MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

2019-12-04

§215

Medborgarförslag - Utöva tillsyn och lös in strandområden i
Vaggeryds samhälle som enligt gällande regelverk ska vara
allemansrättsligt tillgängliga (KS 2015/145)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kenneth Åberg (S) i handläggningen av detta ärende.

Reservationer
Kenth Williamsson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med en begäran om att kommunens ska utöva tillsyn och
lösa in sådana strandområden i Vaggeryds samhälle, som enligt gällande regelverk ska vara
allemansrättsligt tillgängliga.
Enligt 13 § Plan- och bygglagen (2010:900) 1:a stycket står följande:
”Kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen
13 § Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas
för
1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för”
Strandområdena i Vaggeryds samhälle utgörs av allmän platsmark, där kommunen är
huvudman, men frågan om inlösen av strandområdena i Vaggeryds samhälle överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden
Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till medborgarförslaget för att möjliggöra en
strandpromenad i framtiden som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet.
Ulf Abrahamsson (C) och Gert Jonsson (M) föreslår avslag på medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Ulf Abrahamssons m.fl. förslag
antas.

Votering
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till Ulf Abrahamssons m.fl. förslag
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4.
Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att bifalla Ulf Abrahamssons
m.fl. förslag.

Expedieras till
Förslagsställaren
Kanslienheten

Beslutsunderlag











Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-14
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-14, § 161
Arbetsutskottets beslut 2016-03-16, § 052
Kultur- och fritidsnämnden yttrande över medborgarförslaget
Miljö- och byggnämndens yttrande över medborgarförslaget
Tekniska utskottets beslut 20151020 §87 Medborgarförslag Utöva tillsyn och lös in
strandområden i Vaggeryd.
Tekniska kontorets förslag till beslut för tekniska utskottet om medborgarförslag att utöva
tillsyn och lösa in strandområden i Vaggeryd.
Remiss till miljö- och byggnämnden, tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden för
yttrande över medborgarförslaget
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29, § 072
Medborgarförslag - Utöva tillsyn och lös in strandområden i Vaggeryds samhälle som enligt
gällande regelverk ska vara allemansrättsligt tillgängliga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: §215
Ärende: Medborgarförslag - Utöva tillsyn och lös in strandområden i Vaggeryds samhälle
som enligt gällande regelverk ska vara allemansrättsligt tillgängliga, KS 2015/145
Voteringslist(or)
Omröstning 4
Ledamot
Gert Jonsson (M), ordförande
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande
Thomas Axelsson (KD), ledamot
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande
Resultat

Ja
X
X
X
3
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Nej

Avstår

X
1

0

