Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

Plats och tid

B3, Stadshus B, kl. 9.00-12.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Lennart Isaksson (S)
Karl-Johan Wiktorp (L)

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Helena Lind, verksamhetsutvecklare
Joakim Malmberg, controller

Utses att justera

Lennart Isaksson (S)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare

Helena Lind

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Lennart Isaksson

1-25

Paragraf

46-57

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

HGN au § 46

Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

2

Dnr

Information om månadsrapport efter maj 2019
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Controllern informerar om status för verksamhet och ekonomi efter maj
2019. Månadsrapporten behandlas av nämnden 17 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0278

Uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare 2019
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
2. översända ärendet till kommunstyrelsen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller
från 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska:
- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat
utförare
- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn i verksamheten
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de
lämnar till privata utförare
- i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare
- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan
välja mellan olika utförare.
Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom
alla verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och
infrastruktur.
Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i
programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där
villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast
påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i
tiden.
Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal
överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och
kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se
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olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse.
Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på
uppföljning och kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan
mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i
verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter
att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal.
Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd
att med utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett
driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:
- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten
- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i
verksamhetsplaner
- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket
sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare

Övervägande
Hamn- och gatunämnden köper genom offentlig upphandling många olika
varor och tjänster, men detta uppdrag från kommunfullmäktige handlar om
verksamheter där juridisk person eller enskild individ ”har hand om vården
av en kommunal angelägenhet”. Det handlar med andra ord inte om
löpande inköp av varor eller tjänster som egenregiverksamheter behöver i
basverksamheten utan snarare om verksamheter där företag har hand om
vården av en kommunal angelägenhet. Inte heller köp från de kommunala
bolagen skall redovisas i detta ärende.
Nedan listas de verksamheter där hamn- och gatuförvaltningen kan anses
till viss del ha lämnat över vården av en kommunal angelägenhet till privat
utförare:
•
•
•
•
•
•
•

Sandupptagning och barmarksrenhållning
Vinterväghållning i form av halkbekämpning och snöröjning
Hantering av vägsläntsslåtter
Grönyteskötsel (huvudsakligen gräsklippning)
Slamsugning och spolbilstjänster
Städ (centrumstäd, städ av offentliga toaletter och stränder)
Parkeringsövervakning (under sommarperioden)

Hamn- och gatuförvaltningen har flera redskap för att arbeta med
uppföljning och kontroll av de verksamheter som utförs av privata utförare.
Nedan listas några redskap som används av förvaltningen för att följa upp
verksamhet som utförs av privata utförare:
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Visuella besiktningar av utförda arbeten
Genomgång av inkomna felanmälningar
Årliga uppstarts- och avstämningsmöten med entreprenörerna
Granskning av körrapporter och dagböcker
Granskning av statistikuppgifter
Stickprovskontroller

Som exempel från verksamhetsåret 2018 kan nämnas att förvaltningen
efter kontroller av gräsklippning krävde, och fick igenom, ett prisavdrag
efter bristfälligt utförande av leverantören. Nämnas kan också att
förvaltningen under 2018 utförde flera kontroller gällande städningen av
offentliga toaletter med resultatet att vissa utförda insatser inte betalades
som en följd av bristfälligt utfört arbete.
När hamn- och gatuförvaltningen upphandlar varor och tjänster ställs krav
som skall bidra till måluppfyllelse, exempelvis miljökrav på leverantörernas
arbetsmaskiner, krav på rökfri arbetstid, rätt utbildning av personalen,
säkerhetsföreskrifter och kemikaliehantering. Under 2019 startar ett nytt
avtal vad gäller städning med ökade krav jämfört med tidigare avtal. Under
året kommer en ny upphandling för sandupptagning och
barmarksrenhållning att genomföras och i samband med det kommer
förvaltningen gå igenom kraven så att de ligger i linje med beslutade mål
och program.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0233

Ansökan om att få göra projektering och
utförande av allmänna anläggningar, på område
med förslag till detaljplan Etapp 3, norr om
Pilgatan, del av Göingegården 1:13 Södra
Trönninge
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. ge Derome Hus AB tillåtelse att projektera och utföra allmänna
anläggningar på område med förslag till detaljplan Etapp 3, norr om
Pilgatan, del av Göingegården 1:13 Södra Trönninge
2. projektering och utförande ska följa teknisk handbok, version 1.0,
daterad 2017-06-13 i samråd med hamn- och gatuförvaltningen och
övriga berörda förvaltningar och kommunala bolag
3. projektering och utförande ska omfatta alla allmänna anläggningar
inom aktuell detaljplan med undantag av naturområdet på Trilsberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Derome Hus AB har ansökt om planprövning och stadsbyggnadskontoret
har påbörjat planläggning för område Etapp 3, Norr om Pilgatan. Derome
Hus AB äger fastigheten Göingegården 1:13.
Varbergs kommun har tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och
markanvisningsavtal. Enligt riktlinjerna kan en exploatör ges möjlighet att
anlägga kommunala anläggningar. Riksdagen har gett kommuner stöd för
att låta exploatör anlägga kommunala anläggningar i de fall detaljplanearbetet påbörjats efter 1 januari 2015. Kravet är också att det har tagits fram
riktlinjer.
Derome Hus AB har ansökt om att få göra projektering och utförande av
gata och övrig infrastruktur för område med förslag till detaljplan Etapp 3,
Norr om Pilgatan. Detaljplanen kommer att omfatta det som angivits i
kommunens antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
KS 2019/0172-3 Ansökan om att få utföra projektering och utförande av
allmänna anläggningar på område med förslag till detaljplan Etapp 3, norr
om Pilgatan, del av Göingegården 1:13 Södra Trönninge.
Utkast till detaljplan Etapp 3, norr om Pilgatan. (bifogas ej)
Teknisk handbok, version 1.0, daterad 2017-06-13. (bifogas ej)
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KS 2015/0269-20 Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande,
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal
mark. (bifogas ej)

Övervägande
Derome Hus AB är en för kommunen känd aktör och bedöms ha ekonomisk
förmåga att genomföra projektering och utförande av allmänna
anläggningar inom aktuell detaljplan. Vidare bedöms Derome Hus AB ha
teknisk förmåga och kapacitet själva eller via externa leverantörer.
För projektering och utförande ska teknisk handbok, version 1.0, daterad
2017-06-13 tillämpas. Handboken beskriver både arbetssätt och tekniska
krav i de fall en exploatör ges möjlighet att projektera och utföra allmänna
anläggningar.
Hamn- och gatuförvaltningen samt övriga berörda förvaltningar och
kommunala bolag ska beredas möjlighet att delta i projektets olika skeden.
Framtagna bygghandlingar ska godkännas av hamn- och gatuförvaltningen
innan de används i byggnationen. Exploatören ansvarar för drift och
underhåll av anläggningen tills godkänd överlämnandebesiktning
föreligger.
Enligt arbetssättet kan delar av en detaljplan undantas från arbetssättet om
det bedöms lämpligare att kommunen ansvarar för dessa. I den nu aktuella
detaljplanen föreslås naturområdet på Trilsberg undantas från arbetssättet
och kommunen förslås ansvara för dessa åtgärder. Naturområdet på
Trilsberg bedöms kunna få stor betydelse för hela Trönninge avseende
närrekreation. Utveckling av området bör ske över tid och med varsamhet.
Att kommunen redan från början tar det fulla ansvaret för utvecklingen av
området är att föredra och hindrar inte Derome Hus AB att bygga ut
området i övrigt.

Ekonomi och verksamhet
Beslutet innebär att ett för kommunen nytt arbetssätt avseende
exploateringar tillämpas. För hamn- och gatuförvaltningens del innebär det
att vissa resurser och kompetenser som tidigare berörts av exploateringar
inte kommer att tas i anspråk för denna exploatering. I dagsläget är
beläggningen i övrigt på förvaltningens resurser hög varför detta i dagsläget
inte bedöms påverka vår verksamhet. På sikt kan dock det förändrade
arbetssättet, om det blir omfattande och den totala volymen minskar,
komma att påverka verksamheten. Det skulle då kunna innebära
övertalighet inom vissa personalkategorier.
För att följa exploatörens arbete bedöms en viss justering i förvaltningens
kompetens och arbetssätt vara aktuell. Detta bedöms kunna hanteras i
huvudsak med befintlig personal genom förändrade arbetsuppgifter samt
viss vidareutbildning.

Samråd
Samråd har skett med mark- och exploateringsavdelningen på
samhällsutvecklingskontoret samt Vivab.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2018/0704

Beslut - belysningsstrategi
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. att anta belysningsstrategin
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 15 september 2015, § 149, att ge hamn- och
gatunämnden i uppdrag att ta fram en ljuspolicy och en belysningsstrategi
för Varbergs kommun. Ljuspolicyn, vilken kortfattat beskriver viktiga
förhållningssätt vid ljusplanering, hanteras som ett annat beslutsärende.
Belysningsstrategin, som är mer omfångsrik än ljuspolicyn, beskriver hur
kommunens befintliga och nya belysningsanläggningar ska utvecklas och
förvaltas.
Belysningsstrategin är ett styrande dokument för hur kommunens
belysningsanläggningar ska utformas och utvecklas. Den beskriver vilka
principer som ska gälla för ljussättning i kommunen. Strategin innehåller
även vägledande texter som stöd i kommande arbete. Belysningsstrategin
har tagits fram av hamn- och gatuförvaltningen och Varberg Energi, med en
bred referensgrupp från berörda förvaltningar och bolag.
Belysningsstrategin utgör ett viktigt styrdokument för hanteringen av
kommunens belysningsanläggningar på allmän plats. Ansvaret, ägandet och
förvaltandet av de befintliga belysningsanläggningarna samt ansvaret för
tillkommande anläggningar tydliggörs i Färdigt ljus, som är ett gemensamt
arbete mellan Varberg Energi (VEAB) och hamn- och gatunämnden (HGN).
Färdigt ljus kan kortfattat beskrivas som; VEAB äger och förvaltar
kommunens befintliga belysningsanläggningar medan HGN ansvarar för
utvecklingen och utbyggnaden av nya belysningsanläggningar samt för
inriktningen av de befintliga anläggningarnas utveckling, i nära samarbete
med VEAB. Belysningsstrategin blir ett viktigt verktyg för båda parternas
gemensamma arbete.
Belysningsstrategin innehåller riktlinjer och rekommendationer som rör
huvudsakligen allmän plats men resonerar även om intilliggande
kvartersmark och fastigheter som förvaltas av andra aktörer.
Förhoppningen är att belysningsstrategin ska bli till nytta för de som
utvecklar och förvaltar allmän plats men även för andra, vars arbete bidrar
till att utveckla Varberg som stad och som destination.
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Beslutsunderlag
Belysningsstrategi för Varbergs kommun, 2019-05-24.
Belysningsstrategi - sammanställning av remiss-svar, 2019-05-21.

Övervägande
Förvaltningen föreslår att belysningsstrategin antas.

Ekonomi och verksamhet
Belysningsstrategin kommer att fungera som ett viktigt underlag i
investeringsprocessen, när det gäller prioriteringar av belysningssatsningar.

Samråd
Belysningsstrategin har tagits fram av hamn- och gatuförvaltningen och
Varberg Energi, med en bred referensgrupp från berörda förvaltningar och
bolag.
Förslaget till belysningsstrategi har skickats på remiss till samtliga
nämnder, samtliga kommunala bolag, Trafikverket, Statens fastighetsverk,
ett fastighetsägarnätverk i centrum, nätverket Trygg i Varberg,
hembygdsföreningen Gamla Varberg samt organisationer och föreningar på
serviceorterna. De olika intressenternas synpunkter finns redovisade i
bilagan Belysningsstrategi – sammanställning av remissvar, 2019-05-21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0218

Ljuspolicy för utomhusbelysning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. att översända förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning till berörda
förvaltningar och bolag för inhämtande av synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
ta fram en ljuspolicy och belysningsstrategi (2015-09-15, § 149 KS
2015/0179). Förslaget att ta fram en ljuspolicy härrör ursprungligen från en
motion om införande av ljuspolicy i Varbergs kommun (KS 2009/0114).
Syftet med ljuspolicyn är beskriva vad som är styrande vid planering och
utformning av kommunens utomhusbelysning. Ljuspolicyn beskriver
viktiga förhållningssätt vad gäller belysning som del av stadsmiljön och som
del av ett hållbart samhälle. Strategier och riktlinjer beskrivs däremot mer
detaljerat i Belysningsstrategi för Varbergs kommun.
Innehållet i förslaget till ljuspolicy för utomhusbelysning finns redan
inarbetat i belysningsstrategin. Ljuspolicyn kan därför betraktas som ett
dokument som särskilt lyfter fram vissa frågor, vilka blir styrande för hela
kommunens belysningsplanering utomhus.
Belysningsstrategin skickades på remiss till samtliga nämnder och bolag m
fl intressenter. Även ljuspolicyn bör skickas ut för inhämtande av
synpunkter. Ett användbart, redan existerande forum för detta är
belysningsstrategins referensgrupp, med representanter för de
förvaltningar och bolag som är mest involverande i arbetet med
utomhusbelysning, på allmän plats och på kvartersmark.

Beslutsunderlag
Ljuspolicy för utomhusbelysning, 2019-05-28.

Övervägande
Förvaltningen föreslår att ljuspolicyn för utomhusbelysning skickas ut till
referensgruppen för belysningsstrategin för inhämtande av synpunkter,
under sommaren 2019. Synpunkterna inarbetas därefter i en slutlig version
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av ljuspolicy, vilken tas upp för beslut i HGN och fastställande i KS/KF
under hösten 2019.

Samråd
Samråd planeras att ske under sommaren 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Click here to enter text.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

HGN au § 51

Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

13

Dnr HGN 2019/0243

Åtgärdsvalsstudie Utveckling badhusplatsen
med omnejd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. godkänna åtgärdsvalsstudie Utveckling Badhusplatsen med omnejd
2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram förstudie för
Utveckling Badhusplatsen med omnejd
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har under en längre tid diskuterat möjligheterna för
utveckling av Badhusplatsen inkluderat området runt Tullhuset.
25 oktober 2018 beslutade Byggnadsnämnden, §302, att meddela positivt
planbesked för att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen för
Tullhuset från hamn till tillfällig vistelse (hotell).
Under våren 2019 har detaljplan och förprojektering av Västerport etapp 1
pågått. I Västerport höjs marknivåerna vilket även kommer att påverka
områdena runtom, däribland gatan nordväst om mattorget och i
förlängningen Badhusplatsen.
Syftet med ÅVS och förstudie är att ta fram en för hamn- och gatunämnden
gemensam vision för områdets allmänna ytor. Syftet är även att skapa
förutsättningar för att utveckla och bevara den öppna ytan som
badhusplatsen och dess omnejd (runt Tullhuset inkluderat) utgör genom
säkerställande av allmän platsmark i arbetet med kommande detaljplan.

Beslutsunderlag
Åtgärdsval Utveckling badhusplatsen med omnejd, 2019-05-20

Övervägande
Badhusplatsen utgör idag en samlingsplats för många funktioner och
människor. Platsen har flera styrkor och svagheter vilket ger upphov till
både stora möjligheter för utveckling och vissa risker. Badhusplatsen utgör
en viktig nod i Varberg, här knyts Sjöallén, Societetsparken, Barnens
badstrand, gästhamnen, Kallbadhuset, Varbergs fästning, Fästningsbadet
och strandpromenaden samman. Företeelser som är en viktig del i Varbergs
unika identitet. Området är otroligt välbesökt och här huserar många olika
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evenemang. Trots platsens viktiga läge finns här en bristande trafiksäkerhet
och en känsla av baksida runtom Tullhuset.
Möjligheterna är stora och förvaltningen ser att badhusplatsen kan utökas,
omfatta ytorna runt Tullhuset, och på så sätt skapa en större
sammanhängande yta som knyter samman målpunkterna runtomkring och
möjliggör för en flexibel användning. För att det ska bli möjligt behöver
trafiken minskas och ytorna runt Tullhuset säkerställas för allmänhetens
intressen. Frågorna behöver utredas vidare i en förstudie.
Kommande förstudie bör sammanställa förvaltningens gemensamma
intressen och utreda möjligheten att antingen optimera eller bygga nytt för
att åstadkomma de förbättringar som behövs för att säkerställa behoven på
platsen.

Ekonomi och verksamhet
Förstudien föreslås finansieras inom den ekonomiska ramen för
utredningar på förvaltningen.

Samråd
Interna samråd inom förvaltningen har skett.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0223

Förstudie - Platskapande insatser och attraktiv
byggtid
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. att godkänna förstudie för Platsskapande insatser och attraktiv
byggtid
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lennart Isaksson (S) noterar att riskvärden i riskanalysen ej är korrekta och
att detta behöver redaktionellt justeras.

Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingsprojektet kommer påverka stora delar av staden under en
längre period. Att aktivt arbeta med platsskapande insatser och förutseende
aktiviteter under byggtiden kan motverka upplevelsen av en stängd stad och
är mycket viktigt för Varbergs fortsatta goda utveckling.
Mellan åren 2020 - 2025 kommer byggtiden påverka centrala staden och
tanken är att vi snabbt ska kunna ta oss an platser som ligger på strategiskt
viktiga platser och vända dem till något spännande och positivt. Skapa en
stad som upplevs som attraktiv och spännande även under byggtiden samt
samtidigt skapa nya rörelsemönster och vanor hos människor mot den nya
stadsdelen.
Insatserna kommer variera i både storlek och antal under åren då projektet
är sammanbundet med stadsutvecklingsprojektet och vilka ytor som blir
möjliga att planera insatser på. Platsen ger förutsättningarna vilket gör att
det inte i förväg går att bestämma exakt vilka åtgärder som kommer
genomföras. Exempel på insatser är mötesplatser, stadsodling, mindre
lekplats, träningsutrustning och pop-up parker.
Projektet kan komma att läggas upp som ett investeringsprojekt som pågår
under en femårsperiod då stadsutvecklingsprojekten planeras att pågå
parallellt. Med en större insats under år 1 för att skapa nyfikenhet,
informera om och skapa ”goodwill” för Västerport. Därefter sker mindre
och större investeringar under nästkommande år som ska bidra till att
Varberg fortsätter vara en attraktiv och levande stad under byggfasen av
stadsutvecklingsprojektet.

Beslutsunderlag
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Förstudie – Platsskapande insatser och attraktiv byggtid, 2019-05-29

Övervägande
Det övergripande syftet med projektet är att Varberg under byggtiden ska
bibehålla sin attraktivitet som en kommun för både näringsliv, invånare,
tjänstepersoner och besökare. Vi vill samtidigt skapa nya vanor och
rörelsemönster hos människor mot den nya stadsdelen samt stödja
medskapande och samarbete över förvaltningar, bolag och privata
intressen.
Hamn- och gatuförvaltningen vill genom snabba insatser under byggtiden
skapa både nyfikenhet, intresse och glädje att besöka och ta del av den stad
som växer fram.

Ekonomi och verksamhet
Förslag till budget för platsskapande insatser och attraktiv byggtid ligger på
4,5 miljoner kronor utfördelat på fem år med en större insats år 1. Budgeten
föreslås läggas upp som ett investeringsprojekt som pågår under 5 år.
Förslag till uppdelning av budget enligt bilagd kalkyl. Investeringen med
anledning av förstudien kommer att beredas tillsammans med övriga
investeringsförslag i samband med hanteringen av investeringsförslaget för
hamn- och gatunämnden för år 2020-2024.

Samråd
Samråd har skett inom förvaltningen samt med delar av organisationen för
stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0159

Yttrande över motion om sammanslagning av
kommunens IT-resurser
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. att avstyrka motion om sammanslagning av kommunens IT-resurser
2. att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har givits tillfälle att yttra sig över motion från
Olle Hällnäs (SD) om att utreda en sammanslagning av all kommunal IThantering till en central IT-avdelning. Motionären framhåller att de olika
IT-relaterade avdelningar som finns inom olika förvaltningar försvårar
såväl en överblick över som ett enhetligt användande av kommunens ITresurser. Vidare framhåller motionären att detta bidrar till att skalfördelar
och synergieffekter, som skulle kunna uppnås genom en sammanslagen ITenhet, går förlorade.
Motionen bedöms vara i princip identisk med en tidigare motion från
februari 2016 från Olle Hällnäs (SD). Kommunfullmäktige avstyrkte den
motionen i december 2016.

Beslutsunderlag
Motion från Olle Hällnäs (SD) om sammanslagning av kommunens ITresurser, daterad 2019-02-19.

Övervägande
Hamn- och gatuförvaltningen har samma inställning till förslaget i
motionen från februari 2019 som det förvaltningen framförde i samband
med hanteringen av den i princip identiska motionen från februari 2016.
Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar idag för de system som är
verksamhetsspecifika för nämndens verksamheter. Förvaltningen, genom
förvaltningschefen, är systemägare för ett antal system med särskilt utsedda
systemansvariga inom förvaltningen. Ifråga om de kommungemensamma
systemen har förvaltningen utsedda nyckelanvändare. Förvaltningen har
även en stor mängd självservicetjänster och e-tjänster för allmänheten, där
sakägare inom förvaltningen ansvarar för innehållet i respektive tjänst.
Därtill finns en utsedd IT-kontaktperson (ITK) som fungerar som beställare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

18

och kontakt gentemot IT-avdelningen. Denna struktur avseende såväl
systemmässiga som personella resurser ger, enligt hamn- och
gatuförvaltningen, förutsättningar för ett verksamhetsnära perspektiv med
verksamhetens specifika behov i centrum.
Förvaltningen bedömer att förslaget i motionen kan medföra en ökad
distans mellan resurser och verksamhet. Vad gäller resurserna i form av
verksamhets-specifika system ser förvaltningen ett värde i lokalt
systemägarskap respektive systemansvar, då utveckling och utformning kan
ske utifrån verksamhetens behov. Därtill ser förvaltningen ett värde i att
ansvar och stöd finns lokalt på förvaltningen. Även upprätthållande av
kvalitet i självservicetjänsterna, utpekade i Varbergs kommuns digitala
agenda (KF § 213/2015) som ett viktigt utvecklingsområde, underlättas
genom närheten till verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2019/0111

Yttrande angående uppförande av minnessten
för veteraner
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta
1. att tillstyrka förslaget och önskemålet att låta uppföra en minnessten
samt minnesplats för veteraner under förutsättning att finansieringen
av alla nödvändiga investerings- respektive drift- och
underhållskostnader säkerställs
2. att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar att handlägga
föreningens ansökan om minnesplatsens och minnesstenens placering
utifall att förslaget tillstyrkes av kommunfullmäktige
3. övervägande i detta ärende översänds till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Fredsbaskrarna Halland har tillskrivit Varbergs kommun med ett förslag
och önskemål om att tillskapa en minnesplats och minnessten i Varbergs
kommun. Fredsbaskrarna Halland har i sin framställan visat på hur dessa
så kallade veteranmonument har kunnat kommit på plats i andra städer och
kommuner inte minst genom att donationer och bidrag möjliggjort
genomförandet.
Fredsbaskrarna i Sverige är en förening som verkar för att skapa och
vidmakthålla mötesplatser för dessa veteraner. Fredsbaskrarna verkar även
för att skapa minnesplatser och minnesstenar för att öka kunskapen om
veteranernas insatser för fred och säkerhet.
Försvarsmakten uppskattar att cirka 100 000 svenska män och kvinnor har
tjänstgjort eller innehaft uppgifter som är sanktionerade av
världssamfundet FN (UN). Dessa personer kallas ibland för ”veteraner”.
Fredsbaskrarna Halland har 220 medlemmar. I Halland finns en
minnessten i parken Norre Katts park i Halmstad.
Kommunkansliet har översänt förslaget och önskemålet till kultur- och
fritidsnämnden respektive hamn- och gatunämnden för inhämtande av
yttrande.
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Beslutsunderlag
Underlag till detta beslutsförslag är:
- remiss från kommunkansliet med begäran om yttrande, daterat
2019-03-04 inklusive förslag och önskemål från styrelsen för
fredsbaskrarna Halland, daterat 2019-02-12

Övervägande
Fredsbaskrarna Halland önskar att det skulle finnas en minnessten och en
minnesplats i Varberg. Föreningen önskar hjälp med framtagande av ett,
som det också ibland kallas, veteranmonument.
Fredsbaskrarna Halland har i skrivelse till kommunen önskat få anvisad
plats för en minnessten. Föreningen visar på parken Pilhagen, intill
Rosenfredsskolan samt fasaden på Rosenfredsskolan som möjliga platser
för dessa veteranmonument. Man önskar även få hjälp med att utforma
plats och minnessten och eventuellt även med finansiering.
I Varberg finns en minnessten vid Rantzauklippan. Monumentet uppfördes
år 1938 (i samverkan med Danmarks försvar). Detta monument förvaltas
numera av kultur- och fritidsförvaltningen, i viss samverkan med
Länsmuseet i Halland. Ett annat exempel är de fem stenarna ”650årsminne” som finns på södra fästningshörnan. Detta monument är klassat
som konstverk och förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Pilhagsparken har varit lite av en bortglömd plats men har på senare år
sakta börjat upprustas och då med barnen som fokusgrupp. I Pilhagen finns
Varbergs mest centrala pulkabacke och här finns också en stadsdelslekplats.
I Pilhagen fanns och finns en hel del stora träd men här har almsjukan och
kastanjeblödarsjukan slagit hår mot trädbeståndet. Flera nya träd är
planterade i parken och ytterligare ska planteras. En stor sommarblomsplantering finns nyanlagd sedan något år tillbaka. Hamn- och
gatuförvaltningen anser därför inte att parken har plats för någon större
minnesplats.
Hamn- och gatunämnden samt hamn- och gatuförvaltningen har inte
ansvarat för någon uppsättning av minnesstenar utan anser att det ska
göras i samarbete med kultur- och fritidsnämnden. När det gäller val av
plats så ska det göras i samarbete med hamn- och gatuförvaltningen.
I dagsläget har hamn-och gatunämnden inga medel att uppföra en
minnesplats eller minnessten inte heller för driftskostnader. Men nämnden
och förvaltningen har kunskap om vilka platser som skulle kunna användas
och hur man gestaltar/projekterar/driftar.
Hamn- och gatunämnden förvaltar själv inte några konstverk. Däremot
utförs underhåll av konstverk på allmän plats på uppdrag av kultur- och
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fritidsförvaltningen. Hamn- och gatunämnden har heller aldrig låtit
uppföra konstverk, utan detta uppdrag åligger kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomi och verksamhet
Om önskemålet och förslaget om detta veteranmonument innebär att
kommunala investeringar blir aktuella behöver finansieringen av dessa
medel säkerställas för berörd nämnd och förvaltning. Kommunen förväntas
få ökade driftskostnader med anledning av en minnesplats med
minnessten. Även om minnesstenen i sig bekostas av annan part blir
platsen och dess omgivning förändrad vilket kräver mer tillsyn och skötsel
av den nämnd och förvaltning som anses äga ansvaret för åtgärderna.

Samråd
Hamn- och gatuförvaltingen har inför detta yttrande haft sedvanliga
interna samråd med berörda avdelningar på förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Beredning och förankring mål 2020-2023
Utkast till målformuleringar diskuterades. Utkast och förslag till mål
presenteras vid hamn- och gatunämndens sammanträde den 17 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
a) Stadsutvecklingsprojektet
Förvaltningschefen ger en lägesinformation om stadsutvecklingsprojektet,
däribland Trafik under byggtiden, Farehamnen samt upplagsytor i hamnen.
b) Upplagsytor - masshantering
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens utmaningar med att
finna upplagsytor för masshantering.
c) Generalplaneinvesteringar och finansiering av ofinansierade delar av
exploateringsprojekt
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har bjudit in till möte
med samhällsutvecklingskontoret kring frågan om
generalplaneinvesteringar och finansiering av ofinansierade delar av
exploateringsprojekt.
d) Varbergs Girot
Förvaltningschefen informerar om att evenemanget planeras att utgå från
Kyrkogatan.
e) Bullerplank Tranelyckan
Förvaltningschefen ger lägesinformation om bullerplank Tranelyckan.
Förvaltningen inväntar bygglov.
f) Informationsärenden till nämnd
Förvaltningschefen informerar om vilka informationsärenden som kommer
föredras vid nästa nämndsammanträde.
g) Invigningar och event – vår/sommar
Förvaltningschefen informerar om aktuella datum för dessa aktiviteter.
h) Arbetsmiljöutbildning förtroendevalda
Förvaltningschefen påminner om förtroendevaldas möjlighet att genomgå
arbetsmiljöutbildning.
i) Bemanning sommar
Förvaltningschefen informerar om bemanningen inom förvaltningen under
sommaren.
j) Skyltning om rökförbud
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Förvaltningschefen informerar om att samtliga skyltar vid badplatser
kommer att kompletteras med märkning om rökförbud. Vidare kommer
förvaltningen genomföra test med rökrutor samt erforderlig utrustning i
anslutning till två badplatser under sommaren. För övriga 25-26
kommunala badplatser avses tas fram åtgärdsvalsstudie och förstudie som
beskriver vilka investeringar som kan komma att krävas för att tillskapa
rökrutor med erforderlig utrustning i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
Prot. utdrag:
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Dnr

Övriga ärenden
a) Flygplatsen
Lennart Isaksson (S) lyfter frågan om otillåtna flygningar.
Lennart Isaksson framför önskemål om att förvaltningen tydliggör vilka
förväntningar kring ansvar som finns gentemot flygklubben.
Förvaltningschefen framhåller att nämndens ansvar omfattar att
tillhandahålla och underhålla anläggningen emedan flygklubben ansvarar
för den operativa verksamheten. Förvaltningschefen återkommer till
nämnden med ytterligare information.
b) Parkering Fästningsterrassen
Lennart Isaksson (S) lyfter frågan om otillåten parkering vid
Fästningsterrassen.
Förvaltningschefen återkommer med svar på frågan.
c) Kommunvelometern 2019
Lennart Isaksson (S) tar upp fråga om kommunens placering i
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019 för diskussion.
Förvaltningen återkommer med information till nämnd om resultat i
Kommunvelometern.
d) Möblering offentlig plats
Micael Åkesson (M) framför önskemål om komplettering respektive
revidering av riktlinjer för möblering av offentlig plats.
Förvaltningschefen framhåller vikten av att ta ett helhetsgrepp om
riktlinjerna vid en eventuell revidering.
e) Otillåten cykling vid infarten till Lorensbergsparkeringen
Karl-Johan Wiktorp (L) lyfter fråga om skyltning avseende cykling vid
trappa intill Östra Vallgatan.
Förvaltningschefen återkommer med svar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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