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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-10-07 

Justerand es sign. 

Au§ 174 Dnr KS 025/2015 

Yttrande över motion rörande räcke vid Loftboden, 
Astrid Dahl (V) 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) inkom den 10 juni 2015 med en motion rörande räcke vid 
Loftboden, I motionen angavs att det från Laxbrogatan till Loftboden finns en 
ramp som för närvarande endast har räcke på den ena sidan. Då det föreligger 
fallrisk, vore det önskvärt med räcke på båda sidor av rampen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015, § 62 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 
med förslag till yttrande daterat den 29 september 2015. I förslaget till yttrande 
anges att fastighetschefen ges i uppdrag att ansvara för att i motionen föreslagen 
åtgärd genomförs innan sommarsäsongen 2016 bö1jar. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande. 

Utdragsbestyrkande 
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Jessica Eriksson, fastighetschef 
0580-80542 
jessica.eriksson@ljusnarsberg.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion angående räcke vid loftboden, dnr. 025/2015-3 
Motionär Astrid Dahl yrkar att kommunen tillser att ett räcke på rampen till loftboden sätts 
upp eftersom det med dagens utformning föreligger fallrisk. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Fastighetschef ges i uppdrag att ansvara för att föreslagen åtgärd genomförs innan 
sommarsäsongen 2016 börjar. 
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Räcke vid Loftboden 

Från Laxbrogatan in till Loftboden finns en ramp som för närvarande endast har ett räcke på den ena 

sidan. Då det föreligger fall risk vore det önskvärt med räcke på båda sidor av rampen. 

Vi yrkar att: 

Kommunen snarast tillser att ett räcke på andra sidan sätts upp. 
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Astrid Dahl 

Gruppledare 


