Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-21

Plats och tid

B1, Stadshus B, kl. 9.00-12.00

Beslutande

Micael Åkesson (M), ordförande
Arne Kastberg (M)
Susanna Thunberg (C)
Carl-Magnus Wikelund (C)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Per-Olof Johansson (KD)
Lennart Isaksson (S)
Rita Wiberg (S)
Aida Mulalic (S) 9.00-11.20, §§ 1-5
Viveca Haugness (S) § 6
Kim Nilsson (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Gullberg (M)
Mikael Andersson (C)
Viveca Haugness (S) §§ 1-5

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare
Joakim Malmberg, controller

Utses att justera

Lennart Isaksson (S)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare

Oskar Reinholdsson

Ordförande

Micael Åkesson
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Lennart Isaksson
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HGN § 1

2

Dnr HGN 2019/0005

Inrättande av hamn- och gatunämndens
arbetsutskott 2019-2022
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. inrätta hamn- och gatunämndens arbetsutskott för mandatperioden
2019-2022,
2. arbetsutskottet ska ha tre ordinarie ledamöter.
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Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2018, § 120, om nämndsorganisation
för mandatperioden 2019-2022, anges inte något om utskott för hamn- och
gatunämnden, varför det enligt kommunallag (2017:725) 3 kap. 5 § är upp
till hamn- och gatunämnden att själv bestämma om inrättande av utskott.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 9 januari 2019.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden har under föregående mandatperioder haft ett
arbetsutskott som fungerar som ett beredande organ till hamn- och
gatunämnden samt har beslutanderätt i vissa ärenden enligt nämndens
delegeringsförteckning. Arbetsutskottet har haft väl fungerande
arbetsformer och fyller en viktig funktion vad gäller beredning av ärenden.
Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden inrättar ett
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022 som ska bestå av tre ordinarie
ledamöter.
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Val av ledamöter, ordförande och vice
ordförande till hamn- och gatunämndens
arbetsutskott 2019-2022
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. utse följande ledamöter till hamn- och gatunämndens arbetsutskott
2019-2022: Micael Åkesson (M), Lennart Isaksson (S) och Karl-Johan
Wiktorp (L),
2. till ordförande för arbetsutskottet utse Micael Åkesson (M) och till vice
ordförande utse Lennart Isaksson (S)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att hamn- och gatunämnden beslutar utse Micael
Åkesson (M), Lennart Isaksson (S) och Karl-Johan Wiktorp (L) till
ledamöter i hamn- och gatunämndens arbetsutskott.

Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om nämnden godkänner förslaget och
konstaterar att så är fallet.
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Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden ska utse ett arbetsutskott inklusive ordförande
och vice ordförande för arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022.
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Information om sammanträdestider 2019
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklaren informerar om beslutade sammanträdestider för
nämnden respektive arbetsutskottet för 2019.
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Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen presenterar förvaltningen och informerar om bland
annat nämndens uppdrag, reglemente och arbetsordningen mellan
nämnden och förvaltningen.
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Information om ekonomi och budget
Beskrivning av ärendet
Controllern informerar om nämndens ekonomi och presenterar budget för
2019.
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Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades på sammanträdet.
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