MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Johan Edenholm (KV),
Alexander Engman (L) ersätter Bengt-Åke Torhall (L)

Övriga närvarande
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§215
Motion - avsätta medel för sjösättningsramper
2017 KS0273
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden och arbets- och
näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till motionen.
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 7 januari 2018.
Beskrivning av ärendet
Johan Edenholm (KV) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska avsätta medel
för att anlägga 20 sjösättningsplatser i kommunen. I motionen föreslås markägare och
fiskevårdsområdesföreningar kan ansöka om att få anlägga sjösättningsplatser, men med
kravet att allmänheten får tillgång till rampen och att sjön/fiskevårdsområdet är anslutet till ett
system för försäljning av fiskekort via internet. I motionen föreslås också att kommunen ska
bistå med hjälp vid utformning av bygglov och eventuella tillståndsansökningar samt stå för
eventuella kostnader för bygglov och andra tillstånd. Enligt motionen ska det inte åligga
kommunen att sköta underhållet av sjösättningsplatserna, utan det ska göras av den som
ansöker om platsen.
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden och arbets- och
näringslivsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på motionen.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Motion mede för sjösättningsramper - på remiss
 Motion - avsätta medel för sjösättningsramper
 §112 KF Inkomna motioner
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