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Skoglig strategi för Mölndals stad
Beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för Mölndals stads
skogsinnehav.

Ärendet
Mölndals stad äger i dagsläget cirka 3000 hektar skogsmark. Stadsbyggnadsförvaltningen
utövar det formella ägarskapet till stadens fastigheter inklusive skogsmarken, men
stadsledningsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av skogen. Stadsledningsförvaltningen
har i sin tur anlitat extern hjälp avseende skogsförvaltningen och i dagsläget är det
Skogssällskapet som utför den praktiska förvaltningen.
För att staden ska bedriva ett skogsbruk som främjar en långsiktigt hållbar utveckling och som
samtidigt tar tillvara på och utvecklar skogens kvaliteter, behövs en strategi för stadens
skogsinnehav. Strategin bör klargöra syftet med stadens innehav av olika skogsområden och
innehålla tydliga mål för respektive typ av skog.
Den skogliga strategin ska även klargöra vem som är mest lämplig som förvaltare, vilka
värden i skogsinnehavet som är viktiga att bevara och utveckla och vilken skog som kan
avyttras. En strategi för stadens skog ska också fungera som vägledning och ge inriktning vid
framtagandet av stadens skogsbruksplan. Den skogliga strategin ska komplettera och
samverka med stadens övriga långsiktiga styrdokument såsom översiktsplan, naturvårdsplan,
miljömål m.fl.
Ärendets behandling

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.

Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta
fram en strategi för Mölndals stads skogsinnehav.
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Beslntsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Skoglig strategi för Mölndals stad
Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att ta
fram en strategi för Mölndals stads skogsinnehav.
Ärendet
Mölndals stad äger i dagsläget cirka 3000 hektar skogsmark. Stadsbyggnadsförvaltningen
utövar det formella ägarskapet till Stadens fastigheter inklusive skogsmarken, men
stadsledningsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av skogen. Stadsledningsförvaltningen
har i sin tur anlitat extern hjälp avseende skogsförvaltningen och i dagsläget är det
Skogssällskapet som utför den praktiska förvaltningen.
För att Staden ska bedriva ett skogsbruk som främjar en långsiktigt hållbar utveckling och
som samtidigt tar tillvara på och utvecklar skogens kvaliteter, behövs en strategi för stadens
skogsinnehav. Strategin bör klargöra syftet med Stadens innehav av olika skogsområden och
innehålla tydliga mål för respektive typ av skog.
Den skogliga strategin ska även klargöra vem som är mest lämplig som förvaltare, vilka
värden i skogsinnehavet som är viktiga att bevara och utveckla och vilken skog som kan
avyttras. En strategi för Stadens skog ska också fungera som vägledning och ge inriktning vid
framtagandet av Stadens skogsbruksplan. Den skogliga strategin ska komplettera och
samverka med Stadens övriga långsiktiga styrdokument såsom översiktsplan, naturvårdsplan,
miljömål med flera.
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Kommunstyrelsen

Björn Marklund
stadsbyggnadschef

Johan Gerremo
mark- och exploateringschef

