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§ 44

Svar på motion om att införa hundbadplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike och Lennart Karlsson från Sverigedemokraterna har
lämnat in en motion med förslag att utreda möjligheten att upprätta en
hundbadplats vid Vättern och/eller Furusjön, samt att även upprätta en
sådan.
Motionen har remitterats till miljönämnden som inte har några synpunkter
på att det inrättas en hundbadplats under förutsättning att den inte inrättas
på de offentliga badplatserna i Vättern eller Furusjön.
Enligt de kommunala ordningsföreskrifterna får hundar inte bada på de
allmänna badplatserna vid Vättern (Domsand och Baskarp) och Furusjön
under perioden 15 maj–15 september. Vid alla övriga vattendrag i
kommunen är det tillåtet att låta sin hund bada. Det motionärerna
efterfrågar är att det inrättas en hundbadplats just i närheten av de
offentliga badplatserna. Detta skulle kräva viss skötsel och drift av
kommunen och då det finns andra ställen att bada sin hund på föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2016 att föreslå att motionen ska
avslås.
Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen, men önskar att
det skulle inrättas en hundbadplats i närheten av de offentliga badplatserna
i kommunen. Han yrkar därför bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Olle Moln Teikes förslag
och dels kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes
förslag röstar nej.
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Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 4 nej-röster, en ledamot är
frånvarande, se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
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