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§ 170 Information från demokratiberedningen 

  
 
 
§ 170/2021  
 

Information från demokratiberedningen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Beredningsledare Liselotte Andersson (C) informerar om beredningens arbete så här långt 
och planeringen framåt.  
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§ 171 Information 

  
 
 
§171/2021   
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor, 
händelser och kommande ärenden.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar att Dan Ljung (V) har 
utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige. Arne Sjögren (V) är ny ersättare.  
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§ 172 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

  
 
 
§172/2021   
 

Motion om energisystem vid byggnation av förskolor 
och skolor 
Dnr 2021/538 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att Ulricehamns kommun 
alltid vid ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar med sig möjligheten att göra 
skolan självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och 
bergvärme. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 173 Motion om miljö- och klimatansvariga upphandlingar 

  
 
 
§173/2021   
 

Motion om miljö- och klimatansvariga upphandlingar 
Dnr 2021/556 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP): 
 
- Använd Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier vid upphandling av ny- och 

ombyggnation av kommunala fastigheter. 
 

- Ta hjälp av Upphandlingsmyndigheten i hur kommunen ska kunna anlägga ett 
livscykelperspektiv som en del av egna hållbarhetskriterier vid upphandling. 
 

- Gör en plan för hur och när Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier ska kunna 
användas fullt ut. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om miljö- och klimatansvariga upphandlingar 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 174 Motion om Naturkultur 

  
 
 
§ 174/2021   
 

Motion om Naturkultur 
Dnr 2021/566 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson 
(L) att kommunfullmäktige ger kultur och fritid i uppdrag att kontakta aktuella föreningar för 
att kombinera det ökade naturintresset med kulturupplevelse, något som skulle kunna kallas 
naturkultur. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Naturkultur 
  
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 175 Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden 

  
 
 
§ 175/2021   
 

Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut 
i Åsunden 
Dnr 2021/532 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Alsing att kommunen bygger 
och sätter upp ett fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Alsing  
Kommunstyrelsen 
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§ 176 Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 

  
 
 
§ 176/2021   
 

Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i 
Hössna 
Dnr 2021/533 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning  
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Elin Ekendahl att hastigheten sänks i 
Hössna samt att det byggs en cykelväg fram till motorvägen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Elin Ekendahl  
Kommunstyrelsen 
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§ 177 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 177/2021   
 

Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 
Dnr 2021/446 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 215 
2 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 178 Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2021 

  
 
 
§ 178/2021   
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2021 
Dnr 2021/447 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning. 
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till 
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 216 
2 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 
3 Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30 
4 Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 179 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 

  
 
 
§ 179/2021   
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 
Dnr 2021/481 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2021-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2021. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
93,5 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 18,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 66,1 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2021 är följaktligen 48,1 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 6,8 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 41,3 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre 
skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterats med. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 155,4 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2021 uppgår till ca 352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 57,8 mnkr (2020: 141,3 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 217 
2 Tjänsteskrivelse 2021-09-23 från ekonomichef 
3 Budgetuppföljning augusti 2021 
4 210917 T2 Budgetuppdrag 
5 Månadsrapport_2021-08-31_riskkontroll 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Förslag till beslut på mötet 
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Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 180 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31 

  
 
 
§ 180/2021   
 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021-
08-31 
Dnr 2021/547 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 6 oktober 2021 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 
2021-08-31 till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31 
2 Ulricehamns kommun - Rapport delårsgranskning 2021 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen  
Ekonomichef 
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§ 181 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2020 

  
 
 
§ 181/2021   
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2020 
Dnr 2021/395 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 §218  
2 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef  
3 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne 
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§ 182 Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 182/2021   
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 
Dnr 2020/609 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del 
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma 
till medlemskommunerna för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 219 
2 § 54 Delårsrapport januari - augusti 2020 
3 Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick 
4 Revisorernas utlåtande delårsbokslut 
5 Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF  
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§ 183 Revidering av arkivreglemente (2021) 

  
 
 
§ 183/2021   
 

Revidering av arkivreglemente (2021) 
Dnr 2021/394 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
 
Sammanfattning 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Ulricehamns 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 220 
2 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från kanslichef 
3 Arkivreglemente (2021) 
4 Arkivreglemente (2017) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 184 Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från 
reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp 

  
 
 
§ 184/2021 
 

Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken 
längs stranden från reningsverket mot Skottek samt 
borttagande av allt skräp 
Dnr 2021/7 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen 
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och 
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 
 
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till 
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har 
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år. 
 
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från 
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 221 
2 Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen 
3 Bilaga Motion gällande ägareförhållande 
4 Karta 1 
5 Karta 2 
6 Karta 3 
7 Karta 4 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 185 Svar på motion om föreningsbidrag 

  
 
 
§ 185/2021 
 

Svar på motion om föreningsbidrag 
Dnr 2021/188 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 
 
Referensgruppen ska bestå av kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti 
som är representerade i kommunfullmäktige. Till referensgruppen väljs kommunstyrelsens 
presidium och följande ledamöter:  
 
Ziad Makrous (C) 
Jan-Olof Sundh (V)  
Jan Holmin (M) 
Klas Redin (S)  
Pernilla Udnaes (MP) 
Bo Ekstrand (KD) 
Niclas Sunding (SD)  
Sten Selin (L)  
Johan Helmrot (NU) 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M): 
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom 
tillsättandet av en beredning. 
 - Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i 
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken. 
 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom: 
 
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala 
bidrag. 
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på 
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv. 
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten 
där enkäten redovisas. 
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Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande 
kommuners erfarenheter. 
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts. 
 
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens 
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning 
avslås. 
 
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande 
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från 
politiken godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-30 § 222 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från servicechef  
3 Motion om föreningsbidrag 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) föreslår att referensgruppen ska bestå av kommunstyrelsens presidium 
och en ledamot från varje parti som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
Mikael Dahl (C) föreslår Ziad Makrous (C) 
Dan Ljung (V) föreslår Jan-Olof Sundh (V)  
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Jan Holmin (M) 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår Klas Redin (S)  
Arne Fransson (MP) föreslår Pernilla Udnaes (MP) 
Cristina Bernevång (KD) föreslår Bo Ekstrand (KD)  
Niclas Sunding (SD) föreslår Niclas Sunding (SD) 
Adela Brkic Carlsson (L) föreslår Sten Selin (L)  
Mikael Levander (NU) föreslår Johan Helmrot (NU)  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt att föreslagna personer väljs in i referensgruppen och finner att så sker.     
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-10-21 

 Sida 25 av 28 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-10-21 

 Sida 26 av 28 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 186 Avsägelse som ledamot i val- och arvodesberedningen, Klas Redin 

  
 
 
§ 186/2021  
 

Avsägelse som ledamot i val- och 
arvodesberedningen, Klas Redin 
Dnr 2021/551 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Klas Redin (S) befrias från uppdraget. 
 
Anna-Karin Antilla Sellberg (S) väljs till ny ledamot i val- och arvodesberedningen.  
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-10-11 avsäger sig Klas Redin (S) uppdrag som ledamot i val- och 
arvodesberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ledamot i val- och arvodesberedningen, Klas Redin 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Klas Redin (S) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Anna-Karin Antilla Sellberg (S) väljs till ny ledamot i val- 
och arvodesberedningen.  
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Klas Redin 
Val- och arvodesberedningen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 187 Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

  
 
 
§ 187/2021  
 

Val av representanter till Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 
Dnr 2021/526 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Till ledamot i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Mikael Dahl (C). 
 
Till ersättare i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Sebastian Gustavsson (M).  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2021-06-04 att föreslå det delregionala politiska samrådet att revidera 
inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende den kommunala 
politiska representationen och därefter ge kommunerna i uppdrag att utse representanter till 
Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. Direktionen beslutade vid sitt sammanträden 
2021-09-10 att ge medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters 
uppdrag upphör 2021-12-31.  
 
Den 29 september 2021 meddelade Boråsregionen att varje kommun ska välja en ledamot 
och 1 ersättare till Närvårdssamverkan. Medlemskommunernas val ska meddelas 
Boråsregionen senast 2021-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2021-10-18 § 9 Representanter Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 
2 Protokollsutdrag § 61 210910 Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
3 Protokollsutdrag § 44 210604 Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Till ledamot i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Mikael Dahl (C). 
 
Till ersättare i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utses Sebastian Gustavsson (M).  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen 
De valda 
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Kansliet


