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§ 35 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Det noteras till protokollet att föregående sammanträdes protokollspunkt 

om Månadsuppföljning februari 2020 har diskuterats. Ärendet har 

hanterats i kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård vill ta upp en ordningsfråga med anledning av att Solange 

Nordh (C) inte justerade protokollspunkten i förra protokollet från 

arbetsutskottet, 22 april 2020, om Månadsuppföljning februari 2020. Han 

anser att arbetsutskottet måste hantera ärendet igen.     

 

Ärendet har nu redan hanterats i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att det noteras till 

protokollet att föregående sammanträdes protokollspunkt om Månadsupp-

följning februari 2020 har diskuterats.  

 

 

Beslutsexpediering  

Akt      
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§ 36 Dnr 00042/2019  

Begäran från Arbetsmarknads- och socialnämnden om 
förstärkning av budgetramen för 2020 med anledning 
av extraordinära kostnader hänförda till enskild 
placering 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Med hänvisning till Plan för budget och budgetuppföljning ska 

fördyringar primärt hanteras inom den egna budgetramen och därför 

hanteras inte ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har 1 april 2020, § 65 beslutat att 

begära förstärkning av nämndens budgetram för 2020. Begäran är föranledd 

av extraordinära kostnader för en enskild placering som uppges kosta 14 000 

kronor per dygn. Kostnader för eventuell skadegörelse kan tillkomma. 

Nämnden har inte närmare preciserat den totala kostnaden för placeringen i 

fråga men uppger att förvaltningen arbetar vidare med att hitta en mera 

kostnadseffektiv lösning. Med redovisat  pris per dygn kan kostnaden 

beräknas till 420 000 kronor för 30 dagars placering, 1 260 000 kronor för 90 

dagars placering och 3 780 000 kronor för 270 dagars placering. 

 

Kommunens ekonomi är starkt ansträngd och har under de tre senaste 

räkenskapsåren redovisat underskott i förhållande till budget. Det 

ackumulerade balanskravsunderskottet uppgår till 63,7 miljoner kronor vid 

utgången av 2019. Underskotten ska enligt kommunallagen regleras inom 3 

år. Nämndernas totala negativa avvikelse i förhållande till budget var 54,1 

miljoner kronor för 2019 varav arbetsmarknads- och socialnämndens bidrag 

till underskottet uppgick till 23,6 miljoner kronor. För årets första två 

månader 2020 redovisar arbetsmarknads- och socialnämnden en negativ 

avvikelse med 2,7 miljoner kronor i förhållande till budget och nämndernas 

totala negativa budgetavvikelse uppgår till 11,7 miljoner kronor. 

 

Världen har under första kvartalet 2020 drabbats av en pandemi som 

kommer att påverka Sveriges ekonomi en lång tid framöver. Effekterna av 

den lågkonjunktur vi nu kan se förväntas bestå fram till 2023. Även om 

ytterligare statsbidrag tillförs kommunsektorn under året kommer denna 
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inkomstförstärkning i bästa fall att täcka det bortfall lågkonjunkturen medför 

för kommunens budgeterade skatter och statsbidrag. 

 

I en situation när kommunens samtliga verksamheter behöver kraftsamla 

med att reducera kostnadsmassan för att uppnå en ekonomi i balans är det 

inte möjligt att tillgodose arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om 

utökad budgetram för innevarande år. Nämnden förväntas därför rymma 

merkostnaden för den extraordinära placeringen inom befintlig budgetram.   

 

Kommunens ekonomichef föreslår: 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om förstärkning av 

budgetramen för 2020 med anledning av extraordinära kostnader hänförda 

till enskild placering avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 17 april 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämndens skrivelse 1 april 2020 

Bilaga till ASN-protokoll 1 april 2020 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Med hänvisning till Plan för budget och 

budgetuppföljning ska fördyringar primärt hanteras inom den egna 

budgetramen och därför hanteras inte ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

Akt      
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§ 37 Dnr 00129/2020  

Ansökan från Exte Fabriks AB om att få köpa 
fastigheten Storbyn 36:7 och del av fastigheten Storbyn 
36:2 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ett markanvisningsavtal på 2 år tecknas med Exte Fabriks AB enligt 

upprättat förslag, avtalet kan förlängas ett år utan nytt beslut. 

 

2. Företaget får köpa önskad mark när bygglov och startbesked beviljats 

för byggnation på fastigheten Storbyn 36:7, om det ej blir aktuellt med 

byggnation får företaget köpa del av Storbyn 36:2, område 2 och 3, utan 

krav på byggnation enligt tidigare beslut (samhällsservicenämnden 26 

mars 2019, § 41. 

 

3. Pris enligt tidigare beslut (samhällsservicenämnden 26 mars 2019, § 41) 

om 25 kronor per kvadratmeter för område 1 och 17:50 kronor per 

kvadratmeter för område 2 och 3. Lantmäteriets kostnader betalas av 

köparen.      

Sammanfattning av ärendet 

Exte Fabriks AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva fastigheten 

Storbyn 36:7, område 1, för byggnation, samt del av fastigheten Storbyn 

36:2, område 2 och 3, för framtida utökning av verksamheten. Förfrågan 

gäller att under 2020 arrendera Storbyn 36:7 för att i januari 2021 förvärva 

all mark enligt ovan.  

 

Området är detaljplanerat för industriändamål vilket är i linje med företagets 

verksamhet. För att ta vara på allas intressen är det viktigt att inte sälja 

kommunens mark i ett för tidigt skede, samtidigt som Exte vill ha möjlighet 

att planera för framtida bebyggelse. I stället för enligt förfrågan ett arrende-

avtal 2020 menar vi att ett markanvisningsavtal med en reservationstid på 

två år där kommunen förbinder sig att inte sälja till någon annan under 

reservationstiden stämmer bättre överens med syftet. Under reservationstiden 

har företaget tid att söka och erhålla bygglov på fastigheten Storbyn 36:7 

efter vilket köp av önskad mark kan ske. 
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Fastigheten Storbyn 36:7 har ett sedan tidigare beslutat pris på 25 kronor per 

kvadratmeter plus avstyckningskostnad medan del av Storbyn 36:2, område 

2 och 3 åsatts ett pris om 17:50 kronor per kvadratmeter plus förrättnings-

kostnad (se samhällsservicenämnden 26 mars 2019, § 41). Då fastigheten 

Storbyn 36:7 är färdigavstyckad har vi ett fastställt pris om 410 000 kronor 

för den fastigheten, för område 2 och 3 är ett beräknat pris cirka 300 000 

kronor plus förrättningskostnad.            

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsservice-

förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 38 Dnr 00151/2020  

Översyn av priser och avgifter gällande nyttjande av 
kommunens mark - arrenden, servitut och andra 
nyttjanderätter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Arrendeavgiften för bostadsarrenden sätts till 4 000 kronor per år för 

arrendetomt på fastigheterna Höga 7:1, Kläppa 2:7 och Kläppaängarna 

5:1 medan arrendetomter på fastigheterna Fågelsjö 1:1, Tenskog 3:1 och 

Veckebo 22:1, får en årskostnad om 3 000 kronor. 

  

2. Vid anläggnings- och lägenhetsarrenden görs en bedömning som baserar 

sig på ort, placering, användning och yta. Utgångspris 1 krona per 

kvadratmeter och år med en lägsta årsavgift om 5 000 kronor. 

 

3. Vid upplägg av nytt servitut eller nyttjanderätt tas en uppläggningsavgift 

som utgår från tidsåtgång för ärendet med handläggningskostnad per 

timme enligt "Taxa för Samhällsservicenämndens verksamhet". Med 

lägsta belopp motsvarande fem timmars handläggning för Servitut och 

två timmars handläggning för nyttjanderätt. För närvarande (2020) 

ligger taxan på 1 050 kronor per timme. 

 

4. De nya avgifterna tillämpas från och med 1 juni 2020 med reglering 

enligt konsumentprisindex för oktober månad närmast före det aktuella 

arrendeårets början. 

 

5. Befintliga arrendekontrakt sägs upp löpande för att skriva nya avtal i 

enlighet med den nya arrendeavgiften. 

 

6. För reservationsavtal för detaljplanerad småhustomt tas en reservations-

avgift om 5 000 kronor och reservationstiden är 6 månader till ett år.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun äger mark som upplåts via nyttjanderätter, arrenden och 

servitut till privatpersoner och företag för olika ändamål. Flera av avtalen 

ligger kvar med samma arrendeavgift sedan över 20 år och en översyn av 
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arrendeavgifter behöver göras. Ett nytt beslut togs nyligen (kommun-

styrelsen 2 oktober 2019 § 184) gällande jordbruksarrenden och en översyn 

av jaktarrenden gjordes 2018 så det som ses över i detta ärende är 

nyttjanderätter, servitut, bostadsarrenden, anläggningsarrenden och 

lägenhetsarrenden samt reservationsavtal för köp av detaljplanerad 

småhustomt. 

 

Ljusdals kommun avser inte att vara prisledande i sina avgifter men 

prisbilden ska vara relevant och uppdaterad och därför föreslås en 

prissättning av arrenden, servitut och nyttjanderätter enligt dokumentet 

”Priser för nyttjande av kommunens mark”, dessutom föreslås att 

arrendepriset indexregleras. Dokumentet ”Priser för nyttjande av 

kommunens mark” innefattar förutom de priser som föreslås här även de 

sedan tidigare beslutade priserna för jakt- och jordbruksarrenden samt för 

markanvisningar.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 april 2020 

Priser för nyttjande av kommunens mark 23 april 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 39 Dnr 00148/2020  

Nedlagda deponier i Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. En projektledare tillsätts hösten år 2020 för att arbeta med nedlagda 

deponier. 

 

2. 200 000 kronor avsätts för arbete med nedlagda deponier för år 2021. 

 

3. Finansiella medel avsätts årligen för arbete med nedlagda deponier 

under Kretsloppsplanperioden 2021-2025.     

Sammanfattning av ärendet 

I Ljusdals kommun har länsstyrelsen identifierat 33 stycken nedlagda 

deponier. Av dessa deponier är en deponi klassad i riskklass 1. Riskklass 1 

innebär högst prioriterad och mycket stor risk – mätningar och 

undersökningar behövs och åtgärder behövs eventuellt. Sex deponier är 

kategoriserade i riskklass 2, vilket innebär stor risk – mätningar och 

undersökningar utförs för senare ställningstagande.  

 

Målet i den kommunala avfallsplanen för Ljusdals kommun 2015-2020 

gällande nedlagda deponier lyder:  

 

Alla nedlagda kommunala deponier med riskklass 1 och 2 ska vara 

undersökta enligt MIFO 2 och behov av åtgärder fastställda. Ett 

åtgärdsprogram ska tas fram inklusive ansvar och finansiering. 

 

Den nya avfallsplanen, den så kallade Kretsloppsplanen, kommer att gälla år 

2021-2025 och innefatta mål och åtgärder för ett fortsatt arbete med 

nedlagda deponier. 

 

I Ljusdals kommun finns ett behov av att tillsätta finansiella medel för att 

arbetet med nedlagda deponier ska kunna fortlöpa. MIFO fas 2 (metodik för 

inventering av förorenade områden) innebär en fördjupad undersökning av 

föroreningssituationen på platsen. Undersökning enligt MIFO 2 av riskklass 
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1-deponin (Färila deponi) är påbörjad, men undersökning av deponier i 

riskklass 2 har inte påbörjats och ansvarsfördelning av arbetet har inte skett.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 maj 2020 

Bilaga 1 Sammanställning av identifierade deponier i Ljusdals kommun 

Bilaga 2 Protokollsutdrag 2015-05-06 § 56 Bollnäs kommun 

Bilaga 3 Åtgärdsplan 2020-2025 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 40 Dnr 00308/2019  

Motion från Yvonne Oscarsson, Oscar Löfgren och 
Ingela Gustavsson (V) om pojkars och mäns våld mot 
flickor och kvinnor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.      

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V) med flera har lämnat en motion gällande pojkars och 

mäns våld mot flickor och kvinnor. I motionen skriver de: 

 

"Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att både FN och Amnesty 

International har kallat det för det enskilt största hotet mot människors 

säkerhet. 

 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det 

övergripande målet arbetar den svenska regeringen efter sex delmål. 

 

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet. Målet omfattar alla yttringar av fysiskt och 

psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor 

och flickor. Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt 

prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Det andra ledet 

i delmålet om kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och 

möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

De senaste sammanställningarna från Brå, Brottsförebyggande rådet, visar 

att i genomsnitt 13 kvinnor per år har dödats i Sverige av en före detta eller 

nuvarande partner under åren 2008-2017. Under 2018 dödades dock 22 

kvinnor av en förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation 

med.  
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Pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor kan ges uttryck på många 

olika sätt där det dödliga våldet självklart är det mest allvarliga. Ingen form 

av förtryck och våld är dock acceptabelt såväl det är fysiskt, psykiskt, 

sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Vi vill att Ljusdals kommun ska vara 

tydlig i att mäns våld mot kvinnor inte ska förekomma. 

 

Varje förvaltning har ansvar för sina verksamheter och behöver därför arbeta 

fram egna specifika insatser för att motverka pojkars och mäns våld mot 

flickor och kvinnor. Förvaltningarnas arbete kan därefter sammanställas i en 

handlingsplan som täcker samtliga verksamheter i Ljusdals kommun. 

Handlingsplanen bör innehålla såväl akuta som långsiktigt förebyggande 

insatser." 

 

Motionärerna vill att  

 Ljusdals kommun inför nolltolerans mot pojkars och mäns våld mot 

flickor och kvinnor. 

 En handlingsplan arbetas fram som säkerställer detta. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 138 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till utredningsenheten för yttrande  

 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår att motionen bifalles. I 

sitt yttrande skriver enheten att historiskt har mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer främst betraktats som en avvikande företeelse av privat 

karaktär. Under de senaste decennierna har förståelsen vidgats och olika 

typer av våldshandlingar ses som en del av ett större strukturellt problem 

som berör alla.  

 

Både mäns våld mot kvinnor och våld generellt är ett utbrett samhälls-

problem. De flesta män använder inte våld, men den absoluta majoriteten av 

våldsutövare är män och pojkar. Samlad forskning visar att begränsande 

normer rörande genus, könsroller och familjebildning är länkade till mäns 

användning av våld i nära relationer. Mer jämställda attityder och normer 

verkar däremot vara kopplade till mindre våldsutövande och lägre acceptans 

för våld.  

 

Mäns våld mot kvinnor synliggjordes globalt under #metoo där kvinnor och 

flickor delade med sig av erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp 

i det offentliga men också erfarenheter av grova våldsbrott i hemmet. 

Gemensamt för uppropen är synliggörandet av en patriarkalt präglad 
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samhällsstruktur.  

 

Kvinnors våld mot män och andra kvinnor förekommer också men på flera 

sätt är skillnaderna stora mellan könen. Mäns våld mot kvinnor har generellt 

en högre allvarlighetsgrad och det är mer systematiskt och upprepat. Män 

utövar oftare våld mot kvinnor i en kontext av kontroll och utsatta kvinnor 

upplever oftare rädsla och minskat livsutrymme. Barn som bevittnat våld i 

hemmet får lika allvarliga psykiska konsekvenser som barn som utsätts för 

direkt våld, därför är barn som bevittnar våld också brottsoffer. 

Våld är inte bara en handling som utövas här och nu i realtid, utan det 

inskränker en persons hela livsutrymme och frihet vare sig förövaren är 

närvarande eller inte. Mäns våld mot kvinnor ses av världshälso-

organisationen, WHO, som ett folkhälsoproblem. Att avskaffa alla former av 

våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläg-

gande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och 

samhällen ska utveckla sin fulla potential. 

 

Bland de strategier som WHO lyfter fram som betydelsefulla för ett effektivt 

våldsförebyggande arbete finns strategier som att främja jämställdhet för att 

förebygga våld mot kvinnor och att förändra kulturella och sociala normer 

som stödjer våld.    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen i enlighet med enheten 

för strategisk och hållbar utvecklings yttrande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 25 mars 2020 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 10 februari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019 § 138 

Motion 14 oktober 2019  

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens 

ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 41 Dnr 00333/2019  

Motion från Kennet Hedman (M) om trafikljus samt 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen 
Bjuråkersvägen - Hotellgatan i Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om trafikljus samt andra trafik-

säkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan i 

Ljusdal. 

 

Kennet Hedman föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda 

möjligheten att installera ett trafikljus som manövreras av gående och 

cyklister i korsningen samt att andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i 

korsningen samtidigt höjs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 149 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen 

till samhällsservicenämnden för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 11 februari 2020, § 33 att motionen ska 

avslås. 

 

I sitt yttrande skriver nämnden att en detaljplan finns för korsningen 

Bjuråkersvägen-Hotellgatan, antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals 

kommun 26 maj 2014, § 91. Planen syftar bland annat till att öka framkom-

ligheten och trafiksäkerheten i korsningen för såväl bilister som för gång- 

och cykeltrafikanter genom att möjliggöra en breddad korsning för gator och 

trottoarer eller en ombyggnation av korsningen till cirkulationsplats. 

Detaljplanen innebär att gatukorsningens yta utökas, vilket medger att en 

cirkulationsplats med en liten rondell, delvis eller helt överkörningsbar, kan 

anordnas i korsningen, om Bjuråkersvägens lutning så medger. Gatumarken 

nordost om korsningen bör utökas enligt ”Planritning för korsningen-
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Bjuråkersvägen-Hotellgatan”, vilket ökar framkomligheten för höger-

svängande trafik från Hotellgatan, samt även för infartstrafik från Bjuråkers-

vägen till Hotellgatan. 

 

Det finns en föreställning om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i 

miljöer där barn rör sig. Men trafikljus ska inte användas på barns skolvägar 

om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Då behövs 

andra, fartsänkande, åtgärder såsom upphöjningar, busskuddar, avsmal-

ningar, breda refuger och avvikande gatubeläggning. 

 

Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Vi lär våra barn 

att trycka på knappen, vänta på grön gubbe och sedan gå. Men barn klarar 

inte att samtidigt försäkra sig om att bilisterna verkligen stannar. Speciellt 

trafikljus som ligger på raksträckor och som kräver att man trycker för att få 

grönt, är farliga. 

 

Gata- och parkenhetens bedömning är att utredning för ökad trafiksäkerhet i 

korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan redan finns i och med den detaljplan 

som gäller för ovan nämnda korsning. 

 

Genomförande av åtgärder i enlighet med gällande detaljplan bedöms dock 

inte vara aktuella i närtid, utifrån den ekonomiska situation som för 

närvarande råder inom Ljusdals kommun.      

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i enlighet med 

samhällsservicenämndens förslag föreslås att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 25 mars 2020 

Samhällsservicenämndens yttrande 11 februari 2020, § 33 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 januari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019 § 149 

Motion 31 oktober 2019 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 42 Dnr 00309/2017  

Medborgarförslag gällande flytt av skjutbanan i Måga 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande flytt av skjutbanan i Måga har inkommit till 

kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver att skjutbanan är belägen mitt i ett rekreations-

område med flera motionsspår, vandringsleder och ett nytillkommet 

utomhusgym. Dessutom ligger skjutbanan mitt i ett tätbebyggt område med 

både sommarstugor och campingområde. Förslagsställaren tycker att det är 

märkligt att kommunen satsar på fritidsaktiviteter mitt i ett skjutområde. 

Området är helt öppet utan någon form av skydd eller stängsel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2017, § 96 att delegera medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till dåvarande samhälls-

utvecklingsförvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att en utredning om huruvida skjutbanan i Måga 

ska flyttas kommer att vara mycket omfattande och kräva stora 

utredningsresurser, där flera förvaltningsenheter ska involveras.  

 

Fritidsenheten inom samhällsserviceförvaltningen har för närvarande inga 

möjligheter att prioritera ett sådant utredningsarbete i närtid, med tanke på 

den ekonomiska situation som förvaltningen står inför de kommande åren. 

       

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

övervägande skriver han att detta är ett bra medborgarförslag som helt går i 

linje med en tidigare motion som han själv har lämnat in. Det är i dagens 

situation besynnerligt att en skjutbana finns mitt i detta rekreationsområde. 
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Dock har samhällsservicenämnden framställt situationen som sådan att det 

inte finns några möjligheter för kommunen att verkställa detta förslag. Detta 

bör tas med i framtida planer när en översyn av kommunens skjutbanor görs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 25 mars 2020 

Samhällsservicenämndens yttrande 8 januari 2020 § 11 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 96 

Medborgarförslag 9 juni 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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