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Dnr

Förvaltningen informerar
Förvaltningen informerar om;
-

Utvärdering reklamskyltar och varuställ
Ett nytt avtal är tecknat på två år med Marknad Varberg. Riktlinjerna
reviderades senast 2009.

-

Tunga, långa och breda laster
Förvaltningen kommer att se över hanteringen av tunga, långa och
breda laster framöver.

-

Tågurspårning på vårt industrispår
Information om tågurspårning, en utredning är igångsatt av InfraNord.

-

Investeringsplanering
Den investeringsbudget nämnden fattade beslut om har blivit reviderad av KSAU inför kommunstyrelsen. Fullmäktige fattar beslut i november.

-

Förändringsarbete förvaltningen
Förändringsarbetet hösten 2012 på hamn- och gatuförvaltningen presenteras kort.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0241

Samrådshandling till detaljplan för bostäder på Hansegård
och Gröningagård - Trönninge 32:7, samt del av Trönninge
32:1, och 10:1 m.fl. -, Varbergs kommun
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- lämna synpunkter på förslaget gällande buller, trafik, förskola, bilparkering, gång och cykeltrafik, natur och lek enligt förvaltningens
tjänsteutlåtande
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utvidga Trönninge samhälle genom att uppföra bostadsbebyggelse samt en förskola strax öster om
Trönninge by, söder om Klastorpsvägen. Efter bearbetning kommer planförslaget att ställas ut. Då återkommer möjlighet att lämna synpunkter.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120926 att det planerade bostadsområdet bör skyddas väl mot buller från E6. Den redovisade bullerberäkningen är utförd utifrån ett tidigare planförslag och det bör därför upprättas en ny. Planförslaget innehåller 350 meter lång bullervall, detaljplanen
bör innehålla beskrivning av vallens lutning och om den ska vara planterad.
Etableringsskötsel bör ingå i kostnaderna för exploateringen.
Hastighetsdämande åtgärder föreslås som exempelvis refuger och avkörningsfil på Klastorpsvägen, att nte möjliggöra för genomfartstrafik, benämning i detaljplanen som ”lågfartsgata” och att angöringsgatorna ska vara gområde istället för lokalgata. Eftersom den föreslagna förskolan kommer att
generera trafik behövs på den egna fastigheten en egen väl utformad angöringsplats för fordon.
Gällande parkeringsmöjligheter behövs troligtvis även platser för besökar
som inte ska till odlingen och en mindre gästparkering i områdets västra del
föreslås.
Det föreslagna planområdet behöver en anknytning till centrala Trönninge
och en förutsättning för en väl fungerade bostadsgrupp på Gröningagård/
Hansegård är att den föreslagna, men ännu inte påbörjade, gc-vägen
Trönninge-Lindberg redan vid områdets färdigställande finns färdig. Gcbanan i västra delen av planområdet bör redovisas tydligare på plankarta så
att man utläsa var denna även är tillfart till fastigheter.
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Hamn- och gatuförvaltningen föreslår att den cirka 3 hektar stora kullen ska
vara ett ”natur”-område eftersom tillgängligheten för vistelse blir större. Det
behövs en anlagd och allmän gräsyta på ca 1000 m2 som bollplan inom
planområdet. Denna yta kan eventuellt finnas inom L-området för odling i
öster. Eftersom avståndet till annan kommunal lekplats är 600-750 meter
behövs en lekplats som kan tillfredsställa närboendes behov av utelek och
samvaro. Området för lekplats som finns anvisat i planförslaget bör vara
minst 1000 m2 för att kunna rymma de vanliga inslagen som man förväntar
sig finna på en lekplats.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 91/2012
föreslå hamn- och gatunämnden att besluta att lämna synpunkter på förslaget gällande buller, trafik, förskola, bilparkering, gång och cykeltrafik, natur
och lek enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-10-22

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 91

6

Dnr HGN 2012/0263

Förslag till Hamntaxa för Träslövsläges hamn år 2013 och
tills vidare
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
- anta Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2013 och tills
vidare
-

de föreskrifter som tidigare låg inuti taxan tas bort och hanteras i
fortsättningen av hamn- och gatunämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad hamntaxa
för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående
års taxa med cirka 3 procent. Arrendena är sedan tidigare beslut bestämda
för 2013 och tills vidare.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 92/2012
föreslå hamn- och gatunämnden föreslå kommunfullmäktige att anta Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2013 och tills vidare samt att de
föreskrifter som tidigare låg inuti taxan tas bort och hanteras i fortsättningen
av hamn- och gatunämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0263

Förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2013
och tills vidare
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
- anta Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2013 och tills vidare
- de föreskrifter som tidigare låg inuti taxan tas bort och hanteras i
fortsättningen av hamn- och gatunämnden
- bogsertaxan utgår om beslut fattas om överlåtelse av bogserbåten
Magnus
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för
Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående års taxa,
för fartygstaxan en ökning med 5 procent per GT, för fasta båtplatser har en
stegvis ökning för att ligga i nivå med Getteröns småbåtsklubb år 2015 fortsatt. Föreskifter har lyfts ur dokumentet för att samlas separat. Dessa gäller
tills nya beslut fattas.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 93/2012
föreslå hamn- och gatunämnden föreslå kommunfullmäktige att anta Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2013 och tills vidare samt att de föreskrifter som tidigare låg inuti taxan tas bort och hanteras i fortsättningen
av hamn- och gatunämnden. Bogsertaxan utgår om beslut fattas om överlåtelse av bogserbåten Magnus.
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Dnr HGN 2012/0260

Förslag till Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2013
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
- besluta anta förslag till Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2013
och tills vidare med följande ändringar
-

föreskrift om tillämpning lyfts ur taxan och hanteras i fortsättningen
av hamn- och gatunämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad Taxa
för upplåtelse av offentliga platser 2013 och tills vidare. Ändringen innebär
en uppräkning med cirka 3 % räknat från 2009 och föreslås gälla från 1 januari 2013. Uppräkningen är grundad på 75 % av förändringen av Konsumentprisindex.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 94/2012
föreslå hamn- och gatunämnden föreslå kommunfullmäktige att anta förslag
till Taxa för upplåtelse av offentliga platser 2013 och tills vidare med följande ändringar samt att föreskrift om tillämpning lyfts ur taxan och hanteras i fortsättningen av hamn- och gatunämnden. Text under D Avgiftsklasser
”Taxa omräknas årligen med 75 % av KPI” tas bort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0252

Simma, lek och svärma - Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i utemiljön i Varbergs kommun
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- förslag till Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i Varbergs kommun, daterad 12-09-01, skickas på remiss
till samtliga nämnder i kommunen (med undantag av kommunstyrelsen) samt till de kommunala bolagen och Marknad Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-06-15, Kf § 69/2010, fick hamnoch gatunämnden (dåvarande gatunämnden) i uppdrag att upprätta förslag
till ny grönplan för Varbergs tätort. Grönplanen, som under arbetets gång
fått namnet grönstrategi, ska ses som en fördjupning vad gäller de gröna
värdena med syfte att ge en långsiktig gemensam inriktning för utveckling
av utemiljön i kommunen. Dokumentet har arbetats fram i en arbetsgrupp
med representanter från planeringskontoret, stadsbyggnadskontoret och
hamn- och gatuförvaltningen. Samråd har också förts med kultur- och
fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och
hälsa.

Yttrande
Utgångspunkt för arbetet med strategin är att säkerställa att de befintliga
värdena i kommunens utemiljö behålls och utvecklas samtidigt som
potential tas till vara för att skapa nya värden som gynnar både människor,
flora och fauna. Målet har varit att tillhandahålla ett lättillgängligt
dokument, som på ett enkelt och tydligt sätt i ord och bild illustrerar
inriktningen. Strategin är uppdelad i 5 delar som berör olika ämnen och
beskriver målbilder för Varbergs kommuns utemiljö år 2025. Till varje del
följer fördjupade riktlinjer som beskriver angelägna områden att arbeta med.
En karta över gröna huvudstråk i Varbergs tätort presenteras efter strategin
liksom avsnitt som rör bakgrund, syfte och fortsatt arbete.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 95/2012
föreslå hamn- och gatunämnden att förslag till Grönstrategi för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommun skickas på remiss
till samtliga nämnder i kommunen (med undantag av kommunstyrelsen)
samt till de kommunala bolagen och Marknad Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0264

Intern arbetsordning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- bordlägga frågan till nästa nämndmöte
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Ordförande yrkar på att ärendet bordläggs till nästa nämndmöte.

Propositionsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas till nästa
nämndmöte och finner att frågan bordläggs till nästa nämndmöte.

Ärendet
Hamn- och gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen har i samarbete
utarbetat en intern arbetsordning i syfte att tydliggöra politikerna respektive
tjänstemännens olika arbetsområden. Syftet är även att förtydliga arbetsfördelningen, och till viss del ansvaret, så att det vid en krisartad situation står
klart vem som gör vad. Kommunallagen medger dock inte i dagens läge att
ansvar för nämndens område delegeras bort även om utförandet av arbetet/beslutsrätten delegerats bort.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 96/2012 att
föreslå hamn- och gatunämnden att anta förslag till Intern arbetsordning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0264

Delegeringsförteckning
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- anta förslag till Delegeringsförteckning med Lennart Isakssons (S)
ändringsyrkande om att arbetsutskottet är delegat i punkten 1 c
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Lennart Isaksson (S) yrkar på att ändra punkten 1 c till att arbetsutskottet
fattar beslut om avslag samt om överklagande.

Ärendet
Hamn- och gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen har i samarbete
tagit fram ett förslag till ny delegeringsförteckning. Delegering innebär att
överföra beslutanderätten. En nämnds möjlighet att delegera framgår av kommunallagen 6 kap 33-38 §. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden kan återkalla
delegats beslutanderätt, dock ej fattat beslut. Omprövning av beslutet kan bara
göras om beslutet överklagas.
Följande ärenden får inte delegeras:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (Lag 2007:68)

Kommunallagen medger inte i dagens läge att ansvar för nämndens område
delegeras även om beslutsrätten delegerats bort.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 96/2012 att
föreslå hamn- och gatunämnden att anta förslag till
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0227

Yttrande över revisionsrapport: Bisysslor
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- föreslå kommunstyrelsen att ta fram kommungemensamma riktlinjer
och rutiner för hantering av bisyssla
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
KPMG har av revisorerna i Varbergs kommun fått i uppdrag att granska
rutiner för hantering av anställdas bisysslor. Rapporten anger att 16 anställda på hamn- och gatuförvaltningen har en eller flera bisysslor. En av
dessa är, enligt kommunens PA-system, chef i någon befattning.
Med bisyssla förstås, enligt rapporten, varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till
privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna,
kan påverka arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte bara bisyssla som faktiskt
utövas utan också bisyssla som aldrig har utövats men där det finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud ”för säkerhets
skull”.
Revisionen bedömde att det finns risk att det föreligger brister i den interna
kontrollen och att det är väsentligt att klarlägga om verksamhetsansvariga i
kommunen har vetskap om eventuella bisysslor.

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen instämmer i att det finns brister i hanteringen
av bisysslor på förvaltningen. Ett internt arbete med att ta fram rutiner för
förvaltningen har därför påbörjats. Hamn- och gatuförvaltningen anser, i
enlighet med revisionsrapporten att kommungemensamma riktlinjer, tilllämpningsbeskrivningar och mallar bör tas fram, detta utförs lämpligen av
kommunstyrelsen. Dessa kan sedan anpassas efter varje förvaltnings speciella förhållanden.
Hamn- och gatuförvaltningen vill dock påpeka att man i revisionsrapporten
inte resonerat kring vad en bisyssla kan vara utan har enkelt beskrivet en
bisyssla som varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan
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av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet utan att närmre gå
in på vad som är hänförligt privatlivet.
I Regeringsformens 2 kap 1-3 § står grundläggande fri- och rättigheter gällande opinion nedtecknande. Svenska medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Ingen får av det allmänna tvingas
ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant
hänseende. Detta måste tas hänsyn till vid utformandet av en kommungemensam rutin så att den enskildes friheter inte kränks.
Att engagera sig i föreningar, såsom exempelvis bostadsrättsföreningar och
ideella föreningar anser hamn- och gatuförvaltningen är positiva bisysslor så
länge engagemangen inte strider mot LOA (Lagen om offentlig anställning)
eller AB (Allmänna bestämmelser).
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar i HGN AU § 97/2012 föreslå hamn- och gatunämnden föreslå kommunstyrelsen att ta fram kommungemensamma riktlinjer och rutiner för hantering av bisyssla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr HGN 2012/0177

Yttrande över remiss gällande konkurrensprövningspolicy
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- bifalla förslag till konkurrensprövningspolicy och föreslår att ett mer
heltäckande konkurrensprövningsprogram antas för att möjliggöra
att policyns intentioner kan följas i de enskilda nämnderna

Reservation
Lennart Isaksson (S), Carlos Paredes (S), Karin Sandström (S), Leif Rehbinder (S) och Lena Karlsson (S) reserverar sig skriftligen, se bilaga 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Lennart Isaksson (S) yrkar på att meningen Vid konkurrensutsättning får
inte den egna verksamheten lämna anbud stryks.
Ordförande yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Isakssons (S)
ändringsyrkande
och
finner
bifall
till
arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs

Ja-röst för Ordförandes yrkande
Nej-röst för Lennart Isakssons (S) yrkande

Omröstning
Med 6 ja-röster för Ordförandes yrkande och 5 nej-röster för Lennart Isakssons (S) yrkande beslutar hamn- och gatunämnden att bifalla ordförandes
yrkande.
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Ledamot/tjänstgörande
tare

ersät-

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

x

Lennart Andrén (M)

x

Marita Johansson (M)

x

Göran Jarhult (M)

x

Maria Eriksson (C)

x

Karl-Johan Wiktorp (FP)

x

Nej

Lennart Isaksson (S)

x

Carlos Paredes (S)

x

Karin Sandström (S)

x

Leif Rehbinder (S)

x

Lena Karlsson (S)

x
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Avstår
ifrån
att
rösta

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit emot
ett förslag till konkurrensprövningspolicy samt tillämpningsanvisningar att
yttra sig över. Bilagt är även bakomliggande material.
Målsättningen med konkurrensprövningen är att underlätta prövning gällande om kommunen ska driva verksamhet i egen regi eller genom entreprenörer. I fokus är kundnytta, valfrihet för invånare och brukare samt lokal
företagsutveckling.
All verksamhet får konkurrensutsättas utom myndighetsutövning, ledningsfunktioner eller verksamheter som enligt lag eller förordning inte kan läggas
ut på entreprenad eller det som kommunen beslutar inte får konkurrensutsättas.

Yttrande
Hamn- och gatuförvaltningen anser att policyn är bra på det övergripande
planet. Utgångspunkten för konkurrensprövning är kundnytta vilket hamnoch gatuförvaltningen ställer sig bakom. För att kunna realisera policyns
intention finns det dock några förhållanden hamn- och gatuförvaltningen vill
belysa.
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I konkurrensprövningspolicyn talas det i inledningen om Varbergs kommuns konkurrensprövningsprogram vilket indikerar en mer omfattande syn
på ärendet än ett författande av policy. Det är emellertid konkurrensprövningspolicyn som nu yttrande över önskas. Konkurrensprövningspolicyn i
sig själv är kort och koncis och tillämpningsanvisningarna är inte helt fulltäckande. Exempelvis saknas information om hur samverkan med fackliga
organisationer ska gå till.
Utan ett konkurrensprövningsprogram kan det i praktiken bli svårt att leva
upp till policyn då det ställs stora krav på de enskilda förvaltningarna att
hantera exempelvis beställarkompetens, konkurrensneutralitet, likabehandling och uppföljning. Tillämpningsanvisningarna bör därför kompletteras
med en checklista över hanteringen av konkurrensprövning och utmaningsrätt. En bra checklista minimerar risken för att något missas. Exempelvis
borde det tydliggöras, utöver meddelarfrihet och yttrandefrihet samt offentlighetsprincipen att kommunens skyldigheter även måste gälla entreprenörer
kommunen anlitar. Ett exempel är att det behövas utdrag ur belastningsregistret för anställda. Riktlinjer för när och hur nämnderna ska agera om
verksamhet ska återtas i egen regi behöver också förtydligas.
I tillämpningsanvisningarna står det att en konkurrensutsättning eller antagande av utmaning alltid ska föregås av en analys av förutsättningarna i
varje enskilt fall. Hamn- och gatuförvaltningen vill påpeka att en sådan analys bör ha utgångspunkt i vad det innebär för kommunen i sin helhet, speciellt i de fall en förvaltning utför uppdrag åt annan förvaltning. Ett beslut
som har inverkan på annan förvaltnings verksamhet bör alltid föregås med
en god dialog.
Det utförs en del arbete på entreprenad i kommunen idag, inte minst på
hamn- och gatunämnden. Hur nämnderna ska förhålla sig till dessa gentemot kommande entreprenader framgår inte i dokumenten.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar i HGN AU § 98/2012 föreslå hamn- och gatunämnden bifalla förslag till konkurrensprövningspolicy
och föreslår att ett mer heltäckande konkurrensprövningsprogram antas för
att möjliggöra att policyns intentioner kan följas i de enskilda nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr HGN 2012/0259

Hamn- och gatunämndens sammanträden 2013
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- anta följande sammanträdestider för hamn- och gatunämnden 2013;
11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 24 juni, 9 september, 7 oktober,
11 november, 9 december
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden föreslås anta följande förslag till sammanträdestider 2013;
HGN AU
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
10 juni
26 augusti
23 september
28 oktober
25 november

HGN
11 februari
11 mars
8 april
13 maj
24 juni
9 september
7 oktober
11 november
9 december

Sammanträdena startar klockan 13.30.
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutade i HGN AU § 99/2012 att
anta föreslagna sammanträdestider för arbetsutskottet samt föreslår hamnoch gatunämnden att anta föreslagna sammanträdestider för hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegationsbeslut och meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och meddelanden

Delegationsbeslut
Dispens från trafikförordningen, 15 a Parkeringstillstånd, augusti månad
Dispens från trafikförordningen, 15 a Parkeringstillstånd, september månad
Dispens från trafikförordningen, 19 a Nyttoparkeringstillstånd
Dispens från trafikförordningen, 19 c Övrigt, Christer Lagerqvist
Upplåtelse av offentlig plats, Ärendegrupp 5 a och 5b, september månad,
Christer Lagerqvist
Meddelanden
Kommunfullmäktige
KF § 113 Fyllnadsval av ledamot i hamn- och gatunämnden
KF § 118 Svar på motion om cykelbana längs väg 854, sträckan StråvallaLöftabro
KF § 122 Ansökan om kommunal borgen, Hästhagens samfällighetsförening
KF § 125 Svar på motion om att ta fram en plan för att skapa bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen
KF § 128 Svar på motion om lekparker för vuxna med träningsredskap
KF § 129 Svar på motion om att förbättra utnyttjandet av stenbrottet
KF § 130 Svar på motion om rondell vid Skansgatan/Thulegatan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- för närvarande inte utreda frågan om arrende i gästhamnen Varbergs
hamn enligt förslag i inkommen skrivelse
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar gällande taxor
och föreskrifter i Varbergs hamn inför bildandet av det gemensamma
driftsbolaget Hallands Hamnar AB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arrende i innerhamnen
Hamn- och gatunämnden diskuterar en inkommen skrivelse gällande ett
intresse att arrendera gästhamnen. Nämnden beslutar att erbjudandet inte
vidare ska utredas.
Skolbusshållplats
Göran Jarhult efterfrågar återkoppling på frågan om räcke vid skolbusshållplats på Lugnet. Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen i samsyn med barn- och utbildningsförvaltningen bedömt att det inte behövs ett
staket då det finns flera trafikdämpande åtgärder i anslutning till hållplatsen.
Cykelleder
Lennart Andrén frågar om cykelleder vid Kattegattsleden. Förvaltningschefen redogör för förvaltningens synpunkt.
Uppdrag till förvaltningen
Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar gällande taxor och
föreskrifter i Varbergs hamn inför bildandet av det gemensamma driftsbolaget Hallands Hamnar AB

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Bilaga 1

Reservation
Hamn- och Gatunämndens sammanträde 2012-10-22. Ärende 13 ”Yttrande över konkurrensutsättningspolicy”.
Vi i den socialdemokratiska gruppen i Hamn och gatunämnden, reserverar
oss mot beslutet att inte ta bort texten, ”Vid konkurrensutsättning får inte
den egna verksamheten lämna anbud”, i förslaget till konkurrensprövningspolicy.
Motivet till att vi vill få bort skrivningen är att vi inte kan förstå hur nämnden i det slutliga vägvalet mellan att anta eller förkasta ett anbud på en verksamhet som blivit utmanad eller där vi tagit initiativ till konkurrensutsättning skall kunna ske med mindre än att den egna verksamheten får lämna
motsvarande anbud.
Texten får negativa konsekvenser till att aktivt medverka i förvaltningens
strävan att vara ekonomisk, då man inte får vara med och lämna eget anbud,
utan bara vara en passiv aktör.

För den socialdemokratiska gruppen i Hamn och Gatunämnden

Lennart Isaksson
Vice ordf. Hamn och gatunämnden
2012-10-22
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