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§ 49
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till utsänd dagordning:
1. Avsägelse från Tommy Nilzén (MP) från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden samt fyllnadsval
2. Avsägelse från Kenny Stolpe (MP) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden samt fyllnadsval
3. Motion om Nygårds Ryttarsällskap
4. Motion om bredband i hela kommunen
5. Motion om hästnära boende
6. Uppmaning att skänka dagens arvode
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag.
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§ 50
Uppmaning att skänka dagens arvode
Med anledning av flyktingkrisen uppmanar Michael Grönlund (M) samtliga ledamöter
och ersättare att skänka en summa motsvarande kvällens arvode till valfri
hjälporganisation.
___
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§ 51
Avsägelse från Tommy Nilzén (MP) från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Tommy Nilzén (MP) inkom 2015-09-07 med avsägelse från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tommy Nilzén, daterad 2015-09-07.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Kenny Stolpe (MP) till ledamot i utbildningsnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Tommy Nilzén
Kenny Stolpe
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 52
Avsägelse från Kenny Stolpe (MP) från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Kenny Stolpe (MP) inkom 2015-09-06 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kenny Stolpe, daterad 2015-09-06
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Henrik Silvferstrand (MP) till ersättare i
utbildningsnämnden för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Tommy Nilzén
Henrik Silvferstrand
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

8

Kommunfullmäktiges protokoll

2015-09-09

§ 53
Avsägelse från Thomas Nilsson (S) från uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Thomas Nilsson (S) inkom 2015-06-29 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Thomas Nilsson, daterad 2015-06-29

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Vesna Källström (S) till ersättare i omsorgsnämnden för
tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Thomas Nilsson
Vesna Källström
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 54
Avsägelse från Emma Samuelsson (MP) från uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och
ledamot i kommunfullmäktige valberedning samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS232
Sammanfattning
Emma Samuelsson (MP) inkom 2015-08-04 med avsägelse från uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i
kommunfullmäktige valberedning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Emma Samuelsson, daterad 2015-08-04
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige väljer Tommy Nilzén (MP) till ledamot i kommunstyrelsen för
tiden fram till 2018-12-31.
4. Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Emma Samuelsson
Tommy Nilzén
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 55
Avsägelse från Camilla Fjellheim (FP) från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i
omsorgsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Camilla Fjellheim (FP) inkom 2015-08-25 med avsägelse från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden och ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Camilla Fjellheim, daterad 2015-08-25

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot i utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutet expedieras till
Camilla Fjellheim
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 56
Avsägelse från Anneli Karlsson (SD) från uppdraget som
ersättare i demokrati- och mångfaldsberedningen samt
fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Anneli Karlsson (SD) inkom 2015-08-21 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
demokrati- och mångfaldsberedningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anneli Karlsson, daterad 2015-08-21.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer Andreas Johansson (SD) till ersättare i demokrati- och
mångfaldsberedningen för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Anneli Karlsson
Andreas Johansson
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 57
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i laxfiskekommittén för tiden
fram till 2018-12-31
Dnr 2014/KS0232

Beslut
Kommunfullmäktige utser Harry Berglund (S) till ledamot och Jens Nielsen (KD) till
ersättare i laxfiskekommittén för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Harry Berglund
Jens Nielsen
Mikael Asplund
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 58
Val av 8 nämndemän till Vänersborgs tingsrätt för tiden 20162019
Dnr 2014/KS0232

Beslutsunderlag
Skrivelse från Vänersborgs tingsrätt, daterad 2015-06-24

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer följande nämndemän:
Lola Sühl (S)
Erik Trönnberg (S)
Lennart Mattsson (S)
Madeleine Dahlgren (V)
Ethel Augustsson (C)
Ellinor Svenungsson (C)
Zara Blidevik (M)
Anna-Lee Alenmalm (M)

Beslutet expedieras till
Vänersborgs tingsrätt
De valda
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 59
Begäran hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ledamot i
kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun
Dnr 2014/KS0232
Leif Kinnunen (FP) har inkommit med skrivelse 2015-06-15 om att han kommer flytta
från kommunen. Leif Kinnunen är sedan 2015-08-04 folkbokförd i annan kommun.
Kommunallagen 4 kap 2 § anger bl a att rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen och senast på valdagen
fyller 18 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2015-08-20
Skrivelse från Leif Kinnunen (FP), daterad 2015-06-15

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen ny sammanräkning efter Leif Kinnunen
(FP)

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Leif Kinnunen
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 60
Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Kommuner ska rapportera ej verkställda gynnande beslut enigt LSS och SoL till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och fullmäktige. Det är den
beslutande nämnden, som ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som ska stå
för rapporteringen.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 2015-08-24 § 62
Omsorgsnämndens protokoll 2015-05-25 § 43
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 61
Antagande ändring av detaljplan avseende Edet 2:40
Dnr 2014/KS0029
Sammanfattning
Syftet med planändringen är att ändra användningen allmän plats; gatumark/parkering
till kvartersmark för bostadsändamål för att kommunen därefter ska kunna sälja marken
till den privata fastighetsägaren som arrenderar marken idag.
Ändring av detaljplanen för Edet 2:40 har handlagts med enkelt planförfarande. Planen
har varit ute på samråd mellan 2015-03-19 och 2015-04-17. Granskning av ändringen
av detaljplanen har genomförts mellan 2015-05-25 och 2015-06-08. Inkomna
synpunkter har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26 § 89
Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 73
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, daterad 2015-06-29
Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning Dnr 2014/ks0029-65
Plankarta Dnr 2014/ks0029-66
Underliggande plan Dnr 2014/ks0029-21
Fastighetsägarförteckning Dnr 2014/ks0029-17
Granskningsutlåtande Dnr 2014/ks0029-63
Finansiering
Detaljplanen betalas av beställaren enligt planavtal.

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringschefen
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§ 62
Ny förskola på Gossagården, Lödöse
Dnr 2015/KS0369
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat om att projektera för en ny förskola i Gossagården i
Lödöse, då efterfrågan på barnomsorgsplatser är stor. Tanken är att så snart som
möjligt, i bästa fall under senhösten, ha en provisorisk modul på plats så att barnen kan
börja flytta in. Därefter kommer planering och arbete med en permanent förskola, som
då ska ersätta den provisoriska, att dra igång.
Utbildningsnämnden har ekonomiska resurser till att hyra fastigheten, men det behöver
göras en del åtgärder där exploateringsverksamheten är inblandad och där saknas
resurser. En förutsättning för att få en förskola på plats, provisorisk eller permanent, är
att vissa markarbeten genomförs inom exploateringsverksamheten med uppskattningsvis 2 500 tkr. Det som då omfattas är nödvändiga utredningar, dagvattenledning, vägar,
belysning, parkering, diverse markarbeten och iordningställande av lekyta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26 § 93
Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 77
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2015-07-14
Finansiering
Exploateringsutgiften på 2 500 tkr läggs i exploateringsfastigheten och finansieras fullt
ut vid försäljning av densamma. Investeringen på 2 200 tkr skrivs av på tre år och
avskrivningskostnaden belastar utbildningsnämndens ram.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Håkansson (S) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.

Julia Färjhage (C) yrkar avslag med hänvisning till att den ekonomiska redovisningen är
bristfällig, att vi vill uppföra en permanent förskola på Gossagården så snart som
möjligt samt att det finns andra alternativa tillfälliga lösningar.
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Camilla Olofsson (M), Lars Ivarsbo (C) och Michael Grönlund (M) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avseende förskoletomt på Gossagården att avsätta
exploateringsutgifter med 2 500 tkr, fördelat på åren 2015 med 435 tkr, år 2016 med
1 400 tkr och år 2017 med 670 tkr. Investeringsramen avseende utbildningsnämnden
utökas med 2 200 tkr år 2015.

Reservation
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Mark- och exploateringschefen
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§ 63
Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018
Dnr 2015/KS0271
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna lämnar förslag till Måloch Resursplan 2016, med flerårsplan 2017 – 2018. Förslaget innehåller 16 prioriterade
verksamhetsmål, 2 prioriterade finansiella mål och ett positivt resultat om 5,5 mkr.
Befolkningen beräknas öka och volymförändringar är beaktade vid resurstilldelning. Ett
flertal resurstilldelningar för att nå måluppfyllnad finns även i förslaget, men samtidigt
även krav på vissa anpassningar. Respektive nämnds/styrelses ekonomiska
förutsättningar anges och omfattningen på investeringsverksamheten samt
exploateringsverksamheten fastställs.
Ärendet
Detta förslag till Mål- och Resursplan innehåller förslaget från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Folkpartiet liberalerna.
Samtliga politiska partierna har erbjudits möjlighet att vara representerade i en
beredningsgrupp där förutsättningarna för de närmast kommande åren genomlysts.
Samtliga partier har i olika omfattning deltagit i beredningsgruppen. Tjänstemän har
även bidragit, främst genom att lägga fram ett förslag till resursfördelning och beräkna
de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna mål. I beredningsgruppen har politiska
målsättningar och de ekonomiska förutsättningarna prioriterats, vilket har lett fram till
detta förslag till Mål- och Resursplan för åren 2016 - 2018.
Mål- och Resursplanen innehåller inriktningsmål, prioriterade mål och finansiella mål.
De prioriterade målen är riktade till vissa nämnder och respektive mål har en ansvarig
nämnd för genomförande och uppföljning. Målen ska konkretiseras i nämndernas
verksamhetsplan, vilken ska vara beslutad i respektive nämnd senast den 2 november.
De verksamhetsmål som är angivna i Mål- och Resursplanen har bärighet på
kommunens vision och dess sex strategiska områden. Minst ett prioriterat mål finns per
strategiskt område och det är totalt 16 prioriterade verksamhetsmål. Dessutom finns två
prioriterade finansiella mål.
Med en oförändrad skattesats, 22,37, blir de totala intäkterna av skatter och
utjämningssystem drygt 28 mkr högre 2016 än budgeterat 2015, vilket motsvarar en
ökning med 4,5 procent. Denna ökning förutsätter en befolkningsökning med ca 120
personer fram till den första november 2015. På helårsbasis beräknas en
befolkningsökning med 1 % jämfört med föregående år.
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Det budgeterade resultatet för år 2016 är +5,5 mkr, 2017 är det +5,2 mkr och år 2017
visar på +4,2 mkr. Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur
stort det ska vara. Som kommunens ekonomichef anser jag att resultatnivån är alldeles
för låg och utvecklingen i planen går åt fel håll. Ett resultat motsvarande drygt det
dubbla av 2016 års budgeterade vore mer i rätt riktning. Ett för svagt ekonomiskt
resultat innebär att kommunens förmåga att hantera svängningar i skatteintäkterna
försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs.
En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2016.
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala
ekonomi skall vara i balans.
Mål- och Resursplanen omfattar ett positivt resultat samtliga år. Som beräkningsgrund
ligger ett prisindex med 1,6 %, ett löneindex med 2,7 % och ett index för köpt/såld
verksamhet med 2,48 %. Utöver index och volymförändringar så har resurser avsatts för
att nå måluppfyllnad. Dessutom ligger några riktade anpassningskrav, likväl som en
generell effektiviseringsfaktor på 0,25 %. Beräkningsförutsättningarna omfattar bl.a.
nedanstående:


Kompensation för beräknad förändring av kapitaltjänstkostnader ingår.

 Kommunstyrelsen erhåller resurser för en ökad måluppfyllnad samtidigt som
resurserna minskas beroende på en avtrappning av implementation av
verksamhet till Soltak AB samt en riktad anpassning om 1,0 mkr. Här ligger
också resurser för bidrag till statlig infrastruktur, enligt ett tidigare behandlat
avtal.
 Tekniska nämnden erhåller en riktad anpassning om 0,8 mkr.
 Miljö- och byggnämnden erhåller en riktad anpassning om 0,2 mkr.
Omsorgsnämnden tilldelas resurser för viss volymförändring inom äldreboende,
hemtjänst och hemsjukvård.


Individnämndens resurser för arbetet med främst barn- & unga förstärks.



Utbildningsnämnden erhåller resurser som motsvarar den bedömda
befolkningsförändringen. Genom den av utbildningsnämnden beslutade
organisationsförändringen ges förutsättningar till en kvalitetsökning inom
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befintliga resurser. Dessutom har regeringen intentionen att rikta statsbidrag till
utbildningsområdet.


Kultur & fritidsnämndens resurser minskas genom en riktad anpassning samt ett
projektavslut. Nämnden köper konstgräsplanen på Strömsvallen av Leifab och
kompenseras för detta via kapitaltjänstkostnaderna istället för via
hyreskostnader.

 Finans innehåller ökade intäkter från skatte- och utjämningssystemen, ett
försämrat räntenetto samt ökade kostnader för pensioner.
I Mål- och Resursplanen framgår också investeringsnivån samt nivån på
exploateringsverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26 § 94
Arbetsutskottets protokoll 2015-08-12 § 78
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2015-08-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17 § 38
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-03 § 70
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-20 § 52
Oppositionens förslag till Mål- och resursplan 2016.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dnr 2015/KS0271-1
Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan för 2017 – 2018, dnr 2015/KS0271-2
Överenskommelse angående cirkulationsplats, dnr 2004/KS00281-156
Finansiering
Förslaget till Mål- och Resursplan ger nämndernas ekonomiska begränsningar.
Nämnder och styrelse har ansvaret att bedriva verksamheten inom dessa.
Yrkande
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
Under år 2016 utökas exploateringsutgifterna med 1 400 tkr avseende åtgärder för en
skolfastighet på Gossagården. De totala exploateringsinkomsterna ligger kvar på 3 900
tkr med exploateringsutgifterna totalt blir 7 100 tkr.
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ingemar Ottossons yrkande.
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Julia Färjhage (C) yrkar bifall till centerpartiets, moderaternas, miljöpartiets och
kristdemokraternas uppdaterade förslag till mål- och resursplan för 2016.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först huvudförslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förlag.
Därefter frågan han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och
finner att yrkandet bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer de mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan
2016, samt att kommunbidrag avseende år 2016 fastställs för:
a. Kommunfullmäktige till 800 tkr.
b. Revision till 500 tkr.
c. Kommunstyrelsen till 56 100 tkr.
d. Överförmyndarnämnden till 1 000 tkr.
e. Tekniska nämnden till 20 600 tkr.
f. Miljö- och byggnämnden till 16 700 tkr.
g. Omsorgsnämnden till 203 200 tkr.
h. Individnämnden till 85 600 tkr.
i. Utbildningsnämnden till 280 900 tkr.
j. Kultur- och fritidsnämnden till 22 200 tkr.
För år 2016 fastställs även:
 investeringsutrymmet till 46 600 tkr, varav 27 200 tkr inom skattefinansierad
verksamhet och 19 400 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet.
 exploateringsutgifterna till maximalt 5 700 tkr.
 volymen på upplånat kapital till maximalt 380 mkr.
 skattesatsen till 22:37 skattekronor.
 den ekonomiska planen för åren 2017 – 2018.
 att Mål- och Resursplanen 2016 fastställs i allt övrigt.
Enligt tidigare överenskommelse med Vägverket region väst, dnr 2004/KS00281-156,
lämnas bidrag till statlig infrastruktur med 800 tkr, med tio års upplösningstid, avseende
cirkulationsplats i Lödöse.
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Kommunfullmäktige noterar att Taxor och avgifter behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 2 december och nämnderna ska senast den 2 november besluta om
2016 års verksamhetsplaner.
Under år 2016 utökas exploateringsutgifterna med 1 400 tkr avseende åtgärder för en
skolfastighet på Gossagården. De totala exploateringsinkomsterna ligger kvar på 3 900
tkr med exploateringsutgifterna totalt blir 7 100 tkr.
Reservation
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för Julia Färjhages yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomichefen
Personalchefen
Mark- och exploateringschefen
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§ 64
Fråga från Fredrik Hermansson (C) till
utbildningsnämndens ordförande om stängningen av
F-3 skolorna i Hjärtum, Nygård och Västerlanda
Dnr 2015/KS0320
Sammanfattning
Fredrik Hermansson (C) inkom 2015-06-08 med fråga om stängningen av F-3skolorna i
Hjärtum, Nygård och Västerlanda.
Leif Håkansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, besvarar frågorna.
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
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§ 65
Interperllation från Julia Färjhage (C) till
kommunstyrelsens ordförande om beslutsgången i
kommunen
Dnr 2015/KS0401
Sammanfattning
Julia Färjhage (C) inkom 2015-09-01 med interpellation om beslutsgången i
kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 66
Motion om Nygårds ryttarsällskap
Dnr 2015/KS0406
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) inkom 2015-09-08 med motion om
förlänga arrendeavtalet med Nygårds ryttarsällskap.
Lars Ivarsbo (C) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 67
Motion om bredband i hela kommunen
Dnr 2015/KS0407
Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Christian Samuelsson (MP) inkom 201509-08 med motion med förslag om att ta fram en bredbandsstrategi samt kartlägga vilka
kommunala anläggningar som är aktuella för fiberanslutning.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 68
Motion om hästnära boende
Dnr 2015/KS0410
Sammanfattning
Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) inkom 2015-09-08 med motion om att
planera för hästnära boende i Nygård.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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