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MOTION, motion om skötsel av obebyggda tomter i kommunens ägo

Kommunfullmäktige 60 19 09 2019

Kfge § 60 Fullmäktigeledamot Eirik Klockars m.fl. inlämnade en motion i vilken de öns-
kar att kommunen skulle satsa på att upprätthålla och snygga upp obebyggda
tomter i kommunen ägo. 

I förvaltningsstadgans 113 § finns stadgat om fullmäktigeledamöternas rätt att
väcka motioner. Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen har
fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frå-
gor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. 

Fullmäktige mottog fullmäktigeledamöterna Eirik Klockars med fleras motion
och remitterade den till kommunstyrelsen för beredning. 
_________

Tekn.n § 51 Kanslisekreterare Monica Asplund:

Det finns ingen egentlig plan för när och hur obebyggda tomter på detaljplane-
områden ska skötas. Obebyggda tomter har röjts i samband med skogsavverk-
ning enligt skogsbruksplanen. Däremellan har stormskador åtgärdats. Skogs-
vårdsföreningen har skött avverkningen på uppdrag av vägmästaren.

Tomterna är utmärkta i terrängen men under årens lopp tenderar träpinnarna att
försvinna. När en kund visar intresse för en tomt mäter tekniska assistenten upp
tomten exakt och förevisar denna för kunden.

Enskilda tomter är inte utmärkta med skyltar men på de flesta detaljplaneområ-
dena finns en skylt  med ”Tomter till  salu” och kontaktuppgifter.  Det kunde
vara ändamålsenligt att välja ut några obebyggda tomter på varje område, röja
tomterna och märka ut dem exakt samt sätta upp skyltar.

En satsning på snygga tomter skulle också göra att bilderna på lediga tomter
skulle bli bättre, vilket skulle öka intresset för att flytta till Malax.

Vik. tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska avdelningen gör upp en plan för när olika obebyggda tomter i hela
kommunen ska uppsnyggas och i samband med detta märks tomterna tydligt ut.
Satsningen beaktas i driftsbudgeten och åtgärdsprogrammet för kommande år.
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att motionen i och med detta
förklaras slutbehandlad.

Beslut:   
Godkändes.
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