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Dnr

Information om Stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Trafikverket och Implenia informerar gemensamt om projekt
Varbergstunneln.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0343

Hamn- och gatunämndens nämndsmål 20202023
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. anta nämndmål för hamn- och gatunämnden 2020-2023

Reservation
Erik Hellsborn (SD) framför önskemål om att ändra målformuleringen
avseende att ”hamn- och gatunämnden vill skapa platser för alla oavsett
kultur, etnicitet, ålder kön eller funktionsvariation” och stryka orden
”kultur” respektive ”etnicitet”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Erik Hellsborn (SD) yrkar på en strykning av orden kultur och etnicitet i
sista meningen i förslaget till nämndsmålet Tydligt barnperspektiv i
arbetet med utformningen av trygga och inkluderande offentliga miljöer.
Erik Hellsborns motiv till yrkande om strykning biläggs protokollet.
Lennart Isaksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt Lennart Isakssons förslag.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och
nämnder ska arbeta med mål, ekonomi, kvalitet och uppföljning, vilken
antogs av kommunfullmäktige i december 2018.
Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att
fullmäktige vid varje ny mandatperiod beslutar om strategiska målområden
och prioriterade mål som anger den politiska viljeinriktningen för
kommunkoncernen som helhet den kommande fyraårsperioden.
Utgångspunkten är kommunens gemensamma vision om Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt.
Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen
samt grunduppdraget beslutar sedan varje nämnd om egna mål som ska
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bidra till utveckling och måluppfyllelse inom fullmäktiges strategiska
målområden och prioriterade mål.
Hamn- och gatunämnden har genom politisk beredning den 13 maj arbetat
fram mål. Arbetet skedde med utgångspunkt från underlag som
förvaltningen
presenterade.
I detta beslutsförslag presenteras ett förslag till mål och
inriktningsdokument 2020-2023 för hamn- och gatunämnden.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatunämndens mål- och inriktning 2020-2023

Övervägande
Väl underbyggda mål som pekar ut de strategiskt viktigaste områdena som
hamn- och gatunämnden ska prioritera och arbeta med är en viktig grund
för en effektiv styrning. Detta ligger sedan till grund för både prioriteringar
och uppföljning.
Hamn- och gatunämndens nämndmål är utarbetade med utgångspunkt
från kommunfullmäktiges strategiska målområden samt hamn- och
gatunämndens grunduppdrag. Målen bedöms fånga de mest väsentliga
delarna i grunduppdraget och prioriteringarna i fullmäktiges mål och
inriktning.

Ekonomi och verksamhet
Nämndmål 2020-2023 för hamn- och gatunämnden ska styra nämndens
arbete. Genom att tydliggöra de mål som hamn- och gatunämnden ska
prioritera kommande mandatperiod tydliggörs förväntningar och krav på
verksamheterna samt grunden för ett långsiktigt förhållningssätt i
styrningen och en god ekonomisk hushållning.
Hamn- och gatunämndens nämndmål 2020-2023 styr också förvaltningens
arbete. Förvaltningen ansvarar för att arbeta fram och beskriva
övergripande strategier och aktiviteter som ska genomföras, för att målen
ska kunna nås, i en verksamhetsplan.

Samråd
Samråd inom förvaltningen och med nämnden har skett under vår och
sommar. Samråd med fackliga organisationer kommer att ske under
augusti månad 2019 avseende mål- och inriktningsdokumentet i sin helhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Bilaga protokoll hamn- och gatunämnden 2019-08-26
skriftlig motivering §§ 92-93
Hej.
Jag vill ha skiljaktig mening infört i dagens protokoll på punkterna 5 och 6.
Punkt 5: I formuleringen "HgN vill skapa platser för alla oavsett kultur, etnicitet, ålder, kön
eller funktionsvariation" önskar jag att orden "kultur" och "etnicitet" stryks. Varken politiker
eller tjänstemän har kunnat förklara vad för behov eller krav som personer av annan
kulturell eller etnisk bakgrund skulle tänkas ha på förvaltningens verksamhet. Det får därför
ses som en meningslös kryddning med politiska modeord.
Punkt 6: Ordet "foodtruck" bör bytas ut mot en svensk översättning, exempelvis "matbil".
Hamn och gata ska inte bidra till att utarma det svenska språket genom att rakt av använda
utländska ord i texter, när lättförståeliga översättningar enkelt kan göras.
mvh Erik Hellsborn (SD)
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Dnr HGN 2019/0293

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020 och
tillsvidare
Beslut
Hamn – och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för upplåtelse av
offentlig plats 2020 och tillsvidare.
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Reservation
Erik Hellsborn (SD) framför önskemål om att ändra begreppet ”food truck”
till exempelvis ”matbil” eller annat lämpligt svenskt begrepp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Erik Hellsborn (SD) yrkar på en ändring av begreppet ”food truck” till
”matbil”. Erik Hellsborns motiv till yrkande om ändring biläggs protokollet.
Karl-Johan Wiktorp (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt Karl-Johan Wiktorps förslag.

Beskrivning av ärendet
Taxan för upplåtelse av offentlig plats reviderades senast 2015 respektive
2018. Vid de två senaste revideringarna gjordes en översyn och
ombearbetning av taxan för upplåtelse av allmän plats så att taxan skulle
täcka in fler ändamål och bli tydlig och enkel att tillämpa. Utgångspunkten i
denna revidering har varit att fokusera på de upplåtelseändamål där
tillämpningen av taxan bedöms vara förlegad eller där ändamål saknas.
Införandet av eget abonnemang på el i Brunnsparken har medfört ett behov
av taxa för elförbrukning vid evenemang.
Efterfrågan på platser i staden till food trucks, pop-up verksamheter,
kiosker och liknande har ökat markant de senaste åren, vilket har medfört
ett behov av uppdatering och anpassning av taxan för dessa
upplåtelseändamål.
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En omvärldsanalys har gjorts av tio andra kommuners taxor för food
trucks, kiosker och ambulerande försäljning. Taxorna i följande städer har
studerats; Halmstad, Falkenberg, Borås, Helsingborg, Kungsbacka,
Göteborg, Jönköping, Västervik, Kungälv och Malmö.
I förslaget till taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020 och tillsvidare har
en ny uppdelning av olika typer av försäljning tagits fram. Avgiften föreslås
differentieras utifrån fast plats, ambulerande food truck och ambulerande
övrig försäljning. För kiosker och food trucks föreslås att vi frångår
uppdelning av storlek på kiosk med årspris och istället utgår från zon,
säsong och månad. I övrigt föreslås höjning av avgiften för Saluplats torg
samt för fasta reklampelare.

Beslutsunderlag
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020 och tillsvidare, Varbergs
kommun.

Övervägande
Taxan fungerar i sin helhet mycket bra vid tillämpningen och
beloppsnivåerna ligger i de flesta fall i paritet med jämförbara kommuners
nivåer och i nivå med vad som kan anses skäligt för de olika
upplåtelseändamålen. Utgångspunkten i denna revidering har varit att
fokusera på de upplåtelseändamål där tillämpningen av taxan inte är
ändamålsenlig eller där det saknas ett upplåtelseändamål.
Taxa för olika försäljningsändamål
Den största förändringen i förslaget till taxan för upplåtelse av offentlig
plats 2020 och tillsvidare är en ny uppdelning av taxa utifrån olika typer av
försäljning
Den nya uppdelningen föreslås utgå från fast plats för kiosk/food truck,
ambulerande food truck och ambulerande övrig försäljning. För fasta
platser föreslås att vi frångår uppdelning utifrån storlek på kiosk med
årspris och istället utgår från zon, säsong och månad för att lättare möta
dagens behov. För en plats i centrum för en kiosk/food truck innebär det en
höjning från 1 533 kr/mån till 3 000 kr/mån under högsäsong. Taxan har
kompletterats med ett extra tillägg på 100 kr/kvm/år för kiosker/food
trucks större än 25 kvm.
En avgift för ambulerande food trucks har lagts till med olika pris på högoch lågsäsong 2 000 kr/1 000 kr. Avgift för övrig ambulerande försäljning
har ändrats från 1 000kr/mån till 650 kr/dag i 1-3 dagar och därefter 1 500
kr/månad. De föreslagna beloppsnivåerna ligger i nivå med de jämförda
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kommunernas nivåer och med vad som anses skäligt för de olika
upplåtelseändamålen.

Övriga förändringar
Avgift för årsplats 18 kvm föreslås tas bort då det är den dubbla summan
från 9 kvm och därav onödig att ha i taxan. Avgift för årsplats 9 kvm
föreslås höjas med 10 kr för att skapa jämna summor vid faktureringen av
årsplatserna.
Posten för fasta reklampelare föreslås tas bort på grund av kvarleva från
tiden när ” trä-trekanter” användes för uppsättning av reklam. Samtidigt
föreslås en höjning av reklamtavla digital eller upplyst från 1000 kr/kvm
reklamyta till 5 000 kr/pelare/år. Varberg ligger lågt jämfört med andra
kommuner, därav förslaget på höjningen.
Vid kostnad av el vid evenemang föreslås avgiften bestå av en startavgift
samt en kostnad per dag uppdelat på hur mycket el man tar ut. Nivåerna
ligger på 10 A, 16 A och 32 A vilket är de vanligaste nivåerna vid
dagsevenemang.
Mindre redaktionella justeringar har även gjorts i texter för förtydliganden.

Ekonomi och verksamhet
Taxan bedöms täcka kostnaderna för förvaltningens arbete. Varberg
befinner sig nu i en tid av hög tillväxt med mycket byggetableringar som tar
allmän platsmark i anspråk. Dessa ger i dagsläget upphov till ett överskott.
Det är dock viktigt att taxan även ska fungera och täcka förvaltningens
arbete även när det inte är högkonjunktur och hög tillväxt på
bostadsmarknaden. Intäkterna styrs till stor del av ett antal större
byggetableringar.
Samtidigt tydliggör taxan att det finns ett värde i att använda offentlig plats
för exempelvis försäljning, byggetableringar, kommersiella evenemang och
liknande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0363

Taxa för Varbergs hamn 2020 och tillsvidare
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för Varbergs
hamn 2020 och tills vidare
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Redaktionell ändring har gjorts av ”fasta” till ”förhyrda” platser under
punkt 4.2 i förslag till hamntaxa samt i beskrivningar av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Lennart Isaksson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och
gatunämndens arbetsutskott beslutar enligt Lennart Isakssons förslag till
beslut.

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån 2018 - 2019 års
elavgiftstaxa för fasta båtplatser med cirka 3 procent samt en uppräkning av
avgifter för gästande fritidsbåtar och gästande husbilar med cirka 3 procent.
Förslaget omfattar även en höjning av fartygsavgift med 1,4 procent samt
införande av en taxa för planerade flytande gästhamnsstugor respektive för
Lotsstugan. Övriga taxor föreslås ligga kvar på samma nivå som under år
2018 - 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2020 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0363

Taxa för Träslövsläges hamn 2020 och
tillsvidare
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för Träslövsläges
hamn 2020 och tills vidare
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån 2018 - 2019
års taxa med cirka 3 procent för fiskeskepp samt för fiske- och fritidsbåtar.
Motsvarande höjning om 3 procent föreslås även för varor samt avgifter för
vinteruppställning av båtar som har hamnplats i Träslövsläges fiskehamn.
Övriga taxor föreslås ligga kvar på samma nivå som under år 2018 – 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2020 och
tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0321

Taxa för vinterväghållning av gångbanor 2020
och tillsvidare
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för
vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2020 och tillsvidare.
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen utför vinterväghållning (halkbekämpning,
snöröjning och sandupptagning) på gångbanor åt fastighetsägare.
Förutsättningarna för att få den här tjänsten utförd är uppfyllande av något
av nedanstående kriterier:
•
•
•

Pensionär
Behovet styrkt genom läkarintyg
Övriga boende inom ett område begränsat till MagasinsgatanSveagatan-Träslövsvägen-Ringvägen.

Förvaltningen tar ut en avgift som ska motsvara självkostnaden för att
utföra tjänsten. För 2020 och tillsvidare föreslås taxan vara 36
kr/längdmeter exklusive mervärdeskatt och 45 kr/längdmeter inklusive
mervärdeskatt.

Beslutsunderlag
Taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2020 tillsvidare.

Ekonomi och verksamhet
Senast taxan reviderades var inför år 2018. Då reviderades taxan från 33
kr/längdmeter till 34 kr/längdmeter. Inför 2019 gjordes ingen uppräkning
av taxan. Nuvarande förslag är att höja taxan från 34 kr/längdmeter till 36
kr/längdmeter vilket är en höjning med 5,9 %. Då bör det dock beaktas att
ingen höjning gjordes inför 2019. Avsikten är att nivån på taxan skall svara
mot självkostnaden för verksamheten att leverera tjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2019/0134

Underlag till budget 2020 och långtidsplan 20212024, Hamn- och gatunämnden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. Anta förslag till underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024
2. Delegera beslutanderätten till arbetsutskottet gällande förändringar i
underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har med utgångspunkt i
”Planeringsförutsättningar inför budget 2020” och ”Anvisningar
nämndernas underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024”
arbetat fram ett förslag till budgetunderlag 2020 och långtidsplan 2021–
2024. Det är viktigt att notera att detta endast är ett underlag till budget.
Hamn- och gatunämndens slutliga internbudget beslutas om på
decembersammanträdet efter att Kommunfullmäktige fastställt
kommunens budget för 2020 och plan 2021–2024.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024
Underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024
Prioriteringar investeringsplan 2020–2024
Investeringssammanställning 2020–2024 (text)
Förstudie Cykel – bygg om och bygg nytt (huvuddragen i förstudien verkar
som förstudie för det nya projektet löpande cykelinvesteringar)
Förstudie och projektbeskrivning utveckling av badplatser fas 2
Förstudie och projektbeskrivning Societetsparkens upprustning
Förstudie och projektbeskrivning Brunnsbergsskogens upprustning
Förstudie och projektbeskrivning Platsskapande insatser och attraktiv
byggtid

Ekonomi och verksamhet
I budgetunderlaget beskrivs nämndens verksamhet för 2020. Områden som
tas upp och beskrivs är de ökade tilldelade resurserna för att möta en
växande kommun, effektiviseringskravet, ökade kostnader för
programvaror, omfördelning av medel för Varberg direkt, effektivisering
och verksamhetsutveckling, förvaltning och drift av nämndens
anläggningar samt attraktiv arbetsgivare.
Justerandes signatur
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I budgetunderlaget beskrivs också vilka behov av verksamhetsförändringar
som nämnden ser mellan 2021–2024. De områden som lyfts fram och
beskrivs är:
• God infrastruktur och hållbart resande
• Förbättrad samhällsbyggnadsprocess – med fokus på attraktiva
livsmiljöer och bostäder
• God ekonomisk hushållning – satsa på drift och underhåll i en
växande kommun
• Förändrade ansvarsförhållanden inom Varbergs handelshamn
• Övriga förändringar inom hamnområdet
Förslag till investeringsbudget
Grunden för hamn- och gatunämndens förslag till investeringsbudget 2020
och långtidssplan 2021–2024 är beslutad budget 2019 och långtidsplan
2020–2023. Hamn- och gatunämndens förslag till investeringsbudget
2020 och långtidsplan 2021–2024 är emellertid uppdaterad och
kompletterad, bland annat utifrån nya mål och styrdokument, beslutade
åtgärdsvalsstudier, förstudier och erfarenhetsbaserade kalkyler.
Hamn- och gatunämnden har i sitt budgetförslag för 2020 föreslagit relativt
få förändringar jämfört med beslutad plan. Investeringsvolymen summeras
till 85 100 tkr vilket är 1 600 tkr mer än beslutad plan. Budgeten för
löpande trafikinvesteringar föreslås utökas med 2 500 tkr eftersom behovet
av framförallt reinvesteringarna på gator och vägar ökar i takt med
kommunens tillväxt. Det finns dessutom en underhållsskuld att hantera.
Nämnden har i beslutad plan 5 000 tkr för löpande hamninvesteringar.
3 000 tkr av dessa avser "affärsbehov hamn" och syftar till att nämnden
skall kunna anpassa hamnanläggningarna utifrån Hallands hamnars behov
och önskemål. Eftersom HHVAB skall överta dessa anläggningstillgångar är
det bestämt att nya investeringar hanteras av bolaget själva. Därför föreslås
hamn- och gatunämndens budget för löpande hamninvesteringar reduceras
med 3 000 tkr.
I nämndens budgetförslag för 2020 föreslås projektet utveckling av
badplatser fas 2 tilldelas budgetmedel på 500 tkr (total projektbudget 21
800 tkr) för att kunna starta upp projekteringsarbetet. Projektet är viktigt
för att utveckla kommunens blåa miljöer och för att skapa attraktiva
livsmiljöer. Projektet är också nödvändigt för att svara upp mot
ambitionerna i badplatsriktlinjen och handlingsplanen för kommunala
badplatser.
Vidare i nämndens budgetförslag för 2020 föreslås projektet platsskapande
insatser och attraktiv byggtid tilldelas budgetmedel på 1 500 tkr (total
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projektbudget 4 500 tkr). Projektet är viktigt för att skapa ett attraktivt
centrum under byggnation av Varbergs tunneln och skapa bättre
förutsättningar för centrumhandeln att bedriva sina verksamheter under
åren som byggnationen pågår.
I bifogat underlag till budget 2020 och långtidsplan 2021–2024 finns
ytterligare beskrivningar om nämndens förslag till investeringsbudget
2020–2024.

Samråd
Samråd med fackliga representanter kommer att hållas under augusti
månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2014/0388

Antagande av entreprenör för anläggande av
gator, allmän plats och VA inom detaljplan för
Östra Holmagärde
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1.

att delegera beslutanderätten till förvaltningschefen att tilldela (antaga)
entreprenör för anläggande av gator, allmän plats och VA inom
detaljplan för Östra Holmagärde

2.

att delegera beslutanderätten till förvaltningschefen att teckna avtal
med entreprenör för anläggande av gator, allmän plats och VA inom
detaljplan för Östra Holmagärde
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av samhällsutvecklingskontoret genomför hamn- och
gatuförvaltningen utbyggnad av gata och allmän plats inom detaljplanen för
Östra Holmagärde. Östra Holmagärde är en kommunal exploatering av ett
större verksamhetsområde i anslutning till E6/E20 och Värnamovägen.
Kommunen är i stort behov av ny mark för verksamheter och denna
entreprenad är en förutsättning för att området ska kunna exploateras. Det
är önskvärt att utbyggnaden kommer igång tidigt under hösten för att
planerade etableringar ska kunna ske som planerat.
För utbyggnaden har förfrågningsunderlag upprättats och upphandling
genomförs via upphandlingsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.
I samarbete med Vivab omfattar upphandlingen även utbyggnad av deras
VA-anläggningar inom området.
Förfrågan är ute på anbudsinhämtning och anbudsdagen är satt till 30
augusti 2019.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, pkt 11 a. (Bifogas ej)
HGN 2014/0388-4 Projektbeställning – Holmagärde Östra.
(Bifogas ej)
Förfrågningsunderlag för Östra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA mm.
(Bifogas ej)
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Övervägande
För att kunna slutföra upphandlingen och genomföra byggstart så tidigt
som möjligt under hösten föreslås rätten att tilldela entreprenör och att
teckna avtal delegeras till förvaltningschef.
Inkomna anbud utvärderas efter anbudsdagen och tilldelning kommer att
ske enligt uppställda kriterier i förfrågan.
Avtal tecknas med den vinnande anbudslämnaren efter det att
avtalsspärren löpt ut och under förutsättning att ingen överprövning av
tilldelningsbeslutet har begärts.

Ekonomi och verksamhet
Entreprenaden belastar exploateringsprojekt 11913 Holmagärde. Budget
finns i kommunens exploateringsbudget samt Vivabs budget. Det är en
kommunal exploatering.

Samråd
Inför tilldelning kommer samråd ske med samhällsutvecklingskontoret och
med Vivab i den mån upphandlingssekretessen medger det.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information om Kritik på teknik
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om kommunens resultat i
kundundersökningen Kritik på teknik.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

a) Hänt i verksamheten sommar 2019
Förvaltningschefen informerar om vad som hänt i verksamheten under
sommaren 2019.
b) Huvudmannaskap – utredningar och förfrågningar
Förvaltningschefen informerar om status för pågående
huvudmannaskapsutredning samt för de förfrågningar som inkommit från
enskilda vägföreningar om övertagande av huvudmannaskap.
c) Förvaltningsresa
Förvaltningschefen informerar om planerad förvaltningsresa 19-20
september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

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

Sammanställning av delegeringsbeslut efter juli 2019
Trafik
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, juni 2019,
gatuingenjör.
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), juni 2019,
trafikingenjör/trafikhandläggare.
Offentlig plats
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, juni-juli
2019, utvecklare/torgvärd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga meddelandena till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HGN 2018/0250
Kommunstyrelsens beslut 25 juni 2019, § 157, Vikarierande
dataskyddsombud.
HGN 2019/0373
Kommunstyrelsens beslut 25 juni 2019, § 156, Medarbetardagar 2019 samt
visionsmaterial.
HGN 2019/0372
Kommunstyrelsens beslut 25 juni 2019, § 148, Uppdrag om fördjupad
översiktsplan för Väröbacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga ärenden
a) Vinterväghållning för privata fastighetsägare
Håkan Gullberg (M) meddelar synpunkt på vinterväghållningen som
sköts av privata fastighetsägare samt lyfter frågan om möjlighet till
vitesförläggande.
Förvaltningschefen svarar att en del kommuner har valt att
omhändertaga vinterväghållningen även för privata fastighetsägare.
b) Brunnsbergsrondellen
Arne Kastberg (M) ställer fråga om entreprenaden i samband med
Brunnsbergsrondellen samt entreprenörens ansvar för underhåll och
skötsel av växtligheten i cirkulationsplatsen.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen återkommer med ett samlat
svar på frågan.
c) Cykelfrågor
Susanna Thunberg (C) meddelar synpunkter på vägvisning/skyltning
längs cykelvägar i staden samt problem med växtlighet längs
arbetspendlingsstråk.
d) Trafiksituationen Getterön
Rita Wiberg (S) ställer fråga om trafiksäkerhet och framkomlighet
utifrån befintliga farthinder längs Getterövägen.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen återkommer med ett svar
inom kort.
e) Cykelvägen Ringhals Väröbacka
Viveca Haugness (S) efterfrågar en gång- och cykelväg mellan Ringhals
och Väröbacka.
Förvaltningschefen svarar att den efterfrågade gång- och cykelvägen
finns med i den regionala cykelplanen. Det är emellertid osäkert om och
när den kan finansieras.
f) Akustiken i sammanträdessalen
Karl-Johan Wiktorp (L) lämnar synpunkter på akustiken i
sammanträdessal B1 i stadshus B.
Förvaltningschefen tar frågan vidare.
g) Ogräsbekämpning
Carl-Magnus Wikelund (C) lämnar synpunkter på kommunens
hantering av grönytor.
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h) Nakenbadare
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om möjliga åtgärder avseende
oönskade beteenden i samband med naturområden och badplatser.
Förvaltningschefen ser över möjligheten att tydliggöra
informationsinsatserna på platser där problemen upplevs mer
frekventa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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