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§ 53
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att följande ärenden även behandlas på dagen sammanträde:


Avsägelse från Ann-Christine Hedlund (S) från uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden, samt fyllnadsval



Fråga till utbildningsnämndens ordförande om att kammarrätten inte gett
prövningstillstånd för överklagandet av Förvaltningsrättens dom

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ordförandens tillägg.
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§ 54
Presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet
Sammanfattning
Förvaltningschefen presenterar presenterar samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhet. Förvaltningen arbetar bl.a på uppdrag av miljö- och byggnämnden och
tekniska nämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 55
Redovisning av demokrati- och mångfaldsberedningens arbete
Dnr 2016/KS0110
Sammanfattning
Ulf Wetterlund (L) och Fredrik Hermansson (C) redogör för demokrati- och
mångfaldsberedningens arbete.
Prioriterade frågor för närvarande är bl a olika typer av invånardialog, möte med
föreningarna för att efterhöra föreningarnas önskemål om dialog med kommunen, se
över möjligheten till dialog via kommunens webbplats samt någon form av
medborgarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 56
Avsägelse från Michael Grönlund (M) från uppdragen som
ledamot i styrelsen för Lefab och ersättare i Folkets hus i Lilla
Edet, ekonomisk förening, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Michael Grönlund (M) inkom 2016-05-04 med begäran om avsägelse från uppdragen
som ledamot i styrelsen för Lefab och som ersättare i Folkets hus i Lilla Edets,
ekonomisk förening.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Michael Grönlund, daterad 2016-05-04

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ledamot i styrelsen för Lefab och
till ersättare i Folkets hus i Lilla Edets, ekonomisk förening.

Beslutet expedieras till
Michael Grönlund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Lefab
Folkets hus i Lilla Edet, ekonomisk förening
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§ 57
Avsägelse från Ann-Christine Hedlund (S) från uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnämnden, samt fyllnadsval
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Ann-Christine Hedlund (S) inkom 2016-05-18 med avsägelse från uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann-Christine Hedlund, daterad 2016-05-18

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Hedlund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare miljö- och byggnämnden
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§ 58
Fyllnadsval av ersättare i individnämnden
Dnr 2014/KS0232
Sammanfattning
Mikael Karlsson (S) inkom 2016-03-16 med avsägelse från uppdraget som ersättare i
individnämnden.
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen samt bordlade fyllnadsvalet 2016-04-13 § 33.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ann-Christine Hedlund (S) till ersättare i individnämnden
för tiden fram till 2018-12-31.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Hedlund
Soltak, lön
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare individnämnden
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§ 59
Svar på motion om byggnation i strandnära läge
Dnr 2013/KS0293
Sammanfattning
Motion inkommen ang. Bebyggelse i strandnära läge.
2014 inkom ett svar till Samhällsbyggnadsnämnden där flera område utpekades som
alternativ. Bodasjön i Prässebo, Thorskog – Stendammen, Öresjö-MetholmenVabacken, Vanderydsvattnet, Västersjön, Tunge-området, och Västerlanda-Ballabo.
Områdena som föreslagit och dess lämplighet har inte utretts. Motionen är av intressant
karaktär och för att klargöra om det är möjligt att bebygga i närheten av sjö eller älv,
krävs ett fördjupat utredningsarbete.
Utredningen bör ta hänsyn till kulturarvsplanen, naturvårdsplanen, Länsstyrelsens
strandskyddsområde och riksintresse, kommunikationsmöjligheter, vatten-, avlopp- och
dagvatten hanteringen, översvämningsutredningen, SGI´s Göta älv utredning och
översiktsplanens intentioner. Länsstyrelsens strandskyddsområde är vanligtvis 100 eller
300 meter från strandlinjen. Strandskyddet stärker allemansrätten vid vatten och hjälper
växter och djur att överleva. Enligt allemansrätten får man inte utvidga sin privata zon
på andras bekostnad.
Om lämpligheten uppnås bör området inkluderas i översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 46
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 32
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-16 § 23
Inkommen motion
Tjänsteskrivelse 2014-03-12 2014/S0004
Yrkande
Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att LIS-områden arbetas in i översiktsplanen vid
aktualisering av densamma och att motionen därmed anses bifallen.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen motvarandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Julia Färjhages yrkande
Vid omröstningen av ges 15 ja-röster och 13 nej-röster. Hur var och en röstat framgår
av omröstningsbilaga på nästa sida.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämpligheten för bostadsbebyggelse i strandnära läge
skall utredas i översiktsplanens aktualiseringsarbete och anser därmed motionen
besvarad.
Reservation
Tjänstgörande ledamöter för centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och
sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Julia Färjhages yrkande.
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Omröstningsbilaga

Ingemar Ottosson (S)

JA
X

Anne-Lie Palm (S)

X

Bert Åkesson (S)

X

Kerstin Åkesson (S)

X

Kjell Johansson (S)

X

Malin Edvardsson (S)

X

Carlos Rebelo Da Silva (S)

X

Lola Sühl (S)

X

Leif Håkansson (S)

X

Minna Salow (S)

X

Uno Ekberg (S)

X

Peter Spjuth (V)

X

Linda Holmer Nordlund (V)

X

Anders Aronsson (V)

X

Ulf Wetterlund (L)

X

NEJ

Julia Färjhage (C)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Paulina Svenungsson (C)

X

Fredrik Hermansson (C)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Lars-Erik Anderström (M)

X

Andreas Nelin (M)

X

Camilla Olofsson (M)

X

Andreas Nelin (M)

X

Anne-Lee Alenmalm (M)

X

Anna Larsson (MP)

X

Anders Johansson (SD)

X

Christer Ädel (SD)

X

Summa

15

AVSTÅR

13
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§ 60
Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2016
Dnr 2016/KS0082
Sammanfattning
Följande motioner har ännu ej besvarats:


Motion från Peder Engdahl (M), Julia Färjhage (C), Marie-Louise Nielsen (KD)
och Tommy Nilzén (MP) om öppna nämndsammanträden och frågestund.
(Inkom 2013-11-11)
Kommunledningsförvaltningen har fått besked från kommunalråden att avvakta
handläggning med hänvisning till demokrati- och mångfaldsberedningens
arbete.



Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C),
Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun.
(Inkom 2013-12-10)
Kommunledningsförvaltningen har gjort ett omtag och remitterat motionen till
samtliga nämnder.



Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i
Västerlanda, etapp 1. (Inkom 2014-04-16)
Motionen är återremitterad av kommunfullmäktige i avvaktan på cykelplan.



Motion från Peder Engdahl (M) om att upphandla all teknisk verksamhet.
(Inkom 2014-05-26)
Motionen har varit remitterad till tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningen har fått besked från kommunalråden att avvakta
handläggning med hänvisning till tekniska nämndens beslut.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om Inlandsön,
(Inkom 2015-02-11)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden som svarat.
Komplettering av svaret är begärd av kultur- och fritidsnämnden.



Motion från Camilla Olofsson (M), Julia Färjhage (C) och Emma Samuelsson
(MP) med förslag om att webbsända kommunfullmäktige.
(Inkom 2015-04-14)
Motionen handläggs på kommunledningskontoret.



Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om Nygårds
ryttarsällskap.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden.
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Motion från Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M) och Christian Samuelsson
(MP) om bredband i hela kommunen.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen handläggs av kommunledningsförvaltningen.



Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om hästnära boende.
(Inkom 2015-09-09)
Motionen är remitterad till miljö- och byggnämnden, som svarat, och kulturoch fritidsnämnden.



Motion från Peder Engdahl (M) och Camilla Olofsson (M) om obligatorisk
undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6-9
(Inkom 2015-10-12)
Motionen är remitterad till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om laddstolpar mm.
(Inkom 2015-11-25)
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Christer Ädel (SD), Carl Carlsson (SD) och Anders Johansson (SD)
om det organiserade kvinnoförtrycket.
(Inkom 2015-12-02)
Motionen handläggs på kommunledningsförvaltningen.



Motion från Christer Ädel (SD) om åldersbestämning av ensamkommande
ungdomar.
(Inkom 2016-01-26)
Motionen är remitterad till individnämnden.



Motion från Anna Larsson (MP) om annonstavlor samt klädbytesskåp i
kommunens förskolor.
(Inkom 2016-01-27)
Motionen är remitterad till utbildningsnämnden.



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att ta fram en
livsmedelspolicy för kommunen.
(Inkom 2016-03-01)



Motion från Fredrik Hermansson (C) och Julia Färjhage (C) om offentliga prisoch stipendieutdelningar.
(Inkom 2016-03-01)



Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C),
Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att köpa in hjärtstartare
(Inkom 2016-03-01)
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 44
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-16 § 32
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-03-02.
Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och med följande tillägg:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att, i fortsättningen,
redovisa vad som framkommit i beredningen, på motioner som är äldre än ett år.
Camilla Olofsson (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Ulf Wetterlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Julia
Färjhages yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågar han om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Julia Färjhages
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej besvarade motioner.
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§ 61
Årsrapport och årsredovisning för Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommuner
Dnr 2016/KS0147
Sammanfattning
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp redovisar utfallet av det
ekonomiska resultatet för tiden den 1 januari till och med 31 december 2015. Periodens
ekonomiska resultat visar ett positivt resultat på 981 tkr. Budgeterat underskott för 2015
var 1 100 tkr. Anledningar som ses till resultatet är främst att planerade aktiviteter har
utgått eller kommit igång i mindre omfattning.
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har godkänt
årsberättelse och årsredovisning 2015 med bilagor. Styrelsen har även beslutat att lämna
årsberättelse och årsredovisning för 2015 med bilagor till förbundets medlemmar för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11 § 58
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-11 § 43
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2016-04-07
Årsberättelse och årsredovisning 2015 med bilagor.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årsredovisning 2015 för
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet
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§ 62
Medlemsbidrag till Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp för verksamhetsåret 2017
Dnr 2016/KS0173
Sammanfattning
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarar sedan den 1 januari
2009 för den finansiella samordningen i kommunområdena Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stad och kommunerna Lilla Edet och Grästorp.
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har fokus på följande lokalt
identifierade målgrupper: Unga vuxna med funktionsnedsättning, unga vuxna i behov
av särskilt stöd, personer i behov av samordnad bedömning/prövning/utredning av
arbetsförmåga, personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter, riktade
insatser som stödjer samverkan.
Verksamheten finansieras med en statlig del på 50 % samt 25 % från vardera regionen
och kommunerna.
Samordningsförbundet föreslår att samtliga medverkande kommuner och Västra
Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder i förbundets aktuella område tar
ställning till medlemsbidraget för 2017.
Förslaget är att samverkansmedel avsätts i samma omfattning som under 2016, vilket
för Lilla Edets del innebär 427 490 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11 § 59
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-27 § 48
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-04-25.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun avsätter 427 490 kronor i
medlemsbidrag avseende medlemsbidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp för verksamhetsåret 2017.
Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet
Ekonomichefen
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§ 63
Återrapportering 2015 enligt finanspolicyn
Dnr 2016/KS0102
Ärendet
Den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn fastslår hur likvida medel får
placeras samt hur upptagna lån ska hanteras. Kommunstyrelsen ska erhålla en
redovisning i samband med årsbokslutet.
Bilagt återfinns redovisningar på placerat kapital, utlämnade lån, upplånat kapital samt
ingångna borgensåtaganden. Det upplånade kapitalet är vid årets slut totalt 255 mkr
(ökning med 10 mkr under året) och borgensåtaganden finns på 541 mkr, varav
merparten avser Leifab. Risken för att kommunen tvingas lösa in borgen är låg förutom
med 6,4 mkr (minskning med 0,3 mkr) där risken bedöms som hög. Förutom de likvida
medlen så finns en placering i form av ett förlagslån hos Kommuninvest med 2,7 mkr.
Kommunen har också lånat ut/förskotterat kapital till Trafikverket för väg 1996, E45
samt stationsområdet i Lödöse med totalt 5,6 mkr (minskning med 4,8 mkr).
Vid bokslutstillfället är den genomsnittliga kapitalbindningstiden 0,72 år (0,90 år fg år),
och 76 % av lånen förfaller till betalning inom ett år (bör enligt policyn vara mindre än
50 %). Orsaken till det är att i princip all upplåning sker rörligt utan kapitalbindning och
räntesäkringar sker genom derivatinstrument. Risken med att inte säkra kapitalet är att
den utlånande parten kan säga upp krediten med kort varsel, men ska kapitalet bindas så
kostar det ett antal räntepunkter. Då nästan all nyupplåning sker via Kommuninvest så
har bedömningen gjorts att kapitalet kommer att finnas tillgängligt. Den genomsnittliga
räntebindningen ligger på 5,23 år (7,21 år fg år), då räntederivat används för att sprida
ränterisker, och andelen ränteförfall inom ett år är 14 % (0 % fg år). Vid
bokslutstillfället är snitträntan 3,13 % (3,22 % fg år).
Utöver de i bilaga redovisade uppställningarna så har Lilla Edets kommun, via
medlemskap i Kommuninvest, ett solidariskt borgensansvar avseende Kommuninvests
skulder. Vid årsskiftet var kommunens andel av Kommuninvests totala förpliktelser 678
mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 655 mkr. Dessutom återfinns
borgensåtagande gentemot tre så kallade sociala boenden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11 § 60
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-27 § 41
Ekonomichefens skrivelse, daterad 2016-04-15
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Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över hanteringen av placerat kapital,
utlämnade lån, upplåning och räntehantering samt ingångna borgensåtaganden.

Beslutet expedieras till
Ekonomichefen
Leifab
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§ 64
Svar på motion om offentliga pris- och stipendieutdelningar
Dnr 2016/KS0096
Sammanfattning
Fredrik Hermansson (C) och Julia Färjhage (C) inkom 2016-03-01 med en motion med
förslag om att kulturstipendium, kulturpris och ungdomspris samt framtida eventuella
pris och stipendier ska delas ut på arrangemang som allmänheten har tillträde till, till
exempel kommunfullmäktiges sammanträden.
Avstämning är gjord med kommunfullmäktiges presidium och kultur- och
fritidsnämndens presidium.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11 § 62
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-27 § 44
Motion, daterad 2016-03-01
Beslut
Kommunfullmäktige rekommenderar att pris och stipendieutdelare följer motionens
intentioner men anser att det är den som delar ut stipendiet som slutligen avgör
formerna för var, hur och när utdelningen ska ske. Med hänvisning till ovanstående
anses motionen besvarad.
Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 65
Svar på motion om att webbsända kommunfullmäktige
Dnr 2015/KS0249
Sammanfattning
Oppositionen i Lilla Edet föreslår i en motion att samtliga fullmäktigesammanträden
webbsänds. Detta för att stärka demokratin och ge invånarna insyn. Det är viktigt att det
ges möjlighet för den enskilde invånaren att se och höra debatterna och se hur
sammanträdena går till. Motionärerna föreslår att kommunen snarast börjar webbsända
fullmäktigesammanträdena samt att dessa sändningar även finns att tillgå på
kommunens hemsida i ett webbarkiv.
Antalet videosändningar över webben har ökat kraftigt under de senaste åren. Det har
inneburit att nya och billigare tjänster har utvecklats samtidigt som tekniken har blivit
enklare att använda. Mobila enheter, t.ex. mobiltelefoner och surfplattor, används idag i
allt högre utsträckning vilket driver på utvecklingen av digitala tjänster. Dagens och
morgondagens tekniska infrastruktur gör det möjligt att både spela in/sända och titta på
webbsändningar via mobila enheter på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare.
En webbsändning kan sändas direkt men kan också göras tillgänglig på webben i
efterhand. Görs en webbsändning tillgänglig på webben i efterhand så kan tittarna ta del
av hela eller delar av webbsändningen vid en tidpunkt som passar den enskilde tittaren.
Det kan också finnas möjlighet att hoppa direkt till utvalda delar av webbsändningen,
t.ex. olika punkter på ärendelistan, vilket underlättar för tittarna att ta del av den eller de
delar av webbsändningen som är intressanta för den enskilde
Kommunledningsförvaltningen saknar idag resurser för att genomföra webbsändningar
men instämmer i att det är viktigt att ge fler kommuninvånare möjlighet att ta del av
fullmäktiges sammanträden inte bara vid sammanträdestillfället utan även för att i
efterhand ta del av det eller de ärenden man själv väljer. Det kan antas att allmänhetens
intresse för politiken kan både väckas och breddas genom att hemifrån kunna ta del av
fullmäktiges beslutsprocesser.
Det finns både enkla och mer avancerade sätt att webbsända fullmäktiges sammanträden
och priset blir avhängigt vilket alternativ man väljer, likaså kvalitén på bild och ljud.
Om kommunen väljer att webbsända sina fullmäktigemöten anser
kommunledningsförvaltningen att det ur demokratisynpunkt är viktigt att ha god
kvalitet på sändningarna och bra möjligheter att i efterhand göra sökningar.
Förvaltningen har tittat på vilka kostnader andra myndigheter har för webbsändningar
där tjänsten köps externt. Direktsändning sker då via en upphandlad webbtjänst. Samma
webbtjänst används även för att göra sändningen tillgänglig i efterhand med länkar
direkt till de olika punkterna i ärendelistan. Utifrån detta bedöms kostnaden för Lilla
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Edets kommun uppgå till ca 150 000 kronor för att webbsända åtta
fullmäktigesammanträden per år.
I tjänsten beräknas bl a följande ingå: Streaming av sammanträdet, avsnittsindelning av
sändningen när mötet är över, utlägg av sändningen dagen efter sammanträdet på
hemsidan med rubriker utefter dagordningen, överlämning av kopia för arkivering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att webbsändningar genomförs fr o m 2017
under förutsättning av att medel beviljas i 2017 års Mål- och resursplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11 § 63
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-27 § 45
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-04-14.
Motion från centerpartiet, nya moderaterna och miljöpartiet de gröna om att webbsända
fullmäktigesammanträden.
Yrkande
Julia Färjhage (C) och Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige anser, med hänvisning till ovanstående, motionen besvarad.
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§ 66
Fråga till utbildningsnämndens ordförande om att
kammarrätten inte gett prövningstillstånd för överklagandet av
Förvaltningsrättens dom
Dnr 2016/KS0211
Sammanfattning
Camilla Olofsson (M) inkom 2016-05-20 med en fråga till utbildningsnämndens
ordförande om att kammarrätten inte gett prövningstillstånd för överklagandet av
förvaltningsrättens dom.
Frågan besvaras av utbildningsnämndens ordförande.
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
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