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Dnr HGN 2016/0118

Månadsrapport efter mars 2017
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 11 april 2017.
Månadsrapport efter mars 2017.

Övervägande
Det blir allt svårare för förvaltningen att finna entreprenörer som är
intresserade av att arbeta med vinterväghållning. Förvaltningen har i
dagsläget haft svårt att finna kapacitet på marknaden. Som en följd av
ovannämnda problematik har hamn- och gatunämnden gjort en
framställan till kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget för inköp
av en lastbil som utöver nyttjande vid vinterväghållning ska användas
löpande i nämndens basverksamhet. Vid behandlingen i kommunstyrelsens
arbetsutskott avstyrktes begäran. Detta kommer med mycket stor
sannolikhet innebära att nämnden står utan erforderlig vagnpark inför
vintersäsongen 2017/2018. Detta kan innebära påtagliga problem med att
klara leveranserna inom nämndens basverksamhet och kan innebära
bristande framkomlighet som i sin tur genererar höga samhällsekonomiska
kostnader. Förvaltningen får redan under våren börja arbeta med planering
av vinterväghållningen inför säsongen 2017/2018 utifrån premissen att
standarden behöver sänkas.
Helårsprognosen är ett nollresultat gällande gata/park. Det återfinns dock
en del verksamheter vars resursförbrukning bedöms avvika från
helårsbudget.
Hamnverksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 1 000 tkr.
Med nuvarande ekonomiska modell och fördelningar i roller och ansvar
hade hamnverksamheten visat ett överskott på ca 2 000 tkr om det inte
vore för pågående kajreparationer i gästhamnen.
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Gällande projektet Södra Näs GC-väg har nämnden skrivit fram ett ärende
till kommunstyrelsen och begärt utökad projektbudget med 1 500 tkr.
Frågan har ännu i behandlats av kommunfullmäktige, men
kommunstyrelsens förslag till beslut är att utöka projektbudgeten med 1
500 tkr och att dessa medel omdisponeras från Kattegattleden (1 000 tkr)
och Veddige GC-väg (500 tkr). Prognosen gällande Veddige GC-väg är att
investeringsutgiften kommer bli betydligt lägre än beslutad projektbudget.
Detta förklaras bland annat av att GC-vägen fick en annan utformning än
vad kalkylen baserades på.
I inledningen av 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om utökad
projektbudget för Fästningsbadet – från 15 500 tkr till 28 500 tkr (brutto).
Detta innebär att fästningsbadet har en nettobudget på 13 000 tkr då 15
500 avser investeringsbidrag från Sparbanksstiftelsen. Dialogen med
Sparbanksstiftelsen sköts för övrigt av kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunfullmäktige fattade även beslut om att tilldela hamn- och
gatunämnden 11 000 tkr i projektbudget för förstärkning av fästningspiren.
Det är vid den här perioden emellertid osäkert huruvida hela
projektbudgeten kommer att upparbetas. Nya och fördjupade geotekniska
undersökningar har genomförts och förvaltningen arbetar tillsammans med
anlitade konsulter för att analysera och bedöma om och i vilken
utsträckning stabilitetshöjande åtgärder erfordras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2016/0118

Budgetjustering med anledning av Färdigt ljus
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. utöka budgeten för verksamhet gatubelysning med 3 500 tkr
2. minska budgeten för verksamhet vägföreningar med 3 400 tkr
3. minska budgeten för verksamhet motionsspår med 100 tkr
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har ingått ett avtal med Varberg Energi AB
gällande offentlig belysning. Avtalet innefattar ett koncept som benämns
”Färdigt ljus”, vars utgångpunkt är att hamn- och gatunämnden styr
planeringen av offentlig belysning och har rådighet över anläggningarnas
utformning medan Varberg Energi AB ansvarar för förbrukning, drift och
underhåll samt reinvesteringar i befintliga anläggningar. En konsekvens av
”Färdigt ljus” är att hamn- och gatuförvaltningen endast kommer ha en
motpart när det gäller drift och underhåll av belysningsanläggningar.
Vidare innebär konceptet att det endast är Varberg Energi AB som kommer
debitera förvaltningen för kostnader gällande offentlig belysning.
Med detta som utgångspunkt föreslår förvaltningen att de delar av
budgeterna för vägföreningar och motionsspåren som avser belysning
överförs till verksamhet gatubelysning som därefter får benämningen
offentlig belysning.
Föreslagen förändring påverkar inte nettobudgeten för hamn- och
gatunämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 3 april 2017, § 24.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 30 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2017/0160

Övertagande av ställplatser, Naturum
Beslut
Hamn och gatunämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att överlåta verksamhetsansvaret för
ställplatserna vid Naturum från kommunstyrelsen till hamn- och
gatunämnden
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har i samarbete med
samhällsutvecklingskontoret, vars organisatoriska tillhörighet är under
kommunstyrelsen, sedan april 2016 ansvarat för de 24 ställplatserna vid
Naturum. Kommunstyrelsens förvaltning har formellt varit ansvarig för
verksamheten medan hamn- och gatunämnden i form av hamnavdelningen
ansvarat för löpande drift och tillsyn. Hamn- och gatunämnden för en
löpande dialog med Länsstyrelsen som ansvarar för Natura 2000-området i
anslutning till ställplatserna. Kommunstyrelsens förvaltning har
begränsade möjligheter att med egna resurser handha den löpande driften
av ställplatserna medan hamn- och gatunämnden, som idag ansvarar för
ställplatserna vid Varbergs innerhamn, har både resurser och kapacitet att
på ett fullgott sätt ansvara för driften av ställplatserna. Förvaltningens
bedömning är att det hade varit av godo att facknämnden som sköter den
löpande verksamheten också är formellt verksamhetsansvarig.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 3 april 2017, § 29.
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 29 mars 2017.

Övervägande
Hamn och gatuförvaltningens bedömning är att ett övertagande av
ställplatserna vid Naturum inte erfordrar några revideringar i gällande
reglementen. I fastställda reglementen framkommer inte vilken nämnd som
formellt ansvarar för kommunens ställplatser. Däremot framkommer i
hamn- och gatunämndens reglemente att nämndens ansvarsområde
omfattar taktisk och operativ nivå inom ”(…)och andra offentliga platser”.
Hamn- och gatuförvaltningens bedömning är vidare att ovannämnda
föreslagna förändring i verksamhetsansvar inte påverkar kommunens
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ekonomi. Förändringen innebär att intäkter och kostnader förknippade
med verksamheten samlas i hamn- och gatunämndens redovisning. Om
hamn- och gatunämnden övertar verksamheten är ambitionen att
verksamhetens intäkter skall täcka de löpande kostnaderna för drift och
tillsyn. Bedömningen är att intäkterna väntas öka när driften sköts
kontinuerligt och när hamnavdelningen löpande kontrollerar att
betalstation fungerar och att gästerna erlagt avgift.

Samråd
Hamn- och gatuförvaltningen i form av hamnavdelningen har fört en dialog
med ansvarig markförvaltare på kommunstyrelsens förvaltning. Det var
nämnda dialog som resulterade i att hamn- och gatunämnden fick i
uppdrag av samhällsutvecklingskontoret att handha den löpande driften av
ställplatserna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information om kommungemensam
kundservice
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redogör för senaste nytt gällande kommungemensam
kundservice. Finansieringsmodellen har setts över och fyra
områdesspecifika svarsgrupper samt en allmän svarsgrupp har utarbetats
för det interna arbetet inom kommungemensam kundservice.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 36

Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

9

Dnr

Information om handelshamnen och
hamnverksamheten
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen ger en lägesrapport gällande frågan om framtida
ansvars- och rollfördelning mellan nämnden och Hallands Hamnar Varberg
AB i handelshamnen, och hur det nya förslaget från kommundirektören och
kommunledningen gällande framtida ordning och nytt förvaltningsavtal
påverkar nämndens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information om delprojekt i löpande projekt
Beskrivning av ärendet
Cecilia Frederiksen, ny stadsträdgårdsmästare och avdelningschef för
avdelning offentliga rummet sedan mars 2017, ger en presentation av sig
själv och hälsas välkommen av nämnden.
Avdelningscheferna för avdelning projekt respektive avdelning trafik
informerar om årets delprojekt och prioriteringar inom nämndens löpande
investeringsprojekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
a) Tvååker Central Park
Förvaltningschefen informerar om ekonomi och tidplan för Tvååker
Central Park med utgångspunkt i den marksanering som behöver
genomföras i området.
b) Fortsatt arbete Fästningsbadet, pirhuvud, pirförstärkning och
Tenaljterrassen
Förvaltningschefen informerar om tidplan för byggnation av
Fästningsbadet och hur arbetet fortlöper med reparationen av
pirhuvudena respektive pirförstärkningen. Vad gäller Tenaljterrassen
finns en osäkerhet i hur kommunledningen beslutar hantera projektet
framgent.
c) Utbildningar och seminarier
Svenska stadskärnors årskonferens hålls i Varberg 17-18 maj, detta med
anledning av att Varbergs kommun på motsvarande konferens 2016
tilldelades utmärkelsen som Årets stadskärna.
Trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet anordnas i Halmstad
12-13 september.
d) Invigningar och arrangemang
”Kom och prata med park, hamn och gata” anordnas 10 juni i
Brunnsparken. Invigning av Veddige GC-väg hålls under juni/juli och
Mungagård naturområde invigs i augusti. Invigningen av Trönninge
skola är utlyst till söndagen 20 augusti.
e) Sjöallén
Förvaltningschefen informerar om att den skateramp som under 2016
var placerad i Sjöallén kommer att placeras på samma plats till
sommarsäsongen 2017.
Utvecklaren av evenemang och offentlig plats informerar om upplåtelse
av mark för matvagnar och foodtrucks i Sjöallén, där två platser upplåts
för detta ändamål. Därutöver upplåts tre platser för foodtrucks på
Hamnplan.
f) Evenemang och upplåtelser vår/sommar 2017
Utvecklaren av evenemang och offentlig plats informerar om vårens och
sommarens evenemang och upplåtelser.
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g) Genomförandeavtal Varbergstunneln
Den strategiska utredaren ger en genomgång av det kompletterande
genomförandeavtalet för Varbergstunneln som beslutades av
kommunstyrelsen 28 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut, mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanställning av delegeringsbeslut, mars 2017
Yttranden
Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för Nygård 1:251,
Golfängens samfällighet, HGN 2014/0282-4.

Trafik
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, mars 2017,
gatuingenjör.
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
mars 2017, tillståndshandläggare.
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), mars 2017,
trafikingenjör/trafikhandläggare.

Offentlig plats
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, mars
2017, utvecklare/utredare/torgvärd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 40

Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

14

Dnr

Meddelanden
Inga meddelanden att rapportera.
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Dnr

Övriga ärenden
a) Dusch och toalett, Skarpe Nord
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om öppettider och skötsel av duschar
och toaletter på Skarpe Nord, samt huruvida förvaltningen planerar
renovera utrymmena framöver. Förvaltningschefen tar med sig frågan.
b) Cykelförbud på Strandpromenaden
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om varför cykelförbudet på
Strandpromenaden vid Fästningen gäller året om och inte endast under
sommarhalvåret. Förvaltningschefen informerar om att förbudet gäller
under hela året då detta ger en ökad tydlighet för trafikanterna liksom
en ökad trafiksäkerhet på sträckan.
c) Påskpynt
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om varför förvaltningen använder
naturliga fjädrar istället för icke-animaliskt påskpynt. Ordföranden
informerar om att de fjädrar som används inte plockas från levande
djur utan är en restprodukt från den amerikanska kalkon- och
kycklinguppfödningen.
d) Offentliga toaletter längs Strandpromenaden
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om behovet av åretruntöppna toaletter
längs Strandpromenaden. Förvaltningen tar med sig frågan.
e) Övergångsställe Birger Svenssons väg
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om avsaknad av övergångsställe vid
Birger Svenssons väg och anger önskemål om ett övergångsställe vid
närliggande busshållplats. Förvaltningen tar med sig frågan.
f) Österledens förlängning
Susanna Thunberg (C) ställer fråga om förvaltningens ståndpunkt i
frågan om Österledens förlängning. Förvaltningschefen redogör för
förvaltningens syn på Österleden.
g) Teknisk handbok med anledning av mark- och exploateringsriktlinjer
Lennart Andrén (M) ställer fråga om hur arbetet fortlöper med
uppdraget från kommunfullmäktige att ta fram en teknisk handbok med
anledning av kommunens nya mark- och exploateringsriktlinjer.
Förvaltningschefen informerar om att teknisk handbok kommer att vara
färdigställd innan april månads utgång och därefter kommer att
behandlas av nämnden innan sommaren. Ordföranden informerar om
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att kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april kommer att behandla en
begäran till nämnden om redovisning av uppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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