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Årsredovisning 2017
Beskrivning av ärendet
Controller och verksamhetsutvecklare ger en kort redogörelse för
årsredovisningen efter 2017. Årsredovisningen färdigställs i samband med
utskick av handlingar inför nämndens sammanträde 26 februari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

HGN au § 2

Sammanträdesprotokoll
2018-02-09

3

Dnr HGN 2018/0060

Förslag till Badplatsriktlinje för Varbergs
kommun
Beslut
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar
1. återremittera Badplatsriktlinje för Varbergs kommun.
2. förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta vidare med en lösning
gällande tillgänglighetsbad till badsäsongen 2018.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår att Badplatsriktlinjen återremitteras, samt att
förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta vidare med en lösning
gällande tillgänglighetsbad till badsäsongen 2018.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tobias
Carlssons (L) förslag till beslut och konstaterar att så är fallet.
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Beskrivning av ärendet
I samband med hamn- och gatunämndens beslut 14 april 2014, § 40, om
förslag till investeringsbudget 2015 fick hamn- och gatuförvaltningen i
uppdrag att ta fram en badplan baserad på Badvision 2015 med särskilt
fokus på tillgänglighet, service och rekreation. Förvaltningen har arbetat
med utvecklingen av badplatserna på en övergripande nivå i
Badplatsriktlinje för Varbergs kommun.
Syftet med Badplatsriktlinjen är att den ska fungera som vägledning och
planeringsunderlag för hamn- och gatuförvaltningen vid utveckling och
skötsel av de kommunala badplatserna. Riktlinjerna visar vad kommunen
strävar efter att badplatserna ska uppnå gällande tillgänglighet, service och
rekreation.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 1 februari 2018.
Badplatsriktlinje för Varbergs kommun, 2018-02-05.
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Dnr HGN 2018/0056

Åtgärdsval - Mötesplats och bytespunkt i
Veddige
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige
2. ge i uppdrag åt förvaltningen att genomföra en förstudie gällande
mötesplats och bytespunkt i Veddige
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Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsval gällande
mötesplats och bytespunkt i Veddige.
Centrala Veddige saknar omsorg om gestaltningen och det behövs en
mötesplats i Veddige där människor kan träffas.
En så kallad bytespunkt behöver också utvecklas så att det blir enklare och
trevligare för människor att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och
tåg. Busshållplatsen behöver bli tillgänglighetsanpassad och kunna nås med
gång- och cykelvägar. Med tanke på Viskadalsbanans upprustning så
kommer troligen pendlingen att öka.
Här är också en lämplig placering av en offentlig toalett.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 2 februari 2018.
Åtgärdsval gällande mötesplats och bytespunkt i Veddige

Övervägande
Veddige är en av kommunens största serviceorter. Mer övergripande syftar
mötesplatsen och bytespunkten till att utveckla Veddige som ort och att
underlätta pendling med kollektivtrafik. Utifrån genomfört åtgärdsval
föreslår förvaltningen att en förstudie genomförs. Utvecklingen av Veddige
som beskrivs i åtgärdsvalet stämmer väl överens med nämndens
målområden ”Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt
boende” samt ”Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Click here to enter text.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

HGN au § 4

Sammanträdesprotokoll
2018-02-09

5

Dnr

Torgverksamheten
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet enas om en gemensam skrivelse enligt Bilaga 1 gällande
torghandelsverksamheten, dels avseende tidigare fattat beslut gällande
regler för torghandel på Torggatan, dels avseende service och bemötande.
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Information om kaktusplanteringen
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om ansökningsprocess och fortsatt
hantering av årets kaktusplantering.
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Dnr

Förvaltningen informerar
a) Principer för utskick av handlingar
Verksamhetsutvecklaren informerar om kommunens riktlinjer för
publicering och utskick av handlingar inför sammanträden i
arbetsutskott respektive nämnd.
b) Återkoppling från möte med KSAU 6 februari
Förvaltningschefen och ordförande återkopplar från presidiets möte
med kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari.
c) Lassabackadeponin – åtgärdsval
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen kommer att ta fram
en åtgärdsvalsstudie gällande gestaltning för Lassabackadeponin.
d) Brunnsparken
Förvaltningschefen ger en lägesstatus för projektet. Byggnadsnämnden
har avslagit ansökan om bygglov gällande offentlig toalett.
e) Offentliga toaletter 2018
Förvaltningschefen informerar om offentliga toaletter 2018.
f) Pirhuvuden
Förvaltningschefen ger en lägesstatus gällande reparation av
pirhuvuden.
g) Fästningsbadet
Förvaltningschefen informerar om att projektet löper på och att pålning
är färdigställd.
h) Handelshamn, ansvar efter 2022
Förvaltningschefen informerar om utredning från kommunstyrelsens
förvaltning gällande framtida ansvarsfördelning i handelshamnen.
i) Ansvar och roller hamnverksamheten
Förvaltningen återkommer med en längre föredragning gällande ansvar
och roller i handelshamnen till nämndens möte i mars.
j) Konkurrensutredning
Förvaltningschefen informerar om pågående utredningar gällande
lokalisering samt eventuell konkurrensutsättning för verksamheten på
Getakärr 5:1.
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k) Inför möte med kommunrevisionen 26 februari
Årets träff mellan hamn- och gatunämndens presidium och
kommunens revisorer sker 26 februari.
l) Tvååker Central Park
Förvaltningschefen informerar om att sanering av den förorenade
marken fortsatt pågår.
m) Aktuella upphandlingar
Förvaltningschefen informerar om aktuella upphandlingar gällande
vägsläntsslåtter, markentreprenader, vinterväghållning samt
parkeringsövervakning under semesterperioden.
n) Tillgänglighetsbad 2018/2019
Förvaltningen fortsätter med planering av tillgänglighetsbad till
badsäsongen 2018 i enlighet med givet uppdrag.
o) Tillgänglighetsseminarium 13 april
Inbjudan har inkommit till ett seminarium gällande tillgänglighet som
kommunstyrelsen anordnar 13 april.
p) Varberg Direkt
Enhetschefen för kommunens nya kommungemensamma kundservice
Varberg Direkt besöker nämnden 26 mars och informerar om
verksamheten.
q) PS demokratiprojekt
Elever från PS besöker nämnden 26 mars för att redovisa genomfört
uppdrag inom ramen för årets demokratiprojekt.
r) Inför hamn- och gatunämnden 26 februari
På nämndens sammanträde 26 februari kommer förvaltningen även att
informera om:
- Ungdomslek på landsbygden 2018
- Mötesplatser på serviceorter och landsbygd 2018
- Handlingsplan för lekplatser
- Skyltkoncept Varberg växer!
- Ärendeplan 2018
- Gröna huvudstråk samt trädförnyelse
- Utsmyckning vid butiksentréer och regler för möblering
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Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades på mötet.
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