Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21

§ 222
Utnyttjande av fonderade medel ur skogsfonden, KS
2018/377
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden de återstående 45 tkr av fonderade
medel från skogskontot för att installera accesspunkter för trådlöst
nätverk samt köpa in odlingsbord på hjul till växthuset.
Beskrivning av ärendet
I samband med bokslutet för 2008 reserverades 775 000 kr hänförliga till
inbetalningar på kommunens skogskonto. Inbetalningarna avsåg
avverkningsuppdrag som bl.a. härrör från stormarna Gudrun och Per.
Skadorna på skogen efter stormarna Gudrun och Per var omfattande varför
en förmögenhetsminskning torde ha uppstått för Falkenbergs kommun.
Delar av denna reserv har kultur- och fritidsnämnden fått ta i anspråk efter
tidigare beslut i KS för att anlägga tre sopstationer vid Skrea strand
(150 000 kr) och för att ta fram underlag på hur grönområden och allmän
platsmark inom Stafsingeområdet ska kunna utnyttjas (100 000 kr). Vidare
har de beviljats medel för motorsågsutbildning för 20 medarbetare (80 000
kr) och för utbyte av växthusets ventilationssystem (400 000 kr).
45 000 kr återstår av denna reserv och kultur- och fritidsnämnden önskar
nyttja dessa för installation av två accesspunkter för trådlöst nätverk i
växthuset (30 000 kr), inkl. ledningsdragning och tilläggsutrustning, samt
för inköp av sex odlingsbord på hjul för ca 15 000 kr.
Motivering av beslut
I kultur- och fritidsnämndens beslut står att ett trådlöst nätverk skulle
förbättra möjligheten för digitalisering i växthuset och därmed underlätta
dokumentationen och uppföljningen av verksamheten. Med stabil
uppkoppling till kommunens nätverk skulle arbetstelefonerna kunna
användas på ett mer effektivt sätt med möjligheten att ta emot mail och
annan information. Accesspunkterna skulle täcka hela personalutrymmet
och arbetsrummet samt delar av växthusytan. Gällande odlingsborden på
hjul så har de bra arbetshöjd som skulle förbättra arbetsmiljön genom bättre
arbetsställning och mindre tunga lyft. De skulle ersätta plantor i ramar på
marken som idag skyddas mot kyla genom att täckas med stora glasfönster.
Odlingsborden på hjul körs lätt in i växthuset vid kallt väder.
Avsättningen på 775 000 kr till skogskontot gjordes för att kommunen var
tvungna att avverka extraordinärt mycket skog efter stormarna Gudrun och
Per och att intäkterna för denna avverkning var större än normalt.
Avverkningen ansågs urholka värdet på kommunens skog.
Avsättningen bör rimligtvis användas till åtgärder kopplade till skogen,
exempelvis för att vårda skogen för att bibehålla eller öka värdet på den.
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Kultur- och fritidsnämndens ansökan om att erhålla medel från fonden har
ingen koppling till den skog som intäkterna härrör från. Därför bör
rimligtvis inga medel tas från fonden för detta ändamål.
Ekonomi
Att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel från fonden skulle påverka
nämndens ekonomi positivt då kostnaderna inte kommer belasta den
löpande driften.
Förslaget till beslut skulle alltså innebära att kultur- och fritidsnämnden
själva får ta kostnaderna för accesspunkterna och odlingsborden i växthuset,
vilket kommer att belasta nämndens resultat.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-07-13
Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-19, § 59
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Claës L Ljung (M), bifall
till kultur- och fritidsnämndens framställan, dvs att bevilja kultur- och
fritidsnämnden de återstående 45 tkr av fonderade medel från skogskontot
för att installera accesspunkter för trådlöst nätverk samt köpa in odlingsbord
till växthuset.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), bifall till
liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) m fl yrkande mot Per
Svenssons (S) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) antecknar sin avvikande
mening till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
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