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§ 100 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ordförande i LysekilsBostäder AB 

Sammanfattning 

Mårten Blomqvist (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i 
styrelsen för LysekilsBostäder AB med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-08-17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Mårten Blomqvist 
för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 

Mårten Blomqvist 
LysekilsBostäder AB 
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§ 101 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval som ordförande till styrelsen för LysekilsBostäder AB 

Sammanfattning 

Christina Gustavsson (S) nominerar Klas-Göran Henriksson (S) som ledamot och 
tillika ordförande i styrelsen för LysekilsBostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas-Göran Henriksson som ledamot och 
tillika ordförande i LysekilsBostäder AB. 

Beslutet skickas till 

Klas-Göran Henriksson 
LysekilsBostäder AB 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-14 

 

6 (21) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 A41013A2BB3F1ABEE77DA2DF71BE1770A39D594829 

 

 

§ 102 Dnr 2020-000376 

Slutredovisning av fullmäktigeberedning 2050 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18, § 34 att tillsätta en 
fullmäktigeberedning. Beredningens uppgiftsområde var hållbar och framtida 
utveckling och uppdraget var att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder 
enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i samband 
med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050.  

Beredningens uppdrag redovisas av Maria Granberg (MP), Wictoria Insulan (M) och 
Annette Calner (LP).  

Beslutsunderlag 

Rapport från fullmäktigeberedningen 2050 
Fullmäktiges presidiets förslag till beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Bifall till presidiets förslag punkt 1-3, 

1. Kommunfullmäktige tackar beredningen för väl genomfört arbete. 

2. Kommunfullmäktige noterar beredningens utredning till protokollet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om eventuellt fortsatt 
uppdrag, förändrad inriktning, eller avsluta uppdraget, till kommande 
fullmäktigeförsamling.  

Avslag på punkt 4, beredningen fort lever men är vilande tills nytt uppdrag erhållits, 
alternativt beslut att avveckla. 

Beslutsgång 

Ordförande frågan om fullmäktige kan besluta enligt Christina Gustavssons förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tackar beredningen för väl genomfört arbete. 

2. Kommunfullmäktige noterar beredningens utredning till protokollet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om eventuellt fortsatt 
uppdrag, förändrad inriktning, eller avsluta uppdraget, till kommande 
fullmäktigeförsamling.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 103 Dnr 2022-000232 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård - 2022/0034 

Sammanfattning 

För att säkerställa en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser från både kommuner och Västragötalandsregionen finns 
samverkan och ansvarsfördelning reglerat i ett hälso- och sjukvårdsavtal. 

Avtalet är också kompletterat med en gemensam färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård. 

Avtal med bilagor är reviderade och uppdaterade inför ny mandatperiod och 
samtliga huvudmän i länet uppmanas av regionfullmäktige att anta såväl avtalet 
med bilagor som färdplanen. 

Socialnämnden har enligt beslut ställt sig positiva till förslagen och rekommenderar 
kommunfullmäktige att anta skrivningarna. Kommunstyrelseförvaltningen ser att 
såväl avtal med bilagor som färdplan stödjer det arbete som Lysekils kommun redan 
planerar och också står inför framåt för att kunna möta medborgarnas behov. 
Förvaltningen ställer sig därför bakom socialnämndens beslut om att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta dokumenten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 139 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-29 
1. Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;  

- Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland. 
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig 

tandvård 
2. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser att gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige antar färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Karin Engström, Fyrbodal 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 104 Dnr 2022-000425 

Ekonomisk hantering med anledning av stärkt prognos 2022 

Sammanfattning 

I samband med uppdaterad skatteprognos bedöms det samlade resultatet för 
Lysekils kommun förbättras med ca 9 mnkr. Detta öppnar upp för att tidigarelägga 
och genomföra åtgärder som möjliggör kostnadssänkningar kommande år.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är av värde att förstärka 
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 för att möjliggöra insatser under året 
som kan minska kostnader för kommande år. Förslag till åtgärder är framtagna i 
dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärderna omfattar åtgärder som 
underhållsarbete, förbättringsåtgärder i det offentliga rummet, rivningsinsatser och 
kompetensförstärkning. Den totala summan är 3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 149 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall 
till kommunstyrelsen förslag. 

Monica Andersson (C): Tilläggsförslag att kommunfullmäktige ger 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta pengar till skolan 
samt till ungdomsföreningar under 2022 för att genomföra insatser som ger 
kostnadsminskningar kommande år och fördela de medel som utredningen tillåter 
enligt kommunstyrelsens beslut 2022-08-31. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt Monica Anderssons 
tilläggsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt tillägget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av ny skatteprognos och därmed 
stärkt ekonomiskt resultat för kommunen 2022 ge samhällsbyggnadsnämnden en 
budgetförstärkning om tre miljoner kronor för 2022. Medlen ska användas för att 
tidigarelägga och slutföra planerade rivnings- och underhållsarbeten samt att under 
2022 genomföra insatser som ger kostnadsminskningar kommande år. Användning 
och effekter återrapporteras i ordinarie uppföljning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får i uppdrag att utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag fördela de medel som utredningen tillåter. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 105 Dnr 2021-000020 

Redovisning av partistöd 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §). 

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2021 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid. 

Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att 
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers 
redovisningar godkänns. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 142 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Redovisningar från samtliga partier 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningar av partistöd för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 106 Dnr 2021-000157 

Svar på medborgarförslag - att kommunen sätter upp en offentlig 
cykelpump på lämplig plats 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till kommunstyrelseförvaltningen framfört att 
de kommande arbetena kring Västtrafiks nya tilläggsplats för Carl Wilhelmsson, vid 
ångbåtsbryggan, eventuellt skulle kunna öppna möjligheter att inom projektet 
tillmötesgå medborgarens förslag.  

Enheten för Gata Park och Natur kommer att ta med sig frågan och hantera den i 
samband med processen kring den nya tilläggsplatsen för Carl Wilhelmsson. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 143 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 107 Dnr 2021-000490 

Svar på medborgarförslag - Skapa en bilfri zon i Centrum - norra delen 
av Kungsgatan 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås en bilfri zon i centrum på den norra delen av 
Kungsgatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslaget om bilfri 
zon i centrum, norra delen av Kungsgatan, går i linje med kommunens ambitioner 
att öka attraktiviteten i centrum där vi skapar nya mötesplatser och stråk som 
attraherar fler. 

Kommunen arrangerade 2021 en sommargata på delen Rosviksgatan/Kungsgatan 
vilket uppskattades av många. Även sommaren 2022 arrangeras en sommargata, 
denna gång även för norra Kungsgatan vilket indirekt omnämns i förslaget. Utifrån 
den aspekten kan medborgarförslagets intention delvis anses bli realiserat. 

Kommunstyrelseförvaltningens tolkar emellertid medborgarförslaget som att en 
permanent bilfri zon skapas, inte enbart en period över sommaren i samband med 
sommargatan. Men en sommargata innebär oavsett att medborgarförslagets 
intention delvis blir uppfylld, och en eventuell permanent bilfri zon kan eventuellt 
tas med i planeringen inför den generella upprustningen av Kungsgatan som 
planeras framgent, detta som en aspekt bland många andra. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 144 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Granberg (MP) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 108 Dnr 2020-000347 

Svar på medborgarförslag - Upprustning av Norra Hamnen (Gamlestan) 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en plan och påbörjar 
restaurering av Norra hamnen med målet att visualisera de kulturhistoriska värdena 
och åskådliggöra hamnens betydelse för Lysekils utveckling. Det föreslås också att 
en arbetsgrupp bildas för detta ändamål. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i enlighet med medborgarförslaget, att 
kommunen bildar en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att lyfta området. När 
det gäller sådana konkreta frågor som informationstavlor bör detta ledas av 
destinationsstrategen med hjälp av kommunens kommunikatörer och när det gäller 
den långsiktiga planen för området bör detta ledas av planerare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. För de förslag som tas fram bör framgå vem som 
ansvarar för vad i ett genomförande, när eventuella arbeten kan göras i tid samt 
konsekvenser för investerings- och driftskostnader för kommunen. För åtgärder som 
kräver ekonomiska medel behöver dessa avsättas i kommande budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
svar på medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 145 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse, och att en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-14 

 

14 (21) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 A41013A2BB3F1ABEE77DA2DF71BE1770A39D594829 

 

 

§ 109 Dnr 2022-000216 

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör etablera 
vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att Lysekils kommun bör etablera ett vänortssamarbete 
med den ukrainska staden Odessa. Motiveringen är att trots att Odessa är en 
betydligt större stad än Lysekil finns många likheter, bland annat betydande 
hamnverksamhet, oljeraffinaderi, turistindustri med mera. Förslagsställaren ser 
även förslaget som en solidaritetshandling med Ukraina. 

Lysekils kommun har över tid haft flera vänortssamarbeten eller liknande 
samarbeten. Dessa tre vänorter/vänortsutbyten är Tvedestrand i Norge, Hirtshals i 
Danmark och Hirvensalmi i Finland. Det har emellertid inte varit någon aktivitet i 
dessa utbyten sedan 10-15 år tillbaka.  

Baserat på vad som nämns ovan är det kommunstyrelseförvaltningens tolkning att 
Lysekils kommun för närvarande inte önskar etablera ett vänortssamarbete med 
Odessa i Ukraina. Förvaltningen är dock övertygad om att kommunen är och vill 
vara engagerad i att stötta och hjälpa Ukraina. Detta inte minst mot bakgrund av 
den svåra situation landet befinner sig i. Ett exempel är det snabba och öppna 
mottagandet av ukrainska flyktingar som anvisats till Lysekil. Förvaltningen tolkar 
alltså att kommunen önskar hjälpa och stötta Ukraina, men inte i form av ett 
vänortssamarbete. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 146 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-17 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 110 Dnr 2022-000067 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars 
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) har i en motion 2021-12-13 
föreslagit att det ska vara möjligt att följa upp hur många i hemsjukvården 
respektive äldreboendena som erhåller läkemedelsgenomgångar varje år. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen 2022-02-16, § 15.   

Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-06-30, § 79 och 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens beslut. 

I socialförvaltningens tjänsteskrivelse så framkommer det att man anser att 
läkemedelsgenomgångar är en viktig del i den kommunala hälso- och sjukvården.  

De skriver också att under september 2022 kommer representanter för den 
kommunala hälso- och sjukvården och vårdcentralerna i kommunen, att träffas för 
att i samverkan planera för hur arbetet med läkemedelsgenomgångar praktiskt ska 
kunna genomföras och dokumenteras.  

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 147 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-30, § 79 
Tjänsteskrivelse från socialnämnden 2022-06-22 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 15  
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna  
Socialnämnden 
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§ 111 Dnr 2022-000171 

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens 
mark i centrala Lysekil 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2022-03-13 en önskan att få rensat 
upp område kring berget Vidablick som i många år nyttjats för trädgårdsavfall. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att med hänvisning till 
det omfattande manuella arbetet har man ingen möjlighet i nuläget att återställa den 
gamla gångvägen ner mot Bautastensvägen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skyltar kommer att utplaceras på båda 
sidor av gångvägen för att upplysa om att man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i 
området. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31, § 148 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 54 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Återremiss på ärendet. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 112 Dnr 2022-000356 

Motion från Lars Björneld (L) och Britt-Marie Didriksson Burcher (L) - 
Att kommunen planerar för att det tredje boendet för äldre förläggs till 
Skaftö 

Sammanfattning 

Lars Björneld (L) och Britt-Marie Didriksson Burcher (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen planerar att det tredje boendet för äldre förläggs till Skaftö. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-06-22 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 113 Dnr 2022-000405 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) 
gällande gång och cykelväg Torpet - Fiskebäck 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen påskyndar arbetet med en gång- och cykelväg för Torpet - Fiskebäck. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-08-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen  

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 114 Dnr 2022-000406 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) 
gällande bro över Gullmarn 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen tillsätter en grupp med uppgift att ta fram en strategisk plan hur 
kommunen tillsammans med övriga intressenter kan bedriva arbetet framåt på ett 
för kommunen optimalt sätt. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-08-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Kommunstyrelsen  

 

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 115 Dnr 2022-000437 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen påskyndar arbetet med en multihall. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-09-04 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen  
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§ 116 Dnr 2022-000439 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i 
Brastad 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att påskynda byggandet av fritidsgård och utbyggnad av gymmet i Brastad. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-09-05 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen  
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