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Victor Sund C §§ 1-6 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-13 
Sida 2 av 22 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Magnus Andersson Neumann socialchef 
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Anna-Lena Johansson tf servicechef 
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§ 1 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 1/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 2 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 2/2020 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), hälsar Liselotte Andersson (C) och Sten 
Selin (L) välkomna till kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden informerar sedan om möten och händelser som varit sedan förra 
kommunstyrelsemötet. 
 
Kommunstyrelsens möte i februari är flyttat från torsdag 6 februari till måndag 3 februari. 
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§ 3 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 3/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 4 Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Sten Selin (L) 

  
 
 
§ 4/2020 
 

Val av arbetsgrupp för ny ersättare i 
kommunstyrelsen, Sten Selin (L) 
Dnr 2019/708 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Sten Selin (L) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Birgit Andersson (L) uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 227 utsågs Sten Selin (L) som ny 
ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas. 
 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Sten Selin (L) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ersättare 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-13 
Sida 8 av 22 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Liselotte Andersson 
(C) 

  
 
 
§ 5/2020 
 

Val av arbetsgrupp för ny ersättare i 
kommunstyrelsen, Liselotte Andersson (C) 
Dnr 2019/717 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Liselotte Andersson (C) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-12-18 avsäger sig Emma-Klara Arnell (C) uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 228 utsågs Liselotte Andersson (C) 
som ny ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas.  
 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Liselotte Andersson (C) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ledamot/ersättare 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 6 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-01-13 

  
 
 
§ 6/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-01-13 
Dnr 2019/16 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.16 

Nr 757/2019 
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande 
Kanslichef 2019-11-21 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 704/2019 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande. 
Enhetschef 2019-11-07 

2.15 Nr 694/2019 
2019/485 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-10-23 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 702/2019 
Utse beslutsattestanter 
Personalchef 2019-11-06 

3.17 

Nr 709/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationen och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-11-11 

4 Upphandlingsärenden 

4.6 
Nr 684/2019, 717/2019S 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med 
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inköpscentraler 
Ekonomichef 2019-11-01 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 755/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.9 

Nr 703/2019 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Exploateringschef 2019-11-07 

5.12 

Nr 758/2019 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-21 

5.14 

Nr 690/2019, 697/2019, 707/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-10-29, 2019-11-06, 2019-11-08 
 

5.21 

Nr 686/2019, 715/2019, 716/2019, 761/2019, 763/2019 
2019/598, 2019/629, 2019/630, 2019/654, 2019/660 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare, exploateringsenheten 2019-11-04, 2019-11-13, 2019-11-14, 
2019-11-25, 2019-11-26 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 683/2019, 687/2019, 688/2019, 689/2019, 691/2019, 692/2019, 
693/2019, 695/2019, 696/2019, 698/2019, 699–700/2019, 701/2019, 
706/2019, 708/2019, 718/2019, 719/2019, 721/2019, 722/2019, 723/2019, 
724/2019, 727/2019, 728/2019, 744/2019, 749/2019, 756/2019, 762/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-10-22, 2019-10-09, 2019-10-07, 2019-10-02, 2019-
10-21,  
2019-10-01, 2019-10-18, 2019-10-01, 2019-09-25, 2019-10-30, 2019-10-21, 
2019-11-07, 2019-11-01,2019-10-29, 2019-11-15, 2019-11-14, 2019-10-30, 
2019-11-12, 2019-11-20 
Enhetschef 2019-11-05, 2019-11-14 
Kommunchef 2019-11-20, 2019-10-15, 2019-11-25 

8.8 

Nr 705/2019, 711/2019, 720/2019, 753/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2019-10-29, 2019-11-13, 2019-11-15  

8.11 

Nr 685/2019 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Enhetschef 2019-10-14 

8.20 

Nr 730/2019, 731–733/2019, 734/2019, 735/2019, 736/2019, 737/2019, 
738/2019, 739/2019, 740–741/2019, 742/2019, 743/2019, 745/2019, 
746/2019, 747/2019, 748/2019, 752/2019, 
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Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2019-11-12, 2019-10-31, 2019-05-02, 2019-10-31, 2019-08-23, 
2019-10-23, 2019-10-21, 2019-10-17, 2019-10-21, 2019-10-18, 2019-10-16, 
2019-10-29, 2019-10-16, 2019-07-11, 2019-10-31, 2019-11-14,  

9 Planärenden 

9.1 

Nr 729/2019, 754/2019 
2017/422, 2018/756 
Teckna plankostnadsavtal 
Planchef 2019-10-21, 2019-10-25 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 710/2019, 750/2019, 751/2019, 759–760/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2019-10-21, 2019-11-21, 2019-11-19 

22.2 

Nr 712–714/2019, 725–726/2019, 764/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-11-01, 2019-11-14, 2019-11-26 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 7 Riktlinjer för exploateringsavtal 

  
 
 
§ 7/2020 
 

Riktlinjer för exploateringsavtal 
Dnr 2019/588 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet 
med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens 
respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. 
 
I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir 
ett av dem. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för exploateringsavtal 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-01-13 
Sida 13 av 22 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

  
 
 
§ 8/2020 
 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 
Dnr 2019/621 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar 
gälla från och med 2020-01-01. 
 
Sammanfattning 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun 
dateras till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i 
enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig. Ändringarna som har 
gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar 
gälla från och med 2020-01-01. 
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§ 9 Svar på motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist 
industriområde 

  
 
 
§ 9/2020 
 

Svar på motion om att det saknas gång- och 
cykelbanor i Vist industriområde 
Dnr 2019/568 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 
 
Sammanfattning 
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan 
av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist 
industriområde kommer ju den vägen. 
 
Gång- och cykelbana finns utbyggt längs med Vist industriområde på den gamla banvallen 
mellan Ulricehamn och Falköping vilket erbjuder goda möjligheter till arbetspendling med 
cykel från främst Timmele och Ulricehamn till området. En gång- och cykelväg som förbinder 
den gamla banvallen med Industrigatan finns i norra delen av området. 
 
Det är möjligt att avgränsa och markera enklare gång- och cykelbanor längs med samtliga 
gator i industriområdet i enlighet med motionens förslag, vilket översiktligt bedöms kosta ca 
2,5 miljoner kronor. För att skapa utrymme för gång- och cykelbanan kommer körbanan att 
behöva smalnas av till en bredd av ca sju meter, vilket avsevärt försvårar för tillfällig 
uppställning av transporter till företagen i området. 
 
Utmed Bjättlundavägen mellan den gamla banvallen och väg 46 bedöms kostnaden för att 
bygga ut en gång- och cykelbana vara minst 4,5 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar en 
ny bro för gång- och cykelvägen över Ätran samt utfyllnad i åns ännu vattenfyllda tidigare 
fåra. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan med prioritetsordning 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen. Utbyggnad i anslutning till Vist 
industriområde finns inte med bland de prioriterade objekten. Frågan om att bygga ut 
ytterligare gång- och cykelvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan med fördel 
hanteras inom nästa revidering av utbyggnadsplanen då nyttan av föreslagna åtgärder kan 
vägas mot nyttan av andra angelägna objekt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist industriområde 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 
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§ 10 Regler för elevresor 

  
 
 
§ 10/2020 
 

Regler för elevresor 
Dnr 2019/586 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Regler för elevresor antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot är 
kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Syftet med regler för elevresor är att 
tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns 
kommun berättigar elevresor. För att en gymnasieelev ska vara berättigad bidrag för 
elevresor ska eleven studera på heltid, elev har rätt till studiemedel enligt studiestödslagen 
och färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för elevresor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för elevresor antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken  
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§ 11 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2020 

  
 
 
§ 11/2020 
 

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2020 
Dnr 2019/668 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2020 antas. 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-29 från kanslichef 
2 Riktlinjer för ramuppdrag It 2020 
3 Prislista It-enheten 2020 
4 Jämförelse ramuppdrag 2019 och 2020 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2020 antas. 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Kanslichef 
Servicechef 
Författningshandboken 
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§ 12 Reviderade riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 12/2020 
 

Reviderade riktlinjer för Rökfri arbetstid i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/407 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade upplagan av Riktlinjer för rökfri arbetstid antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om införande av Rökfri arbetstid 2016. I anslutning till att 
beslutet togs upprättades en riktlinje. Riktlinjen har nu reviderats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från personalchef 
2 Riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade upplagan av Riktlinjer för rökfri arbetstid antas. 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Författningshandboken 
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§ 13 Hantering av budget för kapitalkostnader 

  
 
 
§ 13/2020 
 

Hantering av budget för kapitalkostnader 
Dnr 2019/634 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. 
 
Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska 
ramar med utgångspunkt från reglerna. 
 
Sammanfattning 
Gällande regler när det gäller hanteringen av budget för kapitalkostnader beslutades under 
2016. Det är därför aktuellt att aktualisera styrdokumentet. 
 
Förvaltningen ser ingen anledning att förändra den nuvarande rutinen mer än marginellt. 
Den gällande rutinen ger en tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för 
kapitalkostnader. 
 
Den marginella justering som ändå föreslås är att budgeterade kapitalkostnader ska stämmas 
av vid minst tre tillfällen per år. I gällande regelverk anges att avstämning ska ske vid tre 
tillfällen per år. Den förändrade skrivningen innebär att det är möjligt att göra justeringar av 
budget vid mer än tre tillfällen, och det kan vara en fördel om det är stora investeringsprojekt 
som ska aktiveras för avskrivning. 
 
I både den föreslagna rutinen och i den nuvarande lämnas ett bemyndigande till 
ekonomichefen att verkställa justering av verksamheternas ekonomiska ramar avseende 
förändrade kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från ekonomichef 
2 Hantering av budget för kapitalkostnader 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. 
 
Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska 
ramar med utgångspunkt från reglerna. 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 14 Redovisning av åtgärder för ej verkställda beslut om bostad för vuxna 
enligt LSS 

  
 
 
§ 14/2020 
 

Redovisning av åtgärder för ej verkställda beslut om 
bostad för vuxna enligt LSS 
Dnr 2019/625 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2019-10-27 § 178/2019 förvaltningen i uppdrag att senast januari 
2020 skriftligt redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas eller kommer att 
vidtas för att kunna verkställa beslut om bostad enligt LSS. 6 beslut om bostad enligt LSS är 
ej verkställda inom tre månader. En del av förklaringen ligger i att tidigare planer på 
gruppbostäder, både på entreprenad och i samarbete med Stubo, inte har realiserats.  Arbete 
pågår både på individnivå och med byggnationer för att skapa fler platser på gruppbostäder 
och fler bostäder till målgruppen. Verksamheten bedömer att man har en bra koll på de 
ärenden som nu har beslut och som väntar på boende. Verksamheten arbetar också med 
årliga prognoser för att kunna säkerställa att de framtida behoven tillgodoses. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-25 från socialchef 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 15 Svar på medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 

  
 
 
§ 15/2020 
 

Svar på medborgarförslag om farthinder på 
Boråsvägen 
Dnr 2019/534 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den genomförda hastighetsmätningen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Lindgren att det på 
Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort.  
 
Förvaltningen bedömer inte att det är befogat med ytterligare hastighetsåtgärder på 
Boråsvägen efter utförd hastighetsmätning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-13 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den genomförda hastighetsmätningen. 
 
Beslut lämnas till 
Carina Lindgren 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 16 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-01-13 

  
 
 
§ 16/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2020-01-13 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1. Delårsbokslut samt revisionsrapport, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
    2019-11-18 
2. Sammanträdestider 2020 för individnämnden Protokoll 2019-11-20 
3. Samverkansnämnd IT protokoll 2019-11-29 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 


