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Medborgarförslag - Gör om Videholmen i 
Klarälven till ett parkområde 
Dnr TFN-2013-1603     Dpl 66 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Lena Lagerkvists medborgarförslag om att göra Videholmen i Klarälven till 
ett parkområde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Lagerkvist att 
kommunen skall göra om Videholmen i Klarälven till ett parkområde. 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 augusti 2013, § 4, att översända 
medborgarförslaget till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll sen 19 september 2013, § 4. 
Lena Lagerkvists medborgarförslag den 16 augusti 2013. 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 24 november 2010. 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2010. 
 
Ärende 
Videholmen är en ca 3 hektar stor ö som ligger i Klarälven mellan Råtorp och 
Färjestad. Holmen är bildad av sediment som transporterats och avsatts av 
Klarälven och är i sin helhet bevuxen av lövskog med enstaka barrinslag. Skogen 
har aldrig utsatts för några skogsbruksåtgärder och är därför ett fint exempel på en 
naturskogsartad översvämningsskog med högt naturvärde. 2008 beslutade därför 
Skogsstyrelsen att skydda Videholmen som biotopskyddsområde enligt 7 kap.11 § 
miljöbalken. Beslutet om biotopskydd innebär att verksamhet inte får bedrivas eller 
åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön inom det skyddade området. Detta 
innebär bland annat att skogliga åtgärder som röjning och gallring på holmen inte 
är tillåtna. 
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Eftersom röjning och gallring inte är tillåten på holmen kan inte den del av 
medborgarförslaget som avser skogliga åtgärder och anläggande av promenadstigar 
genomföras. Därigenom bedöms även anläggande av gångbro vara mindre 
motiverat. Södra delen av Råtorp är relativt välförsörjt med strövområdes-
möjligheter, både i form av stråk med älvkontakt och med skogsområden runt 
Sandbäckstjärn och på andra sidan järnvägen inom I2-skogen.  
 
Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår därför att Lena Lagerkvists 
medborgarförslag avslås. 
 
 
 
Hans Wennerholm Christina Hägglund 
Teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lena Lagerkvist 
Christina Hägglund, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen  


