Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-11-18

Plats och tid

B1, Stadshus B, kl. 9.00-11.55

Beslutande

Micael Åkesson (M), ordförande
Arne Kastberg (M)
Sven-Åke Öhman (C) § 129
Susanna Thunberg (C) §§ 130-136
Carl-Magnus Wikelund (C)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Per-Olof Johansson (KD)
Lennart Isaksson (S)
Rita Wiberg (S)
Aida Mulalic (S)
Viveca Haugness (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Gullberg (M)
Ann-Sofie Borglund (M)
Sven-Åke Öhman (C) §§130-136

Övriga deltagare

Henrik Petzäll, förvaltningschef
Helena Lind, verksamhetsutvecklare
Joakim Malmberg, controller
Jennie Fagerström, landskapsarkitekt § 131
Paul Gruber, avdelningschef Trafik §§ 133, 136
Mattias Bengtsson, strategisk trafikplanerare § 133
Marcus Andersson, kommunsekreterare § 133

Utses att justera

Erik Hellsborn (SD)

Justeringens plats
och tid

Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare

Helena Lind

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Erik Hellsborn

1-12

Paragraf

129-136

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 129

Sammanträdesprotokoll
2019-11-18

2

Dnr HGN 2018/0341

Månadsrapport efter oktober 2019
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna månadsrapporten januari-oktober 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi. Den här rapporten som avser perioden januari-oktober är en
obligatorisk månadsrapport som redovisas både till hamn-och
gatunämnden och kommunfullmäktige.
Resultat och prognos driftram
Utfallet för perioden januari-oktober är 99 058 tkr. Periodbudgeten dvs.
10/12 delar av årsbudgeten är 98 187 tkr vilket innebär ett periodresultat
motsvarande ett underskott på 871 tkr. Periodresultatet är, trots ett
underskott, stabilt med tanke på att flera verksamheter däribland städning,
offentliga toaletter, finpark och havsbad är som kostnadsintensivast under
maj-sept.
Helårsprognosen för driftramen är en budget i balans, men nämnden har
beslutat att nyttja 1 100 tkr av nämndens ackumulerade överskott i
resultatreserven. Detta innebär att prognosen som lämnas är ett underskott
på 1 100 tkr (dock prognostiserar förvaltningen ett överskott på 1 100 tkr
för hamnavdelningen varför prognosen totalt sett är ett nollresultat och
inget uttag från resultatreserven behöver ske). En stor osäkerhetsfaktor vad
gäller prognosen är dock hur kommunen hanterar kostnaden för
avvecklingen av Susvindsspåret.
Resultat och prognos hamnavdelningen
Periodens resultat visar ett överskott på 3 521 tkr. Året har präglats av
starka fartygsintäkter och stabila resultat för färjeverksamheten och
upplagsytorna. Intäkterna för gästhamnsverksamheten är historiskt höga
vilket förklaras av att det tillkommit ytterligare tre ställplatser för husbilar,
att beläggningen på ställplatserna ökat samt att antalet gästande båtar
ligger stabilt. Intäkterna har också ökat som en följd av de nya båtplatserna
i Träslövsläge.
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Kostnadssidan har belastats med inköp av nya smarta och solcellsdrivna
papperskorgar, avskrivning och ränta för de nya pirhuvudena (från
halvårsskiftet), samt färdigställande av nya båtplatser i Träslövsläge.
Förvaltningen prognostiserar ett överskott motsvarande 1 100 tkr för
hamnavdelningen. Anledningen till att prognostiserat resultat är betydligt
lägre än redovisat resultat är att det skall göras underhållsarbeten i farleden
samt att de uppdaterade pirhuvudena genererar kapitalkostnader under
andra halvåret 2019. Dessutom behöver hamnens ensfyrar (typ av ledfyrar)
bytas ut med anledning av att de gick sönder under ett åskoväder.
Eventuellt kommer ytterligare smarta och solcelldrivna papperskorgar att
köpas in under året eftersom utvärderingen av årets pilotprojekt visar på
goda resultat.
Investeringsutfall och prognos
För perioden redovisar hamn- och gatunämnden upparbetade
investeringsutgifter på 67 479 tkr. Investeringsbudgeten för 2019 är på 66
500 tkr, vilket tillsammans med överförda medel från 2018 på 57 718 tkr
ger en total helårsbudget på 124 218 tkr. Helårsprognosen efter oktober är
på 82 720 tkr. Avvikelser gällande tid, kostnad och innehåll finns beskrivna
i bifogad
månadsrapport.

Beslutsunderlag
Månadsrapport januari-oktober 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Click here to enter text.
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Dnr HGN 2019/0564

Hamn- och gatunämndens sammanträdestider
2020
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
3. anta följande sammanträdestider för 2020: 27 januari, 24 februari, 30
mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november
samt 14 december,
4. nämndens sammanträden startar kl. 9.00.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till 2020 års
sammanträdestider för hamn- och gatunämnden respektive
arbetsutskottet.
I huvudsak hålls nämndens och arbetsutskottets sammanträden på
måndagar. Det föreslås dock ett undantag från denna huvudregel under
2020. Undantaget avser arbetsutskottets sammanträde i april, som föreslås
hållas tisdagen den 14 april. Detta för att undvika att sammanträde hålls
under annandag påsk som infaller måndagen 13 april.
Såväl arbetsutskottets som nämndens sammanträden föreslås starta kl.
9.00.
Nedan anges samtliga föreslagna sammanträdestider för arbetsutskottet
respektive nämnden.
HGN AU
20 januari
10 februari
16 mars
14 april (tisdag)
11 maj
8 juni
7 september
5 oktober
2 november
30 november

HGN
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
21 september
19 oktober
16 november
14 december
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Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 10 oktober 2019.

Övervägande
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar utifrån förvaltningens förslag
till hamn- och gatunämndens respektive arbetsutskottets
sammanträdestider 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2019/0218

Ljuspolicy för utomhusbelysning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning
2. föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ljuspolicy för
utomhusbelysning
3. översända förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt hantering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 att 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.
Förslag till ljuspolicy översändes till berörda förvaltningar och bolag för
inhämtande av synpunkter i juni 2019, se punkten samråd. Några
ändringar har gjorts, utifrån önskemål om att tydliggöra ett arbetssätt som
är i linje med kommunens vision och ledord. Ett avsnitt om finansiering har
också lagts till.

Beslutsunderlag
Ljuspolicy för utomhusbelysning, 2019-10-17.

Övervägande
Förvaltningen föreslår att hamn- och gatunämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2019/0015

Revidering av delegeringsförteckning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. revidera nämndens delegeringsförteckning i enlighet med
förvaltningens förslag
2. anta ändring av punkt 12 a i delegeringsförteckningen i tillägg till
förvaltningens förslag
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Delegering innebär att överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att
delegera framgår av kommunallagen 6 kap 37-42 §. En nämnd får uppdra
åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen
att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Vilka ärenden som hamn- och gatunämnden har delegerat till
förvaltningen att besluta i framgår av nämndens delegeringsförteckning.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, daterad 2019-10-29.

Övervägande
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till delegeringsförteckning
som omfattar ändring av följande:
-

inledande text som beskriver hanteringen av förvaltningsbesvär med
anledning av ny förvaltningslag som trädde i kraft den 1 juli 2018.
- komplettering av delegering avseende tecknande av avtal om lokaler
(punkt 4 g) respektive mark (punkt 4 h)
- ändring av funktioner till vilka beslutsärenden i enlighet med punkt 5 h
och 5 i, får vidaredelegeras till. Förslaget till ändring omfattar att
Tillståndshandläggare stryks som delegat.
- Ändring av funktioner till vilka beslutsärenden i enlighet med punkt 6
b, 6 c, 6 f samt 12 f får vidaredelegeras till. Förslaget till ändring
omfattar att Torgvärd kompletteras med Handläggare Offentlig plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
a) Stadsutvecklingsprojektet
Förvaltningschefen informerar om bland annat ekonomi, tillstånd samt
tidplan för Farehamnen.
Avdelningschefen för trafikavdelningen ger en lägesbild av trafik under
byggtiden samt information om tillfällig taxiparkering vid Teaterplatsen.
Strategisk trafikplanerare informerar om masstransporter och trafiklogistik
med koppling till Tunnelprojektet.
b) Upplagsytor
Förvaltningschefen ger en lägesbild av arbetet med att hitta nya
upplagsytor.
c) Taxor 2020
Förvaltningschefen återkopplar utifrån kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens hantering och beslut avseende nämndens förslag till
taxor 2020.
d) Utvärdering pilotprojekt Bigbelly
Förvaltningschefen återkopplar utifrån förvaltningens erfarenheter från
pilotprojekt med solcellsdrivna soptunnor i Varbergs innerhamn.
e) Rekrytering avdelningschef trafikavdelningen
Förvaltningschefen informerar om rekryteringen av avdelningschef till
trafikavdelningen.
f) Invigning Veddige mötesplats
Förvaltningschefen informerar om tidplanen för Veddige mötesplats.
g) Huvudmannaskapsutredningen
Förvaltningschefen informerar om nuläget avseende
huvudmannaskapsutredningen.
h) Åtgärdsval Masshantering och bullerskydd Österleden
Förvaltningschefen informerar om kommande åtgärdsvalsstudie om
masshantering och bullerskydd.
i) Presidiemöte angående parkering och avgifter 2020
Förvaltningschefen informerar om planerat presidiemöte mellan
kommunstyrelsen, Varbergs fastighets AB och hamn- och gatunämnden i
januari 2020 angående parkering och avgifter.
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j) Introduktion NetPublicator
Kommunsekreteraren ger en introduktion till den nya applikationen för
hantering av sammanträdeshandlingar, NetPublicator.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

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

Sammanställning av delegeringsbeslut efter oktober
2019
Trafik
Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), oktober
2019, trafikingenjör/trafikhandläggare.
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, oktober 2019,
gatuingenjör
Offentlig plats
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, oktober
2019, utvecklare/torgvärd
Ansökningar
Ansökan om hastighetssänkning, avdelningschef trafikavdelningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga meddelandena till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HGN 2019/0558
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 3 oktober 2019, § 69,
Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Varbergs kommun 2019-2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Övriga ärenden
a) Skyltning av toaletter vid Ankaret
Karl-Johan Wiktorp (L) ställer fråga om skyltning av toaletter vid Ankaret.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen återkommer med svar på detta.
b) Chikanerna på Getterövägen
Rita Wiberg (S) ställer fråga om trafiksäkerhet och framkomlighet utifrån
befintliga farthinder längs Getterövägen.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen ser över alternativa
hastighetssänkande lösningar till chikanerna.
c) Korsningen Falkenbergsgatan/Lidbergsväg
Erik Hellsborn (SD) frågar om parkering i anslutning till korsningen
Falkenbergsgatan/Liedbergsväg.
Avdelningschefen för trafikavdelningen informerar om att förvaltningen
arbetar på ett förslag för en annan utformning av korsningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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