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Svar på motion om fritt fiske i Laganån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Redogörelse för ärendet
En motion har inkommit från Ann-Charlotte Wiesel (M) och Karin Bondesson
(M) om fritt fritidsfiske i ån Lagan för att göra Ljungby tätort mer attraktiv för
både invånare och turister. Motionärernas ytterligare motivering för fritt fiske är
att kostnaden för en familj att lösa fiskekort blir en ekonomisk belastning.
Motionärerna anser att om Ljungby kommun verkligen vill vara en attraktiv
kommun borde kommunen undersöka möjligheten att erbjuda fritidsfiske i hela
eller delar av ån Lagan genom Ljungby utan kostnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett motionen. De skriver i ett
tjänsteutlåtande att Lagan-Skålåns fiskevårdsområdesförening årligen lägger i
fisk i ån Lagan i motsvarande grad som de får ersättning för sålda fiskekort,
vilket var 90 000 kronor år 2014. Fiskevårdsföreningen framför att de måste få
ekonomisk kompensation om fritt fiske införs, motsvarande sålda fiskekort 2014
med indexreglering. Det gäller även angränsande fiskevårdsföreningar.
Förvaltningen skriver också att det redan idag är fritt fiske för barn upp till 16 år
i ån.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 februari 2015 att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fritt fiske i ån Lagan.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar också att frågan om finansiering hänskjuts till
budgetberedningen.
Jan Lorentzson (SD), Irene Olofsson (C) och Lars Solling (FP) yrkar avslag på
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige avslår eller bifaller motionen. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå ett fullmäktige avslår motionen.
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Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag och
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Magnus Gunnarsson (M)
Krister Lundin (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Christer Ivarsson (MP)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
8 ja

Nej
7 nej
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