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Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-16

§ 106
Kommunstyrelsen Genomförandeplan med budget
2019, KS 2019/80
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anta kommunstyrelsens Genomförandeplan 2019.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har lagt fram förslag till genomförandeplan 2019 till
kommunstyrelsen för antagande. Genomförandeplanen beskriver
förvaltningens större utvecklingsområden som projekt, processer och
aktiviteter, som särskilt kommer att fokuseras under 2019.
Genomförandeplanen beskriver även fördelningen av nämndens budget
2019.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att genomförandeplanen för 2019
antas.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-08
Kommunstyrelsens genomförandeplan 2019

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 107
Uppsägning av arrendeavtal för villkorsändring , KS
2019/180
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Säga upp arrendeavtal nr 200 478 och 200 477 mellan Falkenbergs
kommun och Falkenbergs Bostads AB för villkorsändring i enlighet med
avtalsförslag.
Beskrivning av ärendet
Mellan Falkenbergs kommun och Falkenbergs Bostads AB finns tecknade
avtal om arrende avseende del av fastigheten Innerstaden 3:1, avtal nr
200 477 och 200 478. Nuvarande arrendeperiod löper ut 2019-12-31 och
avtalen ska sägas upp senast 2019-04-31 för att upphöra vid
arrendeperiodens slut. Avtalen förlängs genom att nya arrendeavtal tecknas i
enlighet med upprättade avtalsförslag.
Motivering av beslut
Arrendeavtal nr 200 477 avser Pressbyrån och avtal nr 200 478 avser
Torggrillen. Falkenbergs bostads AB äger byggnaderna och arrenderar
marken av kommunen för en arrendeavgift om 14 000 kr/år och avtal. De
båda avtalen bör sägas upp för villkorsändring.
Samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har
upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende med en arrendeperiod på
fem år. Avtalen förlängs därefter med ett år i sänder om uppsägning ej sker
senast åtta månader innan arrendeperiodens utgång. För varje upplåtelse
utgår en arrendeavgift om 30 000 kr/år. Från och med andra arrendeåret ska
avgiften justeras så att den följer konsumentprisindex.
Ekonomi
Kommunen får en ökad arrendeintäkt om 32 000 kr/år
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-29
Förslag till avtal om anläggningsarrende, nr 200 721, 2019-03-29
Förslag till avtal om anläggningsarrende, nr 200 722, 2019-03-29
Avtal nr 200 477, 2005-10-18
Avtal nr 200 478, 2005-10-18

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 108
Avtal om lägenhetsarrende avseende odlingslotter
inom del av fastigheten Östra Gärdet 1:38, KS 2019/183
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna avtal om lägenhetsarrende nr 200 711 med Vindilens
koloniförening avseende del av fastigheten Östra Gärdet 1:38.
2. Upphäva beslut § 1195 taget i kommunstyrelsens arbetsutskott
1973-10-23.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning har upprättat
förslag till avtal om lägenhetsarrende med Vindilens koloniförening. Avtalet
har en arrendetid på tio år. Om uppsägning ej sker senast sex månader innan
arrendetidens utgång förlängs avtalet med ett år i sänder.För upplåtelsen
utgår en arrendeavgift om 3 700 kr per år. Från och med andra arrendeåret
ska avgiften justeras så att den följer konsumentprisindex för oktober månad
året närmast före det aktuella arrendeårets början.
Motivering av beslut
1973-10-23 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att låta HSB
disponera ett markområde för ändamålet trädgårdslotter. Stadsplanen från
1973 angav allmän plats, park och plantering. I en ny detaljplan för området
bekräftades odlingslotterna genom att man planlade området för ändamålet
odlingslotter. Man reglerade även byggrätten inom området för
odlingslotter. Detaljplanen möjliggör att uppföra hobbyväxthus eller förråd
på högst 3 m2 inom varje odlingslott, samt en gemensam byggnad på högst
50 m2.
Området uppläts ursprungligen till HSB och det var tänkt att HSB:s
medlemmar skulle nyttja odlingslotterna. Numera används odlingslotterna
inte enbart av HSB:s medlemmar. Man har även bildat en förening vid namn
Vindilens koloniförening. För att bli medlem i föreningen ska man vara
myndig och folkbokförd i Falkenbergs kommun. Vid flytt från kommunen
får odlingslotten inte behållas.
I Falkenbergs kommun upplåtes två markområden till två olika
koloniföreningar, Vindilens koloniförening och Kråkstens koloniförening.
Vindilens odlingsområde uppläts ursprungligen som en gratis nyttjanderätt
till HSB. Kråkstens odlingsområde uppläts ursprungligen till två
privatpersoner som efterhand har utvecklats till en förening. Kråkstens
koloniförening har betalt en årlig arrendeavgift sedan 1993. Genom att
upprätta nya uppdaterade arrendeavtal med de båda föreningarna förtydligas
föreningarnas rättigheter och skyldigheter. Då de båda föreningarna har
samma syfte, att upplåta odlingslotter till sina medlemmar, ska båda
föreningarna behandlas lika genom att även Vindilens koloniförening ska
betala en årlig arrendeavgift.
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Kommunen erhåller en arrendeintäkt om 3 700 kr/år.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-01
Förslag till avtal om lägenhetsarrende nr 200 711, 2019-03-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1973-10-23, § 1195
Protokoll Vindilens koloniförening, 2019-03-25
Stadgar Vindilens koloniförening, 2019-03-05
Översiktskarta

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 109
Arrendeavtal med Falkenbergs Golfklubb, KS 2018/242
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna avtal om anläggningsarrende med Falkenbergs Golfklubb.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Golfklubb arrenderar sedan 1984 ett område om ca 19,7 ha i
Skrea. Arrendeavgiften är 2 000 kr/år, vilket har gällt sedan avtalet
tecknades. Arrendeavtalet har sagts upp för villkorsändring. Enligt förslag
till nytt arrendeavtal är arrendeavgiften 32 000 kronor första året, 62 000
kronor andra året och 82 000 kronor tredje året. Från fjärde året justeras
avgiften på 82 000 kronor årligen enligt konsumentprisindex.
Arrendeområdet har minskats då del av området ingår i detaljplan för Skrea
29:1 m.fl.
Motivering av beslut
Förslag till nytt arrendeavtal gäller från 2019-03-14 och har en arrendetid på
tio år. Avtalet förlängs därefter med fem år i sänder om uppsägning ej sker
senast tolv månader före den löpande arrendetidens utgång.
Då del av det område som tidigare ingick i arrendestället ingår i detaljplan
för Skrea 29:1 m.fl. har arrendeområdet minskats till 18 ha. Den yta som
frångår arrendeavtalet nyttjas inte för golfbaneändamål.
Ekonomi
Arrendeavgiften föreslås vara 32 000 kronor första arrendeåret, 62 000
kronor andra arrendeåret och 82 000 kronor tredje arrendeåret. Från fjärde
arrendeåret justeras arrendeavgiften på 82 000 kr årligen enligt
konsumentprisindex.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-09
Arrendeavtal med Falkenbergs Golfklubb, avtal nr 200 292

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 110
Ansökan om förhandsbesked från Trafikverket
angående eventuell försäljning till kommunen av del av
fastigheten Skrea-Lynga 1:7, KS 2019/177
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Söka förhandsbesked om försäljning av del av fastigheten Skrea-Lynga
1:7 från Trafikverket.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun och Trafikverket har fört samtal kring en eventuell
överlåtelse av del av fastigheten Skrea-Lynga 1:7. Både Trafikverket och
kommunen har genom samma värderare tagit fram var sitt värdeutlåtande på
det aktuella området. Värdeutlåtandena skiljer sig mycket åt, främst
beroende på olika ingångsfrågeställningar. Då en kompromisslösning
mellan de båda värdeutlåtandena är svår att finna har Trafikverket meddelat
kommunen att kommunen får göra en officiell framställan om att få förvärva
marken.
Området är beläget i närhet av verksamhetsutövare vid motorvägsavfarten
Heberg. Kommunens intressen är att ta fram en funktionell tomt till
befintliga verksamhetsutövare, genom marköverlåtelser och detaljplanering.
En komplettering till befintlig verksamhet, alternativt husbilsuppställning
eller liknande. Det skall dock inte planeras för ny handelsetablering på
platsen.
Motivering av beslut
Utifrån kommunens möjlighet i framtiden att förfoga över marken, ifall
nuvarande verksamhetsutövare inte skulle ha möjlighet att förvärva marken
framgent, skapas en trygghet och bättre förutsättningar inför en framtida
utveckling av området.
Ekonomi
Föreliggande förslag till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-28
Karta över aktuellt område.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 111
Lokaliseringsförstudie parkering vid Falkenbergs
järnvägsstation, KS 2019/182
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Uppdra till kultur-, fritids- och tekniknämnden att genomföra en
kombinerad lokaliserings- och förstudieutredning för parkering vid
järnvägsstationen. Utredningen skall visa på dagens förutsättningar,
beläggningsprognos, samt rekommendera åtgärder.
Beskrivning av ärendet
Sedan invigningen av den nya järnvägsstationen har resandet ökat betydligt.
Resenärerna tar sig till järnvägsstationen på olika sätt, det upplevs att
parkeringsmöjligheterna intill järnvägsstationen inte är tillräckliga för att
möta dagens eller framtidens behov. Uppdraget ska i första hand undersöka
beläggningsgrad på befintliga anläggningar samt om de nyttjas av
tågresenärer.
Intill stationen finns på kommunal mark idag tre sammanhållna områden
med parkeringsmöjligheter. Inom två av dessa finns det möjlighet att genom
byggnation av parkeringsdäck eller liknande utöka antalet platser. Inom
detaljplanen för Korset, laga kraft vunnen januari 2019, finns det möjlighet
att anlägga ett parkeringshus. Utifrån nuvarande beläggning och prognos,
vilket tas fram inom uppdraget, skall uppdraget även studera kostnad/nytta
för investeringar i de olika alternativen.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen anser att parkeringsmöjligheterna, främst
med motorfordon, inte täcker behoven för tågresenärer till och från
Falkenbergs station. Uppdraget skall i första hand ta fram belägg för dagens
situation, samt om beläggen bekräftar att parkeringsbehoven inte uppfylls,
utreda möjligheterna och kostnad/nytta med olika alternativ till lösningar.
Utredningen genomförs av kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, med tätt
samarbete i framtagandet tillsammans med berörda, främst planenheten
samt mark och exploateringsenheten, inom kommunstyrelseförvaltningen.
Ekonomi
Utredningen belastar exploateringsverksamheten 80010, objektet Korset.
Skulle uppdraget leda till ett investeringsbeslut bör budgeten för
investeringen också täcka utredningskostnaderna.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-03
Karta, 2019-04-03

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 112
Information - Kattegattleden, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om cykelleden Kattegattleden, dess status och potentiella
utvecklingsplaner för leden i Falkenbergs kommun.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 113
Information - Prioriteringslista för deltaljplaneärenden,
KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om pågående och planerade uppdrag för detaljplaner, samt
genomgång av grunderna för prioriteringsordningen.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 114
Utsändande av remiss gällande riktlinjer för
upphandling och inköp, KS 2019/123
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Remittera föreslagen riktlinje för upphandling och inköp till samtliga
nämnder, styrelser och direktion.
Beskrivning av ärendet
I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att revidera upphandlingsordningen som
helhet men med särskilt fokus på roller och ansvar samt
medfinansieringsprincipen. Gällande upphandlingsordning antogs av
kommunstyrelsen 2009-08-11 och reviderades senast 2014-09-16. I februari
2017 beslutade kommunfullmäktige att anta förslag till struktur för
Falkenbergs kommuns styrdokument, varför det föreligger förslag till ny
riktlinje för upphandling och inköp. Den föreslagna riktlinjen för
upphandling och inköp är framtagen i enlighet med antagen struktur för
kommunens styrdokument.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslagen riktlinje för
upphandling och inköp ska sändas ut på remiss till samtliga nämnder,
styrelser och direktion för att ge utrymme att lämna synpunkter på förslaget.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-19
Förslag till riktlinje för upphandling och inköp, 2019-02-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 115
Ansökan om bidrag till SM i mattcurling 2019, KS
2019/163
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Tilldela Handikappidrott Falkenberg 10 000 kr för att genomföra SM i
mattcurling i Falkenberg den 27-28 april 2019.
Beskrivning av ärendet
Föreningen Handikappidrott Falkenberg har inkommit till kommunstyrelsen
med en ansökan om ekonomiskt stöd för att genomföra svenska mästerskap
(SM) i mattcurling den 27-28 april 2019. Föreningen söker medel för att
finansiera en del av genomförandekostnaderna, så som hyra, reklam och
förtäring till tävlingsfunktionärer.
I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn har
kommunstyrelseförvaltningen stämt av Handikappidrott Falkenbergs
ansökan med Destination Falkenberg AB.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Handikappidrott Falkenberg ska
beviljas ett ekonomiskt stöd om 10 000 kr för att kunna täcka delar av den
finansiering som krävs för att kunna genomföra SM i mattcurling.
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 4.05 beslutar
kommunstyrelsens arbetsutskott om ekonomiskt stöd till föreningar för att
arrangera nationella och internationella mästerskap.
Ekonomi
Kommunstyrelsen har i budget för 2019 inga avsatta medel för sponsring
eller bidrag till föreningar eller evenemang, varför
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en summa om 10 000 kr belastar
kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-29
Handikappidrott Falkenberg, Ansökan om ekonomiskt stöd, 2019-03-22

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 116
Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin,
humlor och odlade bin, KS 2018/470
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anse motionen vara behandlad då det pågår ett strategiskt arbete för
ekologisk hållbarhet i kommunen med flera riktade insatser för att
främja pollinerade insekter, samt att det planeras för ytterligare åtgärder
på området under våren och sommaren 2019.
Beskrivning av ärendet
Jan Dickens (S) har inkommit med en motion om att kultur- och
fritidsnämnden ska uppdras att i god tid inför sommaren 2019 redovisa vilka
åtgärder man vidtagit för att förbättra förutsättningarna för bin och andra
pollinerande insekter. Motionären menar att kommunen har som målsättning
att den ekologiska hållbarheten och mångfalden ska öka, men att det finns
mer att göra på området.
Inför kommunfullmäktiges ställningstagande till motionens förslag har
kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelseförvaltningens
samhällsbyggandsavdelning beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden meddelar att man sedan hösten 2017 arbetar
efter en skötselplan för grönytor, kust och naturmark. En av grunderna för
skötselplanen är ekologisk hållbarhet. Vidare beskriver nämnden genom
förvaltningens tjänsteskrivelse ett strategiskt arbete för ekologisk hållbarhet
genom långgräsytor som med en rikare flora gynnar pollinerande insekter.
Andra åtgärder som beskrivs är senarelagt slåtterarbete,
kompetensutveckling av personal och planer på att utveckla Vallarnas
minizoo för ökad kunskap om bin och andra pollinerande insekter. Under
våren 2019 kommer utvalda platser i Falkenbergs centralort vara ytor för att
så ängsfröblandning. Vidare kommer det under våren även att genomföras
naturvårdsbränningar i enlighet med skötselplan för Skreanäs, där det även
genomförts naturvårdsprojekt med huvudsyfte att skapa goda livsmiljöer för
vilda bin.
Samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen meddelar
att arbetet med att möjliggöra och förbättra livsmiljöerna för vilda bin,
humlor och andra pollinerande insekter sker både i den dagliga skötseln och
i kommunens långsiktiga strategiska arbete med grönstruktur. I det
pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad menar
samhällsbyggnadsavdelningen att det är av värde att säkerställa att gröna
stråk bevaras, knyts samman och förstärks. Detta för att se till att naturliga
strukturer bevaras och skyddas från exploatering vilket i sin tur gynnar bin
och andra insekter.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att den
ekologiska mångfalden behöver stärkas och konstaterar att det pågår ett
strategiskt och långsiktigt arbete för att prioritera ekologisk hållbarhet och
även riktade insatser för bättre förutsättningar för pollinerande insekters
fortlevnad. Exempelvis nämns i kultur- och fritidsnämndens yttrande att det
under våren 2019 kommer finnas utvalda platser i Falkenbergs centralort
som ytor för ängsfröblandning samt genomföras naturvårdsbränningar på
Skreanäs för att gynna vilda bin, humlor och andra pollinerande insekter.
Ytterligare åtgärder som bör vidtas för att säkerställa en god levnadsmiljö
för insekter i enlighet med motionärens intention är att, vid kommande
beslut om fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad, prioritera att gröna
stråk bevaras, knyts samman och förstärks för att se till att det finns
naturliga strukturer som gynnar bland andra bin och skyddar dessa från
exploatering.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivningar och åtgärder som är planerade
framöver föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses
behandlad.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-12
Motion om att förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och
odlade bin, 2018-08-31
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20, § 101
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-02-04
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§ 117
Motion – Översätta viktig information på kommunens
hemsida, KS 2018/330
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att det pågår ett utredningsarbete om digital tillgänglighet, till
vilken motionens förslag om att utreda förutsättningarna för att översätta
information och utreda kostnader hänskjuts.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion om att det ska
genomföras en utredning för att undersöka förutsättningarna och
kostnaderna för att översätta den viktigaste informationen på kommunens
hemsida i syfte att göra den tillgänglig för fler besökare och invånare.
Kommunikationsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen och Destination
Falkenberg AB (DFAB) har beretts möjlighet att yttra sig över motionens
förslag. DFAB låter meddela att det pågår ett arbete med att översätta
textinnehållet på webbplatsen www.falkenberg.se till engelska då sidan är
anpassad för turister och ger information om kommunen som besöksmål.
Arbetet beräknas vara färdigställt under 2020. Kommunikationsenheten låter
i sitt yttrande över motionen meddela att översättning av information på
kommunens webbplatser är ett av flera sätt för att öka tillgängligheten, men
det är relevant att definiera vilken eller vilka av kommunens många
webbplatser som bör prioriteras. Vidare omnämns arbetet med att anpassa
information till Lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen
innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa många publicerade dokument
på webbplatserna. Detta arbete pågår.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om värdet av att
viktig information på kommunens webbplatser bör tillgängliggöras på bästa
sätt. För närvarande pågår ett arbete under ledning av
kommunstyrelseförvaltningens kommunikationsenhet som arbetar med hur
Falkenbergs kommun kan följa Lag om tillgänglighet till digital offentlig
service, vilket bland annat innebär att tillgänglighetsanpassa dokument och
övrigt innehåll på webbplatsen senast i september 2020. I samband med
översynen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förutsättningarna för att
erbjuda information på andra språk än svenska på kommunens webbplatser
ska utredas, samt utreda kostnaderna för översättningar. Därmed bör
motionen anses bifallen.
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Ekonomi
Kostnaderna för att översätta delar av innehållet på kommunens webbsidor
kommer att redovisas i samband med ett vidare utredningsarbete.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-18
Motion om att översätta viktig information på kommunens
hemsida, 2018-06-12
Destination Falkenberg AB 2018-09-18, § 42
Destination Falkenberg AB, yttrande, 2018-10-23
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-02-13
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§ 118
Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen
vid Stafsinge strand, KS 2017/492
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Avslå medborgarförslaget eftersom aktuellt område är detaljplanelagt
för industriverksamhet, varför plantering av energiskog i området
bedöms utgöra hinder för sådan verksamhetsetablering.
Beskrivning av ärendet
Lasse Hallgren har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs
kommun låter plantera en zon med energiskog kompletterad med diverse
andra träd utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand. Inför
kommunfullmäktiges beslut över medborgarförslaget har dåvarande kulturoch fritidsnämnden samt kommunstyrelseförvaltningens mark- och
exploateringsenhet beretts möjlighet att avge yttrande över förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden låter i ett yttrande meddela att
medborgarförslaget ej tillhör nämndens ansvarsområde. Mark- och
exploateringsenheten förmedlar i sitt yttrande att den utpekade marken är
detaljplanelagd som industrimark för verksamheter. Detaljplanen innehåller
både en bit allmän platsmark för natur, samt en bit kvartersmark där det
finns krav på planteringar vid uppförande av byggnation. Mark- och
exploateringsenhetens förhoppning är att nya verksamheter kommer etablera
sig inom området på sikt. En etablerad energiskog med andra inslag bedöms
därmed riskera att utgöra hinder och upplevas som en försämring av
boendemiljön om energiskogen tas ned för verksamhetsetablering.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention om att
etablering av energiskog kan främja en bättre miljö och ge ett tilltalande
intryck för boende och besökare i aktuellt område. Utifrån antagen
detaljplan för området framgår att det finns krav på planteringar vid
uppförande av byggnation. Dock är förhoppningen att området ska vara
föremål för etablering av nya verksamheter, vilket innebär att en energiskog
på området riskerar att utgör hinder för sådan etablering. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna av etablering av energiskog är för
närvarande ej kända, men plantering av skog och skötsel av densamma är
förenat med kostnader.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-27
Medborgarförslag om energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge
strand, 2017-10-23
Kultur-, fritid- och tekniknämnden 2018-02-06, § 15
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-02-15
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§ 119
Information - Kommun- och regionledningsforum, KS
2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om formerna för kommun- och regionledningsforum (KRF)
bestående av de sex halländska kommunerna och Region Halland.
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