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§ 259
Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk
söder om Ljungsjöns badplats. KS 2014-110

KS KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
2 Meddela förslagsställaren om kultur- och fritidsnämndens äskande om bidragspott till
ideella krafter för friluftsfrämjande åtgärder antas i budget 2014.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2014-06-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-06-10 § 56
Medborgarförslag 2014-02-25
Sammanfattning av ärendet
Stig Lennart Svensson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår kommunen
ska ta över skötseln av promenadstråket med spångar söder om Ljungsjöns badplats.
Spångarna har byggts av ideella krafter.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och anger i korthet följande:
Kultur- och fritidsnämnden har inte resurser att ta över restaureringen av spångarna eller
liknande anläggningar av friluftsfrämjande karaktär. I budgetarbetet 2014 kommer kulturoch fritidsnämnden att äska pengar för en bidragspott, där ideella krafter kan söka pengar
till friluftsfrämjande åtgärder. Om restaurering av spångarna skulle ske av ideella krafter
skulle detta projekt kunna söka ur denna bidragspott.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Spångarna är placerade på både kommunal och privat mark, där fördelningen beräknas
vara cirka 40% på kommunal mark och cirka 60% på privat mark.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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Forts § 259
Vid protokollet
Sekreterare
Protokollet justerat 2014-09-03 och anslaget samma dag.
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Medborgarforslag om restaurering av promenad^str^1rs6der onr J
Ljungholms badplats. Dnr 2014/40
Kultur- och fritidsnamndens beslut
Kultur- och fritidsnamnden beslutar
avstyrka medborgarforslaget om restaurering av promenadstrak soder om Ljungsjons badplats, med
hanvisning till nedanstaende overvagande
Beslutsunderlag
Internremiss fran kanslienheten 2014-02-28.
Medborgarforslag fran Stig Lennart Svensson 2014-02-25 (Dnr: KS 2014-110).
Sammanfattning
Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnamnden begart yttrande over ett
medborgarforslag om restaurering av promenadstrak soder om Ljungsjons badplats, senast 201406-15.
Ekonomi
Forvaltningens beslutsforslag paverkar inte namndens ekonomi.
Overvagande
Stig Lennart Svensson har inlamnat ett medborgarforslag om restaurering av promenadstrak soder
om Ljungsjons badplats. Forslagstallaren foreslar att Falkenbergs kommun skall ta over ansvaret
for spangerna som ar placerade soder om Ljungsjons badplats, som i dag skots av ideella krafter.
Promenadstraket har, liksom manga andra anlaggningar av friluftsframjande natur,
tillkommit genom ideella krafter. Kultur- och fritidsnamnden har inga resurser att ta over
ansvaret for att restaurera promenadstraket och andra liknande anlaggningar. I budgetarbetet 2014 kommer kultur- och fritidsnamnden att aska pengar for en bidragspott, dar
ideella krafter kan soka pengar till friluftsframjande atgarder.
Expedieras till:
Kanslienheten

Vid protokollet
Katarina Nilsson
Protokollet justerat 2014-06-12 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om restauering av promenadstråk söder
om Ljungsjöns badplats.

Från Ljungsjöns badplats går en välfrekventerad promenad
väg på mark som i folkmun kallas"allmänning" Det är en
sträcka på ca 100m över våtmark som behöver underhållas
med spångar... eller... på något sätt leda vattenflödet
mellan lilla och stora Ljungsjön .
Det är idella krafter som har möjliggjort passagen över våt
marken i många år.
Eftersom badplatsen sköts av kommunen föreslår jag på att
kommunen även tar över ansvaret för ovan nämnda sträcka .

Stig Lennart Svensson

