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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 19

2017/0076

840

Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom
kommunen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet och för att få fram mer exakta
priser för bussturerna. Ärendet tas upp vid nämndsammanträdet i april 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har en rik historia och ett stort kulturarv. Samtidigt finns det
mycket kvar att göra när det gäller att utveckla turistnäringen anser Alliansen
genom Moderaterna i Ljungby som i oktober 2017 lämnade ett uppdrag om att
utreda möjligheterna att inrätta guidade bussturer inom kommunen med början
sommaren 2018. Utredningen ska omfatta ekonomi, förslag på guidade rutter,
förslag på samarbetspartners och tidsplan för införande.
Förvaltningen har tagit fram två olika förslag på rutter och möjliga besöksmål
samt fyra olika kostnadsförslag som redovisas på sammanträdet.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur-och fritidsnämnden beslutar att följa
förvaltningens förslag gällande guidade bussturer i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut, 2018-03-07
§ 12.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Yrkanden
S-gruppen med bifall av Dick Andersson (SD) och Maida Dzanic (ALT) yrkar
återremiss och önskar få mer exakta priser för bussturerna.
S-gruppen yrkar i andra hand avslag till förslaget.
Gunilla Åström (M), Maryana Frisk-Holst (C), Marie Karlsson (C) och Susan
Diesner (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att priserna för
resenärerna höjs.
Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om beslut ska tas i ärendet på dagens sammanträde
eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att nämnden beslutar att
ta beslut på dagens sammanträde. Omröstning begärs och genomförs.
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Kultur- och fritidsnämnden
Omröstningsresultat
Marcus Walldén (M)
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Gunilla Åström (M)
Susann Diesner (L)
Maida Dzanic (ALT)
Dick Andersson (SD)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Oscarson (S)

Ja
X
X
X
X
X

5

Nej

X
X
X
X
X
X
6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar
kultur- och fritidsnämnden att återremittera ärendet.
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