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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-01-19 

Tid:   Onsdag den 19 januari, klockan 08.30-11.45.  

Paus klockan 09.15-09.30,  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Christopher Thorsson 

(C) Stefan Brunander, klockan 08.35-11.35 

  

  

 Ej tjänstgörande ordinarie ledamöter 

(M) Tomas Johansson 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 
Andreasson 

Kommundirektör §§ 17-22, 24-
25 

 Karin Hydén Biträdande 
kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef och 
tillförordnad kanslichef 

§§ 17-18 

 Lars Landrö Utredare §§ 17-18 

 Kristian Johansson Tillförordnad 
ekonomichef 

§§ 18, 24 

 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 
tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 19-22 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 19-22 
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 Monica Bergsten Miljöstrateg § 19 

 Lars Jönsson Planarkitekt  § 20 

 Duncan van t’Land Planahandläggare § 21 

 Malin Silow Näringslivshandläggare § 22 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef 

teknik- och 
serviceförvaltningen 

§ 23 

 Karin Ahlgren Projektledare § 23 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 
kommunikationschef 

§ 23 

 Lena Arvidsson Redovisningschef § 24 

    

    

 Övriga   

 Klas Norlin Finansiell rådgivare 
Söderberg & Partners 

§ 24 

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-01-21, klockan 13.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 17-25 

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-01-19, §§ 17-18, 20 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-01-19 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-01-19, §§ 19, 21-25 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-01-21 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-12 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

§ 17/22 

Införande av e-arkiv i Marks kommun § 18/22 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) § 19/22 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående 

detaljplan  för Ytterås 5 med flera 

§ 20/22 

Remiss av bredbandsstrategi § 21/22 

Remiss: Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd § 22/22 

Information om Kommunal utbyggnad av vatten och avlopp 

till Dyrenäs och Flohult 

§ 23/22 

Avstämning av arbetet med reviderad Finanspolicy och 

riktlinjer 

§ 24/22 

Kommundirektören informerar § 25/22 
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§ 17/2022   Dnr: KS 2021-678 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 
verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Ekberg 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 
till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 

förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 10 december 
2021 att översända verksamhetsplan och budget 2022 till medlemskommunerna för 

godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

____________________ 
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§ 18/2022   Dnr: KS 2021-480 

Samverkan e-arkiv Boråsregionen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Ekberg 

Ordförande   Justerande 
 

Ärendet 

Alla kommuner har ansvar för att spara sin information, oavsett om den är digital 

eller i pappersform. Det framgår av tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan 

lagstiftning. Historiskt sett har all information sparats i traditionella pappersarkiv. 

Men under de senaste årtiondena har lösningar för arkivering av digital information 

tagits fram och används i allt högre grad av statliga myndigheter och kommuner.  

I Marks kommun har vi ett antal olika verksamhetssystem som används i 

ärendehanteringsprocessen. Mycket av den information som finns i dessa system 

har kommit in till kommunen i elektronisk form och bearbetats vidare i 

verksamhetssystemen. När informationen inte längre behövs som underlag för 

beslutsfattande ligger den kvar i elektronisk form i verksamhetssystemen eller den 

skrivs ut på papper och arkiveras i pappersform i kommunarkivet. 

Frågan om införande av e-arkiv i Marks kommun har på sistone aktualiserats 

genom att kommuncheferna i Sjuhärad har gett Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund i uppdrag att genomföra en förstudie för införande av e-arkiv 

inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Förstudien har undersökt 

olika alternativ för införande av e-arkiv. 
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I Marks kommun behöver vi nu ta ställning till om vi ska införa e-arkiv och på vilket 

sätt det i så fall ska göras. Det måste också beslutas om finansiering av införandet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår följande: 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Lena Ferm Hansson (C) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas Ekbergs (M) 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

___________________ 
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§ 19/2022   Dnr: KS 2019-182 225 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M) och Kerstin Weimman Lindén (M) har 

för den moderata gruppen den 4 mars 2019 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige där följande beslut föreslås: 

• Att Marks kommun i första hand väljer trä som byggnadsmaterial i kommunala 

byggnader, samt 

• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med Marks bostad och andra 

bostadsföretag verka för att dessa har trä som förstahandsval när det gäller val 

av byggmaterial. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till teknik- och servicenämnden den 28 

mars 2019, § 25. 

Teknik- och servicenämnden beslutade 18 februari 2021, § 28, att teknik- och 

serviceförvaltning får i uppdrag att i framtida byggnation fortsätta att utvärdera 

olika material utifrån en helhetsbedömning. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 
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Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

• Motionärerna 

• Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 20/2022   Dnr: KS 2020-692 108 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående detaljplan  

för Ytterås 5 med flera  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén   Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades av ägaren till 

Ytterås 2. Mark- och miljödomstolen avslog yttrandet. Domen överklagades till 

Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd och förelade kommunen 

att yttra sig.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 3 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår att yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till 

Mark- och miljööverdomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Mark- och miljööverdomstolen 

_____________________ 
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§ 21/2022   Dnr: KS 2019-670 014 

Remiss av bredbandsstrategi 

Arbetsutskottets beslut 

Remiss av bredbandsstrategi genomförs enligt upprättat förslag.  

Remissperioden är fyra veckor. 

Ärendet 

Fibernätet i kommunen har utvecklats starkt de senaste åren vilket innebär att 

gällande bredbandsstrategi behöver uppdateras. För att förankra förslaget till ny 

bredbandsstrategi föreslås ett remissförfarande till fiberföreningar och andra 

aktörer. 

Idag har mer än 90 procent av alla hushåll och verksamheter i Marks kommun 

anslutning till fiber. Målsättningen är att kommunen ska ha 100 procents 

uppkoppling år 2025. De områden där fiberanslutning hittills inte har 

åstadkommits, ska anslutas under de närmaste åren och därför krävs en 

specificerad strategi för bredbandsutbyggnaden.  

Bredbandsstrategin ska fungera framåtsträvande gällande kommunens möjligheter 

att bygga ut den befintliga infrastrukturen tillsammans med fiberföreningarna. 

I remissförslaget till den uppdaterade bredbandsstrategin presenteras hur 

kommunen ska bistå olika aktörer så att kvarvarande fastigheter i bostadsområden 

och så kallade vita zoner kan erhålla fiberuppkoppling. 

Kommunstyrelsens nämndplan 2021–2022 beskriver att bredbandsutbyggnaden 

ska fortgå och kommunen behöver därför uppdatera bredbandsstrategin så att den 

hålls aktuell utifrån nuvarande nationell och regional målsättning. 

Förslaget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 december 2020, 

§ 299 men återremitterades. Revidering har nu genomförts och förslaget till 

bredbandstrategi föreslås åter att skickas ut på remiss. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 19 november 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 december 2020, § 

299, där följande beslutades: 

Ärendet återremitteras för att tydliggöra kommunens inställning i de fall en 

fiberförening vill avyttra sin anläggning, tydliggöra målbilden samt se över om 

begreppen ”byalag” och ”byalagsnät” ska användas.  

Innan den uppdaterade bredbandsstrategin remitteras till fiberföreningar och 

eventuella andra aktörer ska arbetsutskottet behandla ärendet igen.  
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Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 3 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Remiss av bredbandsstrategi genomförs enligt upprättat förslag.  

Remissperioden är fyra veckor. 

Dagens sammanträde 

Planhandläggare Duncan van t’Land redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att remiss av bredbandsstrategi genomförs enligt upprättat 

förslag. Remissperioden är fyra veckor. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Verksamma fiberföreningar i kommunen: 

- Berghems fiberförening 

- Björketorps fiberförening 

- Fotskäls fiber 

- Haratången fiberförening  

- Hajoms fiber  

- Hyssna fiber  

- Häggådalens fiber  

- Fiber för Istorp och Öxnevalla 

- Seglora fiberförening  

- Skephult fiber  

- Slottsåvägens fiberförening  

- Sätila fiber  

- Torestorps fiber  

- Ubbhult fiber  

- Fiber väster om viskan  

- Östra Tostareds fiberförening 

- Älekulla fiber 

- Öxabäcks fiberförening  

Marks Energi AB 

_________________ 
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§ 22/2022   Dnr: KS 2021-482 

Remiss: Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till näringslivsrådet som 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 16 februari 2022. 

Ärendet 

Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd är från år 2016 och 

gäller till och med år 2021. Styrdokumenten behöver därför lyftas på nytt för 

beslut. Vid översynen har ifrågasatts behovet av riktlinjer, då det även finns 

reglemente för näringslivsrådet liksom för övriga råd i kommunen. Förslag till 

ändrat reglemente har tagits fram. Remiss behöver nu ske till näringslivsrådet för 

att inhämta dess synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 7, 

där följande beslutades: 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med ytterligare underlag.  

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 14 januari 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till näringslivsrådet som 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 16 februari 2022. 

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Malin Silow redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till 

näringslivsrådet som bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen 

lämnas till kommunledningskontoret senast den 16 februari 2022. 

 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Marks kommuns näringslivsråd 

_______________________ 
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§ 23/2022   Dnr: KS 2021-683 

Information om Kommunal utbyggnad av vatten och avlopp till 

Dyrenäs och Flohult 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Under 2021 har Teknik- och serviceförvaltningen genomfört ett samråd för att söka 

tillstånd hos mark- och miljödomstolen om att lägga kommunala ledningar för 

vatten och spillvatten i sjön Lygnern. Samrådet har medfört synpunkter och kritik 

från allmänheten. Ärendets syfte är att ge bakgrund och information som underlag 

till kommande beslut och för att bemöta allmänhetens synpunkter. 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen om kommunal utbyggnad av vatten och avlopp till Dyrenäs och 

Flohult noteras. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Karin Ahlgren redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

___________________ 
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§ 24/2022   Dnr: KS 2021-451 

Avstämning av arbetet med reviderad Finanspolicy och 

riktlinjer 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras och kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det 

fortsatta arbetet med översyn av finanspolicy och riktlinjer. 

Ärendet 

Kommunkoncernens finanspolicy och kommunens finansiella riktlinjer har gällt 

sedan juni 2017 och är i behov av en översyn. Ingångspunkt i arbetet är att korta 

ner och förenkla dokumenten samt att jobba fram koncerngemensamma riktlinjer. 

Arbetet påbörjades av ekonomienheten under hösten och har intensifierats i 

december då även VD och ekonomichefer för MBAB och Marks Energi engagerats i 

arbetet. Översynen sker med stöd av koncernens finansiella rådgivare Söderberg & 

Partners. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras och kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det 

fortsatta arbetet med översyn av finanspolicy och riktlinjer. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, finansiell rådgivare Klas Norlin och 

redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras och kommunstyrelsens 

arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med översyn av finanspolicy och 

riktlinjer. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

- 

______________________ 
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§ 25/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

att det är fortsatt cirka 20 % sjukfrånvaro bland personalen inom funktionsstöd 

samt äldreomsorg. Förvaltningen har svårt att hantera löpande nya direktiv 

gällande pandemin då dessa ofta inte är anpassade för kommunal verksamhet, 

vilket ger stort tolkningsutrymme som blir svårhanterat. 

Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar att det är fortsatt ansträngt läge 

bland skolor och förskolor. En förskola i kommunen har stängt och 

distansundervisning sker i viss mån på gymnasieskolor.  

Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar att de får signaler från föreningar som 

är oroliga över att kunna fortsätta bedriva verksamheter efter pandemin på grund 

av inkomstbortfall som inställda arrangemang orsakar.  

Övriga förvaltningar kan i mångt och mycket arbeta på distans, och bolagen 

rapporterar att personalläget för närvarande är under kontroll. 

I februari kommer det att vara en chefsdag med tema ”bästa barnkommun”. 

I slutet av januari kommer SKR och CSG att diskutera samverkan.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas.  

___________________ 

 


