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Medborgarförslag om ett Café 1 Djurås

ÄRENDEBESKRIVNING
i Djurås har den 18 oktober 2021 gett in ett

medborgarförslag om ett café i Djurås.

BAKGRUND
Alla som är foikhokförda i Gagnefs kommun har rätt att
lämna egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Forslaget kan gälla allt som handlar om kommunens
verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ett medborgarförslag ska ges in skriftligt och vara försett
med namn, adress och telefonnummer till den som
undertecknat förslaget. Flera personer kan skriva under
samma förslag.

BEDÖMNING
Föreliggande förslag kan anses uppfylla de formenliga
kraven gällande medborgarförslag till kommunftillmäktige
i Gagnefs kommun.

Frågan om att etablera ett kommersiellt café faller inte
inom den egentliga kommunala kompetensen. En kommun
har i princip inte behörighet och befogenhet att etablera
och driva kommersiella företag. Under vissa begränsade
och specifika omständigheter kan dock en kommun, med
stöd av Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
bedriva viss näringsverksamhet. Detta undantag torde
dock inte gälla för att etablera ett café i Djurås.

En kommun har dock behörighet och befogenhet att
generellt städja näringslivet inom kommunen, under
förutsättning att verksamheten inriktas på
företagarkollektivet i allmänhet. Genom
företagsrådgivning kan kommunen lämna råd till någon
enskild som vill starta ett café i exempelvis Djurås.
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FÖRSLAG
Föreliggande iicdborgarfo•rslag kan anses få stillas och
göras föremäl för beredning

En beredning av ärendet torde visa att Förslaget ska avslås.
med hänvisning till att det inte ingår i den kommunala
kompetensen att etablera ett kommersiellt café. Dock all
förslaget kan vidarebefordras till kommunens
näringslivsutvecklare för kännedom och beaktande.



Medborgarförslag — Café 1 Djurås

Hej, jag tycker att vi här i Djurås borde ha ett café, Jag vet att Djurås inte är så stort men ett litet café
borde vara perfekt för gamla och unga. Häri Djurås har vi inget café medans Borlänge har flera
caféer, men även att Borlänge håller det på att bygga överallt så dom har råd för nya caféer och
bygga större vägar och allt. Min fråga nu är varför kan vi då inte ha ett café här i Djurås?

Tänk hur många som måste åka buss/Bil till bara ett café, vi slösar ju jätte mycket koldioxid. Vi
släpper ut ungefär 3ton koldioxid per bil varje år och vi skulle kunna minska utsläppen något med att
inte behöva åka så mycket Så jag tycker då att istället för att åka buss och bil kan vi ha ett café häri
Djurås.

1.Ungdomar har någonstans att ta vägen efter skolan och tillbringa tid med vänner och sitta och
plugga tillsammans i en lugnare miljö.

2.Äldre människor kan träffas och prata tillsamman och ta en fika ihop.

3.Nyinflyttade människor kan lätt träffa nya vänner och bekantskaper.

4.Familjen kan tillbringa tid tillsammans. 1 1 1’. 1 1 N
S.Man kan tillbringa tid med sin partner där.
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6.Man spar mycket tid och utsläpp om man inte behöver åka.
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