
 

Reservation vid kommunstyrelsen 2016-10-09 

Ärende 12: Från Kommunfullmäktige återremitterat ärende – svar på motion om 

badplatsen i Väne-Ryr (Dnr KS 2015/231) 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-24 på förslag av Kenneth Borgmalm att återremittera 

ärendet. För oss kom detta tämligen oväntat, vi förlorade ju omröstningen i kommunstyrelsen 

bara två veckor tidigare med siffrorna 2 : 13.  

Borgmalm motiverade sitt förslag att skicka ärendet tillbaka till Samhällsbyggnadsnämnden med 

formuleringen” … för ytterligare utredning med hänvisning till att beredningsunderlag ej varit 

fullödigt”.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade i en skrivelse till sin nämnd 2016-05-02 att 

ingenting hade förändrats sedan det tidigare ställningstagandet, då förvaltningen avstyrkte med 

motiveringen att man inte ville ”få i uppdrag att bedriva skötsel av privat mark”. När ärendet 

återkom till nämnden 2016-06-16 insåg nämnden efter ett påpekande av ledamoten James Bucci, 

att förslaget till yttrande inte respekterade motiveringen till fullmäktiges beslut om återremiss. 

Förvaltningen kompletterade i nästa yttrande, direkt efter sommarpausen, sin tidigare text. Nu 

tillfördes ett tillägg i versionen som diariefördes 2016-08-23. 

”Två brev från byalaget i Väne-Ryr undertecknat Thomas Enström har inkommit daterat 2015-

04-24 och 2016-02-15. Breven innehåller bland annat historik om badplatsen, samt en vädjan 

till politiker att ändra beslutet så att badplatsen i Väne-Ryr ska skötas av kommunen.”  

Förvaltningen poängterar att det inte är kostnaden för skötseln som har lett fram till att avsluta 

skötseln utan markägarförhållandet. För att förtydliga finns även med en beskrivning av möjliga 

följder som kan komma att uppstå om fullmäktige ändå väljer att besluta om ett uppdrag.  Dessa 

två exempel har med all rätt lett fram till ett antal kommentarer. 

Vi kan konstatera att det inte finns något att invända mot Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

2016-09-22 ”att föreslå att kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och hänvisa till 

samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2016-08-23”. 

Nämnden ställer upp för förvaltningens synpunkter att regelverket finns och att regelverket bör 

gälla. Förvaltningen ser saken rätt, förvaltningen behöver inte klandras.  

Men frågan till nämnden måste ändå ställas: Hur uppfattade man Borgmalms motivering? Vad 

gjorde nämndens ledamöter efter Buccis påpekande? Borgmalm hänvisade ju tydligt till att 

underlaget inte varit fullödigt. Han gjorde detta mot bakgrund av att den andra skrivelsen från 

byalaget hade inkommit efter kommunstyrelsesammanträdet och innan kommunfullmäktige i 

februari. Visserligen nämns underlaget i den senare versionen av förvaltningens tjänsteutlåtande, 

men hur mottagliga var nämndens politiker att ta del av byalagets vädjan som riktade sig till 

politikerna? 

 



 

För Vänsterpartiets del sammanfattar vi vårt ställningstagande på följande sätt: 

 Motionens brödtext är en korrekt tolkning av byalagets första skrivelse från april 2015. 

 Byalaget beskriver på ett korrekt sätt vad som varit, vad som förändrades och vad man 

önskar skall bli innehållet i en överenskommelse mellan en kommunal förvaltning och 

kommunens invånare i utkanten av kommunen. 

 Byalagets önskemål kan inte betraktas som orimliga. 

 Det finns tämligen goda förutsättningar för att nå en överenskommelse. 

 Det som behövs är att kommunfullmäktige uttalar sig för att samhällsbyggnadsnämnden 

och samhällsbyggnadsförvaltningen får ett uppdrag att söka träffa en överenskommelse. 

 Vi är fullt medvetna om att detta möjligtvis kan vara i konflikt med en strikt tolkning av 

regelverkets ordalydelse. 

 Verkligheten är att en grupp invånare har rätt att förvänta sig ett tillmötesgående från 

fullmäktige, från nämnd och förvaltning. Det är kommunens invånare som är kommunen. 

Om verkligheten inte överensstämmer med kartan bör kartan ändras. 

Därför vidhåller vid vårt eget avvikande yrkande: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger uppdrag till 

Samhällsbyggnadsnämnden att söka träffa en överenskommelse med Väne-Ryrs 

byalag om att gemensamt ta ansvar för att badplatsen vid Ryrsjön hålls i 

ordning. 

Vi ser det också nödvändigt att till vår reservation bifoga de två skrivelser från byalaget, varav 

den ena var den direkta anledningen till fullmäktiges återremiss i februari. I utskicket inför 

kommunstyrelsen fanns inte dessa underlag. 
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