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Förutsättningar för drift av elljusspår
(2021 KFN0185)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att Hylte kommun ansvarar
för elkostnaden för belysning av elljusspår.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden fick i samband med REP 2021–2024 uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspår.
Utredningen redovisades för kultur- och folkhälsonämnden 23 september 2021. För att skapa
mer rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspåren föreslogs att Hylte kommun
skulle ersätta ansvariga föreningar för deras faktiska kostnader för elförbrukningen, vilket
innebär att alla föreningar får samma ekonomiska förutsättningar för att sköta spåren, 10
kronor per meter elljusspår.
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade att hänskjuta frågan om ansvar för elkostnaden till
arbetet med nämndens detaljbudget för 2022.
Utredningen visade att kommunens kostnad för att ersätta föreningarna för deras kostnader för
belysning skulle innebära en årlig kostnad på ca 32 tkr med nuvarande belysning om den är
tänd i samma omfattning som tidigare. Utifrån att elpriserna ökat och att det finns önskemål
om utökade tider då belysningen hålls tänd på elljusspåret i Torup, föreslår kultur- och
folkhälsokontoret att 50 tkr avsätts för elkostnader för belysning av elljusspåren.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - förutsättningar för drift av elljusspår
 Ärendebeskrivning utredning förutsättningar för drift av elljusspår
Paragrafen är justerad
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