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Kommunstyrelsens utskott för samhälle kallas till sammanträde
Tid: 2019-02-26 kl. 13:00
Plats: Kulturhuset, Kung Gustavs väg 1

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Tjänsteutlåtande Bygdepeng vindkraft 2019 (Klaus Csucs 13.0013.15)
Förslag till beslut
Näringslivskontoret i samråd med Byarådets representant föreslår att avslå
båda ansökningar och inte betala ut bygdepeng från vindkraft 2019.
Inget projekt lever upp till riktlinjerna för fördelning av bygdepeng från
vindkraft, dvs. ökar sysselsättning, kan öka antal besökare, kan öka
inflyttning, kan stärka
kommunens varumärke och det finns ett mycket starkt allmänintresse utan
att det
gynnar enbart en enskild kommersiell aktör.
Pengarna ska sparas till 2020.

2.

Bredband - Utbyggnadsplan 2019 (Elin Djus 13.15-13.30)
Förslag till beslut
Anta förslag till utbyggnadsplan 2019.

3.

Stadsnätsanslutning bystugor (Elin Djus 13.30-13.50)
Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle kommer inte ansöka om investeringsmedel
från Jordbruksverket.

4.

Beslut om taxa för Svartfiber
Förslag till beslut
Förslag till reviderad taxa är:
Vid svartfiberaffärer som avtalas på 10 år eller längre marknadsanpassas
taxorna till 1500 kr/månad exkl. moms kompletterad med en
anslutningsavgift till faktisk självkostnad, dock minst 25 000 kr exkl. moms.
Kommunen kan även förbehålla sig rätten att inte anlägga en fiberförbindelse
vid exempelvis för långa avstånd.
För att underlätta prissättning av övriga svartfiberförbindelser föreslås
följande definitioner:
Centralort - inom 1 km från stadsnätets huvudnod.
Tätort - inom 5 km från stadsnätets huvudnod.
Landsbygd - längre än 5 km från stadsnätets huvudnod.
Räknat fågelvägen och inom kommungränsen.

Informationsärenden
1.

Åtgärder Sandhedsbron
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2.
3.
4.
5.
6.

Åtgärder Fiolen min
Mål och budget
Främjande myndighetsutövning
Kulturstipendium 2019
Sandheds fritidsförening, klubbstuga (Elin Djus 13.30-14.00)

Delegationsbeslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bygglov transformatorstation,
Bygglov transformatorstation,
Bygglov
Nyttjanderättsavtal
parkering
Nyttjanderättsavtal
lekplats
Bygglov - ändrad användning av lokal till lägenhet,

Mikael Thalin
Ordförande

Anna Erkers
Sekreterare
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