och vara
till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommande trafiksystem. Dokumentet har arbetats fram i en arbetsgrupp med
representanter från planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt hamnoch gatuförvaltningen.
Ett slutgiltigt förslag till Trafikstrategi Varberg 2030 kommer att lyftas upp
till Kommunfullmäktige för antagande efter det att eventuella synpunkter
beaktats från remissinstanserna. Hamn- och gatuförvaltningen föreslår att
nuvarande förslag remitteras till följande instanser:
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•
•
•
•
•

Trafikverket
• Varbergs Bostad AB
Region Halland
• Varbergs Energi AB
Hallandstrafiken
• Varbergs Fastighet AB
Byggnadsnämnden
• Varbergs event AB
Miljö- och hälsoskyddsnämn• Vivab
den
• Cykelfrämjandet
• Barn- och utbildningsnämnden
• Kommunala handikapprådet
• Kultur- och fritidsnämnden
• Naturskyddsföreningen
• Servicenämnden
• Landsbygdsrådet
• Socialnämnden
• Hallands åkeriförening
Arbetsutskottet
beslutade
i
HGN
AU
§
56/2014
att läggahamnar
till Marknad
• Räddningstjänsten
• Hallands
AB Varberg som remissinstans.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr HGN 2014/0169

Toppbeläggning 2014
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- hamn- och gatuförvaltningen huvudsakligen prioriterar och genomför läggande av ny toppbeläggning i enlighet med beskrivning i
tjänsteutlåtandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 28
april 2014 att man inventerar och bedömer statusen på kommunens hårdgjorda ytor årligen. Utifrån underlaget tas en prioriteringslista fram med de
gator som är av störst behov att åtgärdas i form av ny toppbeläggning (asfalt).
Förvaltningen bedömer att nedanstående gator behöver prioriteras utifrån
tillgängliga budgetmedel.
Följande gator föreslås toppbeläggas 2014:
41 Södergående från järnväg, Lassabackarondellen, Rondell Österleden 153
an, Österleden Järngatan – Trädlyckevägen, Österleden Trädlyckevägen –
Träslövsvägen, Rondell Österleden Trädlyckevägen, Rondell Västkustvägen
(Breared – Apelviken, Västkustvägen Ranelidsrondellen – Breared, Västkustvägen Ps-rondellen till Hagarondellen,
Väg mot Väröbruk (Industrivägen)
Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU § 57/2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2012/0158

Tillgänglighetsåtgärder - redovisning av utförda åtgärder
under verksamhetsåret 2013
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av utförda tillgänglighetsåtgärder 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 24
april 2014 att hamn- och gatunämnden beslutade vid möte 2013-06-24 om
planerade åtgärder under året 2013 för ökad tillgänglighet på allmän plats i
Varbergs tätort.
Förvaltningen har utfört de åtgärder som nämnden beslutade. Kostnaden för
åtgärderna har belastat kontot ”Tillgänglighetsåtgärder 35133” med 799 tkr
under år 2013. Cirka 150 tkr kommer att belasta kontot ”Tillgänglighetsåtgärder” 2014.
Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU § 59/2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr HGN 2013/0024

Utökning av ställplatser Varbergs innerhamn
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- utöka antal ställplatser för husbilar i innerhamnen
- ge förvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
För en fortsatt utveckling av Varbergs innerhamn och att utöka antal gästnätter i hamnen har förvaltningen sett över hur man ska få plats med ytterligare sex ställplatser för husbilar. Förvaltningen har utgått från de regler och
föreskrifter som krävs av Räddningsverket. Elförsörjning kommer att finnas
tillgängligt. År 2013 var ett testår för de åtta ställplatser som anordnades och
bedömningen är att efterfrågan var över förväntan.
Samråd har förts med Stena Line AB gällande omdisponering av personalparkering.

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april
2014 att frågan om tillgången av ställplatser för husbilar har diskuteras under flera år och kritik har bl.a. yttrats om att det totalt sett finns för få i
kommunen. Samtidigt har flera campingplatser utvecklat sina möjligheter
att ta emot husbilsgäster med bra anläggningar och höga servicenivåer. Efterfrågan är dock inte mättad och ur turistsynpunkt finns behov och önskemål om fler möjligheter och alternativ.
Parallellt driver och utvecklar nämnden gästhamnen i Varbergs innerhamn
och har som mål att kontinuerligt utveckla denna, höja attraktiviteten och
öka antalet gästnätter. För att möta båda ambitionerna ovan har förvaltningen undersökt möjligheten att anordna ytterligare sex ställplatser i innerhamnen. Se bilaga (gulmarkerade platser).
Förvaltningen bedömer att dessa ställplatser inte kommer att utgöra någon
menlig konkurens gentemot befintliga campinganläggningar eftersom antalet ställplatser i innerhamnen begränsas till 14 stycken.

Justerandes sign
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Den berörda ytan framför Campus disponeras i dagsläget av Stena Lines
ombordpersonal samt en miljöstation.
Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU § 60/2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2013/0024

Antagande av entreprenör för byggnation av cirkulationsplats i korsningen Västkustvägen (LV760), Lantmannavägen
(LV761) och Tångvägen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

delegera beslutanderätten till ordförande att anta entreprenör för
byggnation av cirkulationsplats i korsningen Västkustvägen, Lantmannavägen och Tångvägen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande daterat den 17
april 2014 att detaljplan för verksamhetsområdet söder om Tångvägen,
Träslövsläge, Varbergs kommun antogs 28 augusti 2007. Detaljplanen omfattar bland annat korsningen Tångvägen/Västkustvägen/Lantmannavägen
vilken föreslås bli utformad som en cirkulationsplats. Utifrån beslutet i detaljplanen har man bedömt att gå vidare med en fysisk åtgärd i form av ombyggnad.
Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningen för både bilister och oskyddade trafikanter samt att öka framkomligheten för anslutande trafik till
Västkustvägen (från Tångvägen och Lantmannavägen).
Kommunen utför och bekostar projektering och byggande av cirkulationsplatsen, inklusive marklösenersättningar. Efter godkänd slutbesiktning svarar Trafikverket för drift och underhåll av cirkulationsplatsen.
För att hinna bygga cirkulationsplatsen innan vintern måste entreprenör
handlas upp innan semestern. För att få fram ett bra förfrågningsunderlag
och ge anbudsgivarna en rimlig räkningstid skulle beslut om antagande av
entreprenör behöva ske innan semestern. Efter nämndens möte 16 juni är
inget möte planerat förrän 15 september och beslut vid detta tillfälle skulle
innebära att projektet inte kan färdigställas under 2014.
Budget för ombyggnaden är 6,5 miljoner kronor och hör till exploateringsobjekt 11591 Ankarskolan.
Arbetsutskottet behandlade ärendet i HGN AU § 62/2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Projektledare
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Dnr HGN 2012/0264

Ändring i hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- införa punkten 6) m. Beställa Ändringar, Tillägg och Avgående (ÄTA)
inom antagna anbud enligt AB, ABT eller ABK samt godkännande av
övriga kontraktuella förändringar under kontraktets genomförandetid
till ett värde av:
• delegera beslutanderätten, inom beslutad projektbudget, till
för projektet utsedd Projektledare till ett belopp av 2 pbb utan
möjlighet till vidaredelegering
• delegera beslutanderätten, inom beslutad projektbudget, till
av FC utsett beställarens Ombud till ett belopp av 10 pbb utan
möjlighet till vidaredelegering
• delegera beslutanderätten, inom beslutad projektbudget, till
FC till ett belopp av 25 pbb utan möjlighet till vidaredelegering
• delegera beslutanderätten, inom beslutad projektbudget, till
AU till ett belopp av 100 pbb utan möjlighet till vidaredelegering
-

införa punkten 8) p. Byggherrens arbetsmiljöansvar enl. AFS
1999:03
• delegera ansvaret till FC med möjlighet till vidaredelegering.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver följande i tjänsteutlåtandet daterat den 28
april 2014:
Beställa Ändringar, Tillägg och Avgående (ÄTA)
Gällande delegeringsförteckning saknar delegering avseende rätten att beställa Ändringar, Tillägg och Avgående (ÄTA) inom antagna anbud enligt
AB, ABT eller ABK samt godkännande av övriga kontraktuella förändringar under kontraktets genomförandetid.

För hantering av de löpande frågor som uppkommer under kontraktets löptid behövs tydlig reglering av rätten att beställa Ändringar, Tillägg och Avgående (ÄTA) samt godkännande av övriga kontraktuella förändringar då
detta sker genom hantering av Ändrings-, Tilläggs- och Avgående (ÄTA)
beställningar alt genom överenskommelser i protokollförda och justerade
projektmötesprotokoll (projekterings- eller byggmöten). AB, ABT och ABK
ställer krav på att part ska delta i projekterings- och byggmöten och därvid
företrädas av behörig person.
Justerandes sign
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Byggherrens arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 1999:03 behandlar byggnadsoch anläggningsarbete. I författningen regleras bla ansvar för den som låter
utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren). Detta ansvar behöver tydliggöras genom särskild delegering och utföras av person som deltar i projektets projekterings- och byggmöten. Med delegeringen följer ett
utbildningskrav.
Arbetsutskottet beslutade i HGN AU § 62/2014 att lägga till bisatsen inom
beslutad projektbudget även gällande delegeringen till FC och AU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Projektchef
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Bulleråtgärder etapp 2
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om arbetet med bulleråtgärder. Ärendet
kommer att återkomma till nämnden för beslut om åtgärder i etapp 2 i juni
månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Riktlinjer för torghandel
Beskrivning av ärendet
Avdelningschefen för Offentliga rummet informerar om arbetet med torghandelsutveckling. Processen framöver innefattar nya riktlinjer för torghandeln, ändra den lokala ordningsstadgan och att sätta ramverket för den fortsatta utvecklingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yttranden
Yttrande över granskningshandlingar för ändring av detaljplan för Tvååkers
stationssamhälle, HGN 2013/0353-7, förvaltningschef
Yttrande över utställningshandling Smeakalles Äng, etapp II, fastarp 3:69,
HGN 2013/0159-5, förvaltningschef
Trafik
Sammanställning över parkeringstillstånd för rörelsehindrade april 2014,
trafikhandläggare/AU

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Meddelanden
Dnr HGN 2012/0261
Fyllnadsval av ersättare i hamn- och gatunämnden, Beslut KF § 43/2014
Dnr HGN 2012/0261
Fyllnadsval av ersättare i hamn- och gatunämnden, Beslut KF § 47/2014
Dnr HGN 2012/0137
Revisionsberättelse 2013 och beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, Beslut KF § 52/2014
Dnr HGN 2012/0137
Budgetöverföring från 2013 till 2014, Beslut KF § 58/2014
Dnr HGN 2012/0137
Resultatreserv 2013, Beslut KF § 59/2014
Dnr HGN 2012/0342
Kultur och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun, Beslut KF §
65/2014
Dnr HGN 2013/0395
Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg, Beslut KF § 66/2014
Dnr HGN 2014/0201
Svar på motion om miljömål, Beslut KF § 67/2014
Dnr HGN 2014/0179
Bua hamnplan, Beslut KSAU § 147/2014
Dnr HGN 2014/0208
Läsplattor 2015-2018, Beslut KS § 99/2014
Dnr HGN 2014/0078
Remissvar – Förslag till ändring i trafikförordningen (1998.1276) och vissa
andra frågor om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, Beslut KS § 104/2014
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Förvaltningen informerar
a) Upphandling av vinterväghållning
Förvaltningschefen informerar om den pågående upphandlingen av
vinterväghållning och de kriterier som ställts.
b) Utveckling av Varbergs innerhamn
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget gällande utvecklingen i Varbergs innerhamn. Etapp 1 gällande släta hällar i
stråk invid kajen har påbörjats.
c) Pirhuvuden
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget för hantering av
de sönderrostade pirhuvudena.
d) Fästningsbadet
Avdelningschef Projekt informerar om det aktuella läget. Förfrågningsunderlaget för upphandling är nu under färdigställande.
e) Norrgatans gestaltning
Förvaltningschefen informerar om att gestaltningen av Norrgatan
behöver ett omtag. Det innebär att investeringen skjuts till 2015.
f) Evenemangslistan
Förvaltningschefen informerar om planerade evenemang i sommar.
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Övriga frågor
a) Multipark Varberg
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge gällande Multipark
Varberg. Detaljplanen för området behöver ändras för att multiparken ska komma till stånd.
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