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KS/2017/232
§ 1
Omvandling av streetfoodplats
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017, § 108, att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningens 
gata/parkavdelningen att tillsammans med kommunledningskontorets näringslivsavdelning genomföra 
upplåtelse för street food i Höganäs kommun under perioden 2017-05-01 – 2018-09-30 samt att en 
utvärdering skulle genomföras och presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 
15 januari 2019, § 8, att förlänga försöket till att gälla till och med den 31 december 2019. Försöket 
med street food permanentades 2020.

Samtidigt finns en efterfrågan av enklare servering på två av streetfoodplatserna; Farhultsbaden och 
Margreteberg. Här har det under stora delar av 2019 och under hela 2020 inte funnits någon 
streetfoodaktör. Att ha servering på dessa ställen under sommarsäsongen skulle öka värdet för 
besökarna på dessa platser. Näringslivsutskottet uppdrog därför åt näringslivsavdelningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att titta på möjligheten att tillfälligt omvandla streetfoodplatserna vid 
Farhultsbaden och Margreteberg till platser för enklare servering.

På grund av sitt läge i ett naturreservat är en omvandling av streetfoodplats inte möjlig vid 
Farhultsbaden. Däremot finns det – förutsatt att strandskyddsdispens beviljas – möjlighet att omvandla 
streetfoodplatsen vid Margreteberg till en plats för en enklare servering över sommaren.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 januari 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
näringslivsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Näringslivsutskottet beslutar

att förutsatt att strandskyddsdispens beviljas möjliggöra en plats för enklare servering på 
streetfoodplatsen vid Margreteberg.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (näringslivsutskottet)
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KS/2020/641
§ 2
Namnbyte på outlet-området Tjörröd
Sammanfattning av ärendet  
Höganäs Designoutlet på Tjörröd i Höganäs kommun, eller Outletområdet som det kallas ”i folkmun”, 
har haft sitt namn under många år, ända sedan starten av handelsområdets etablering. Då ambitionen 
nu är att verksamhetsområdet ska utvecklas både vad gäller innehåll och branschbredd är kommunens 
önskan att hitta ett nytt namn. Namnet ska bättre stämma överens med innehållet och därigenom vara 
enklare att marknadsföra.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
näringslivsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Näringslivsutskottet beslutar
 
att uppdra åt näringslivsavdelningen att fortsätta arbeta med namnfrågan enligt utskottets ursprungliga 
beslut.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (näringslivsavdelningen)
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§ 3
Deltagande på samma villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot 
obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
 
Beslut
Näringslivsutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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KS/2017/232
§ 1
Omvandling av streetfoodplats
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017, § 108, att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningens 
gata/parkavdelningen att tillsammans med kommunledningskontorets näringslivsavdelning genomföra 
upplåtelse för street food i Höganäs kommun under perioden 2017-05-01 – 2018-09-30 samt att en 
utvärdering skulle genomföras och presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 
15 januari 2019, § 8, att förlänga försöket till att gälla till och med den 31 december 2019. Försöket 
med street food permanentades 2020.


Samtidigt finns en efterfrågan av enklare servering på två av streetfoodplatserna; Farhultsbaden och 
Margreteberg. Här har det under stora delar av 2019 och under hela 2020 inte funnits någon 
streetfoodaktör. Att ha servering på dessa ställen under sommarsäsongen skulle öka värdet för 
besökarna på dessa platser. Näringslivsutskottet uppdrog därför åt näringslivsavdelningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att titta på möjligheten att tillfälligt omvandla streetfoodplatserna vid 
Farhultsbaden och Margreteberg till platser för enklare servering.


På grund av sitt läge i ett naturreservat är en omvandling av streetfoodplats inte möjlig vid 
Farhultsbaden. Däremot finns det – förutsatt att strandskyddsdispens beviljas – möjlighet att omvandla 
streetfoodplatsen vid Margreteberg till en plats för en enklare servering över sommaren.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 januari 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
näringslivsutskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Näringslivsutskottet beslutar


att förutsatt att strandskyddsdispens beviljas möjliggöra en plats för enklare servering på 
streetfoodplatsen vid Margreteberg.


Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (näringslivsutskottet)
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KS/2020/641
§ 2
Namnbyte på outlet-området Tjörröd
Sammanfattning av ärendet  
Höganäs Designoutlet på Tjörröd i Höganäs kommun, eller Outletområdet som det kallas ”i folkmun”, 
har haft sitt namn under många år, ända sedan starten av handelsområdets etablering. Då ambitionen 
nu är att verksamhetsområdet ska utvecklas både vad gäller innehåll och branschbredd är kommunens 
önskan att hitta ett nytt namn. Namnet ska bättre stämma överens med innehållet och därigenom vara 
enklare att marknadsföra.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
näringslivsutskottet beslutar att bifalla förslaget.


Beslut
Näringslivsutskottet beslutar
 
att uppdra åt näringslivsavdelningen att fortsätta arbeta med namnfrågan enligt utskottets ursprungliga 
beslut.
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§ 3
Deltagande på samma villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot 
obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
 
Beslut
Näringslivsutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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