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§ 21

Val av justerare
Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 23

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-02-23 läggs till handlingarna.

§ 24
§ 24a-b

Delregionalt kollektivtrafikråd
Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, återkoppling från år 2017
Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden (KTN), informerar om
genomförande av trafikförsörjningsprogrammet och vikten av samspel mellan VGR
och kommunerna. KTN har goda förhoppningar om att nå målen i programmet. Ett
grundläggande serviceutbud finns nu i samtliga kommuner. Förenklingar i
biljettsortiment och biljettköp är genomförda. Arbete med att förändra zonstrukturen
pågår.
Avseende Västtågsutredningen återkommer ärendet i Beredningen för hållbar
utveckling, BHU, efter omhändertagande av nytillkomna inspel på remissen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 24c

Sommarlovskort
Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet.
Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utifrån regeringens
proposition om att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under
sommarloven ta fram förslag på genomförande.
Erbjudandet ska rikta sig till skolungdomar som är folkbokförda i Västra Götalands
kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet
även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 24d

Information om pågående remisser
Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet.
Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet pågår och innehåller utöver
uppföljning av programmet en kortfattad lägesrapport av utpekade
utvecklingsområden och förbättringsförslag för samverkan inom de delregionala
kollektivtrafikråden. Förbättringsförslagen innebär tydligare fokus på dialog, att beslut
om remissvar kan hanteras separat och att samla remisser till den årliga avstämningen.
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Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018
Leif Magnusson, VGR föredrar ärendet.
Strategin är framtagen utifrån det överordnade klimatmålet i
trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån styrande dokument, utredningar och
forskningsprojekt har scenarier tagits fram och utifrån resultat har möjliga mål
beräknats och är satta med rimliga marginaler.
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet
Strategin utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna och det övergripande målet är att
kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner
sig välkomna.
Samtliga tre remisser kommer att hanteras vid Direktionens sammanträde den 1 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§24e

Utvecklingsområde Samordning av skoltrafik i samband med Västtrafiks
upphandling
Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet
I avtal mellan VGR och kommunerna i VG finns skrivningar om att man är överens
om att underlätta samordning i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler
resmöjligheter för länets invånare. Idag har ett 15-tal kommuner uppdragit år
Västtrafik att upphandla skolskjuts. Dock ingen av Boråsregionens
medlemskommuner. Malin Kristensson ställer frågan till Direktionen om det finns
intresse av att bilda en arbetsgrupp som ser över frågan för förbundets
medlemskommuner.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom förslaget att bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hur
samordning av skoltrafik kan ske.
Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på vilka frågor som ska belysas och
medskick från Direktionen är frågan om skolskjutstrafik över kommungränser.

§ 24 f

Ny kollektivtrafik, linjer till Landvetter flygplats
Frågan om kollektivtrafik till Landvetter flygplats från Boråsregionens
medlemskommuner är av största vikt att se över och komma fram till en fungerande
lösning. I dagsläget finns ca 4000 arbetstillfällen och prognosen är att det år 2035
kommer finnas ca 10 000 arbetstillfällen i området.
Ulf Olsson (S), ordförande, framför behov av att genomföra en specialstudie för att se
över frågan.
Christer Johansson (M) framför behovet av en resvaneundersökning i samband med
en specialstudie.
Mattias Josefsson (S) föreslår att ta med behovet av specialstudie i yttrandet över
trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om specialstudie ska omhändertas.
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§ 24 g

Uppföljning av DKR
Mötet har dialog om hur DKR kan utvecklas. Ulf Olsson (S) ordförande framför
behovet av mer dialogpunkter och att kommunerna ska vara mer proaktiva.
Jana Nilsson (S) lyfter fram frågan om hur Varberg kan delta i arbetet med de stråk
som berör Varberg. Exempel på ett område är biljettsamverkan.
Mattias Josefsson (S) föreslår att Varbergs behov av samverkan tas med i yttrandet
över trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om samverkan med Varberg ska
omhändertas.

§ 25

Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar
Gryning Vård AB
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om den information Gryning Vård AB
skickat till kommunerna utifrån situationen kring in housereglerna då försäljning till
externa är för hög i relation till regelverket och vad det innebär för köparen.
Hyresavtal Navet
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att fastighetsägaren sagt upp
nuvarande avtal och det innebär att omförhandling av hyra ska ske. Förslag till ny hyra
innebär en höjning om ca 1 000 000 kr per år.
Samarbetsavtal Business Sweden
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att samarbetsavtalet mellan
Boråsregionen och Business Sweden skrevs under den 11 april.
Nya anställningar för genomförande av nya uppdrag
Regionutvecklingschef Joakim Svärdström informerar om att anställningarna till
dataskyddsombud och projektledare för Destination Boråsregionen samt
Miljöstrategisk samverkan är klara. Dataskyddsombuden är på plats den 2 maj
respektive 4 juni, Destination Boråsregionen den 2 maj och Miljöstrategisk samverkan
den 4 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 26

Dialog om förslag till ny modell för tilldelning av tillväxtmedel samt
information om förslag till modell för målstyrning
Joakim Svärdström Regionutvecklingschef och Pär Lindqvist Kontigo föredrar
ärendet. De frågor som belyses är Direktionens målstyrning av tillväxtmedel, årshjul
och beslutsprocess samt hantering av eventuellt fortsatt verksamhetsstöd. Kontigos
uppdrag har varit att beskriva och genomlysa en modell för hur man som regionalt
tillväxtansvarig aktör kan tänka för att på ett strukturerat sätt sätta mål och ta fram
indikatorer samt efter det tillämpat föreslagen modell på två fall hämtade från
Boråsregionens tillväxtstrategi.
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Resonemang förs kring frågan om verksamhetsstöd. I avtal med VGR står att de
avsätter medel för medfinansiering under förutsättning att de endast används till
projektrelaterade kostnader och motfinansieras med motsvarande belopp.
Ärendet återkommer för beslut vid Direktionens sammanträde den 1 juni.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 27

Information och dialog om påverkansarbete inom område infrastruktur
Karin Björklind, regionutvecklare informerar om förbundets arbete med
samhällsbyggnad och infrastruktur.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 28

Förslag till yttrande ÅVS Noden Borås
Trafikverket har skickat åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Noden Borås till
kommunalförbundet med sista svarsdatum den 13 april.
ÅVS:en har initierats av flera olika anledningar. Borås är viktig för
samhällsutvecklingen i hela regionen och är kärnan i det lokala
arbetsmarknadsområdet Borås. Staden växer stadigt och framöver kommer det
innebära infrastrukturmässiga utmaningar i att tillgodose invånarnas och företagens
behov av hållbara transporter. Borås är ett nav för tåg- och busstrafik och dessutom
erbjuder staden ett stort utbud av samhällsservice och ett brett utbud av
kulturevenemang. ÅVS:ens mål är en samsyn och plan för en långsiktigt hållbar
trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala
vägnätet, med hänsyn tagen till en förväntad växande befolkning.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 29

Fyllnadsval
Tranemo kommun har meddelat att Crister Persson på begäran har entledigats från
sitt uppdrag som ledamot i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att
fyllnadsval ska genomföras.
Tranemo kommun har utsett Lennart Haglund (C) till ny ledamot i Direktionen
Valberedningen föreslår att utse till
- 1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark
- 2-e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda.
- Ledamot VästKoms styrelse, Bengt Hilmersson (C) Uppdraget som ledamot i
VästKoms styrelse sträcker sig till dess att föreningsstämma ägt rum våren
2019.
- Ledamot BHU, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, Bengt
Hilmersson (C)
- Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C), Tranemo
- Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C), Tranemo
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Direktionen beslutar

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag att utse
1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark
2:e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda
Ledamot i VästKoms styrelse till och med föreningsstämma våren 2019 Bengt
Hilmersson (C)
Ledamot i BHU Bengt Hilmersson (C)
Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C)
Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C)

§ 30

Tillsättande av Dataskyddsombud
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter
nuvarande Personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller ett antal
nyheter varav ett är kravet på att offentliga myndigheter ska utse ett
dataskyddsombud. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 inrättas en delregional
funktion för dataskyddsombud i samverkan inom Boråsregionen, Sjuhärads
Kommunalförbund. Respektive personuppgiftsansvarig ska därefter var för sig utse
dataskyddsombud enligt gällande lagstiftning.
Dan Bodin och Magnus Blomqvist har anställts som dataskyddsombud vid
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och kommer att fungera som
kommunalförbundets dataskyddsombud.

Direktionen beslutar

att utse Magnus Blomqvist till Dataskyddsombud från och med den 2 maj 2018.
att utse Dan Bodin till Dataskyddsombud från och med den 4 juni 2018.
att meddela Datainspektionen att Dan Bodin och Magnus Blomqvist utgör
Boråsregionens Dataskyddsombud.

§ 31

Omfördelning av miljömedel
Vattenprojektet Sjuhärad beviljades tillväxtmedel inom miljö av Direktionen
2015-10-30. Syftet med projektet var att tillsammans med de kommunala
vattenleverantörerna göra det möjligt att förbättra mätmetoderna, förebygga
vattenskador och förbättra hyresgästernas möjligheter att spara vatten. Det
handlade om att öka medvetenheten om behovet av rent vatten och vikten av att
hushålla med vatten. Projektet drevs av Miljönätverk Sjuhärad som består av fem
kommunala bostadsbolag från Vårgårda, Ulricehamn, Borås, Tranemo, Bollebygd
som samarbetar aktivt med projektet. Projektägare var Vårgårdabostäder. Det
beviljade beloppet uppgick till 343 950 kr.
Projektet blev av olika anledningar försenat och alla uppsatta mål har inte kunnat
uppnås. Målen i projektet var högt ställda och utmaningarna i projektet var mer
avancerad än man bedömde från början. Parterna lyckades inte nå en gemensam
målbild men projektet har skapat förutsättningar för ett framtida projekt, nya
relationer har skapats och en ökad förståelse mellan aktörerna har etablerats. En
konsekvens av processen är att projektet genererar ett överskott om 249 000 kr.
Förslaget är att överskottet förs över till Boråsregionens satsning på miljöstrategisk
samverkan. Överskottet ska användas till insatser som ligger i linje med de två
prioriterade miljömålen i den delregionala tillväxtstrategin.
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Direktionen beslutar

att det överskott som Vattenprojekt Sjuhärad resulterat i omfördelas till
kommunalförbundets satsning på miljöstrategisk samverkan Boråsregionen.

§32

Strategisk plan för struktur och samverkan i integrationsfrågor, reviderad
projektplan
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljades av länsstyrelsen 2017-06-08,
§ 37-medel för att genomföra projektet Strategisk plan för struktur och samverkan i
integrationsfrågor i Boråsregionen. Syftet med projektet är att ge Boråsregionens
kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett
strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända,
oavsett ålder, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad.
Inom projektet ska samverkansstrukturer ses över och samarbetsområden identifieras
och om möjligt initieras.
Processen påbörjades under hösten 2017. Kommunalförbundet har sökt förlängd
projekttid som Länsstyrelsen beviljat med en förlängd projekttid tom december 2018.
I dialog med kommunernas integrationssamordnare ändrades delvis projektets
genomförandedel och förslaget är nu att koppla insatserna tydligare till mål och
strategier i FN:s 2030-agenda, EU 2020 och VG 2020. Indikatorer som påvisar
integrationsinsatsers effekt ska identifieras och utifrån dessa ska förslag om fortsatt
samverkan tas fram. Förslaget till reviderad plan innebär att kommunalförbundet tar
en mindre, samordnande roll och att kommunerna ersätts för i viss mån redan
påbörjat arbete med att ta fram indikatorerna.

Direktionen beslutar

att godkänna den reviderade projektplanen.

§ 33

Översikt av pågående samverkansområden inom välfärdssektorn
Boråsregionen
Peter Rosholm (S) informerar om att Beredningen har haft ett sammanträde
tillsammans med socialchefer/motsvarande i medlemskommunerna utifrån den nya
lagen om utskrivningsklara. Syftet var att ta fram ett gemensamt yttrande över den
ekonomiska modell som är på remiss för tillfället. Kommunalförbundet kommer att
skicka in det framtagna yttrandet med hänvisning till att politiskt beslut fattas vid
Direktionens sammanträde den 1 juni varför förändring i yttrandet kan komma att
ske.
Övrig information om pågående samverkansområden inom välfärdssektorn tas upp
vid ett kommande sammanträde.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 34

Uppdatering av arbetet med kompetensförsörjningsfrågor
Charlotte Stigh-Brüsin, beredningsansvarig, informerar om hur kommunalförbundet
uppdaterat arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. En handlingsplan med frågor
att hantera på kort och lång sikt är framtagen.
Mats Granér, VGR informerar om analys av konjunktur, arbetsmarknad och
demografi. Arbetsmarknadsområdet har en hög sysselsättning men arbetslösheten
minskar inte i samma takt då stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden.
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Den stora kompetensutmaningen inom Boråsregionens arbetsmarknadsområde är
pedagogik och utbildning, Vård och omsorg samt Teknik och industri. VGR har tagit
fram en rapport för Skaraborg där en kartläggning av näringsliv, resursbaser och
kärnkompetenser är gjord. Syftet är att belysa vad det finns för möjligheter att bredda
resursbasen och få fler områden till delregionen. Om det finns intresse kan en
motsvarande rapport tas fram för Boråsregionen.
Åsa Wikner och Ove Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren informerar om att det
är svårt för företagen att få efterfrågad kompetens och en farhåga som finns är att om
behovet av kompetens inte kan tillgodoses flyttar företagen dit kompetensen finns.
Infrastrukturen är av största vikt för att få kompetensen att flytta till
arbetsmarknadsområdet. Handelskammaren redovisar framtagen utbildningsprognos
samt ”pluggparadoxen” som är en undersökning om ungdomars framtidsval.
Mattias Josefsson (S) och Tony Hansen (S) lyfter fram vikten av att Boråsregionen och
Västsvenska Handelskammaren arbetar gemensamt i frågan om infrastruktur.
Tina Lundell och David Raija Borås Stad informerar om Boråsregionens
vuxenutbildning, BR Vux, och vad arbetet som kompetensmäklare innebär.
Behovet av fler utbildningsplatser inom Yrkeshögskola, YH lyfts fram.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll och
att ge presidiet i uppdrag att besluta om ev. behov av en kartläggning av näringsliv,
resursbaser och kärnkompetenser och
att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag över hur frågan om utbildningsplatser
inom YH ska hanteras.

§ 35

Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU
Ulf Olsson (S) informerar om nuläget i frågan om Naturbruksutbildningar. Ärendet
bereds nu i samtliga kommuner i Västra Götaland.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 36 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna
Datum
Avsändare
Ärende
20180221
1. VGR
Samrådshandling ”Regional plan infrastruktur 20182029”
20180222
2. Vårgårda kommun
Beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa
20180226
3. VästKom
Protokollsutdrag och handlingar
Naturbruksutbildningar
20180227
4. Gryning Vård AB
Styrelseprotokoll 20180118
20180301
5. Gryning Vård AB
Styrelseprotokoll 20180201
20180301
6. Ulricehamns kommun Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
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20180302

7. VGR

20180302
20180302
20180302
20180307

8.
9.
10.
11.

20180307

12. Svenljunga kommun

20180307

13. Svenljunga kommun

20180307
20180307

14. Svenljunga kommun
15. Ulricehamns kommun

20180307
20180307

16. Ulricehamns kommun
17. Ulricehamns kommun

20180307
20180307

18. Ulricehamns kommun
19. Ulricehamns kommun

20180307
20180312
20180312
20180312
20180314

20.
21.
22.
23.
24.

20180316

25. Borås Stad

20180316

26. Borås Stad

20180316
20180316

27. Borås Stad
28. Tranemo kommun

20180316
20180316
20180319
20180320
20180320

29.
30.
31.
32.
33.

20180320

34. Bollebygds kommun

20180320
20180320
20180320
20180322
20180323
20180326
20180328

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Vårgårda kommun
Bollebygd kommun
VästKom
Svenljunga kommun

Borås Stad
Tranemo kommun
Tranemo kommun
Gryning Vård AB
Borås Stad

Tranemo kommun
Tranemo kommun
Gryning Vård AB
Bollebygds kommun
Bollebygds kommun

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
DIK
Svenljunga
Vårgårda kommun
Gryning Vård AB

Remisser
Avstämning trafikförsörjningsprogrammet
Strategi för kollektivtrafik på lika villkor
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Yttrande Noden Borås
Yttrande Noden Borås
Remiss ekonomisk modell betalningsansvar
Beslut samarbetsavtal nutrition och
förbrukningsartiklar
Överenskommelse och gemensam riktlinje för
samverkan kring utskrivning från slutenvård
Överenskommelse munhälsa och nödvändig
uppsökande tandvård
Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
Beslut samarbetsavtal nutrition och
förbrukningsartiklar
Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
Överenskommelse och gemensam riktlinje för
samverkan kring utskrivning från slutenvård
Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
Överenskommelse munhälsa och nödvändig
uppsökande tandvård
Miljörapport Borås Stad
Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
Valärende – avsägelse från Crister Persson (C)
Styrelseprotokoll 20180220
Beslut samarbetsavtal nutrition och
förbrukningsartiklar
Överenskommelse munhälsa och nödvändig
uppsökande tandvård
Överenskommelse och gemensam riktlinje för
samverkan kring utskrivning från slutenvård
Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
Överenskommelse munhälsa och nödvändig
uppsökande tandvård
Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
Yttrande ÅVS Noden Borås
Information om inköp av Grynings tjänster
Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG
Beslut samarbetsavtal nutrition och
förbrukningsartiklar
Överenskommelse munhälsa och nödvändig
uppsökande tandvård
Beslut om handlingsplan psykisk hälsa
Yttrande ÅVS Noden Borås
Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
Anmälan av skyddsombud
Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
Styrelseprotokoll 20180308
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42. Almi Väst

20180329
20180403
20180404
20180409
20180409

43.
44.
45.
46.
47.

Marks kommun
Varbergs kommun
Borås Stad
Borås Stad
Post- och telestyrelsen

Expedierade handlingar
Datum
20180301
20180301
20180301
20180305
20180405
20180406
20180409

Mottagare
48. Medlemskommunerna
49. Medlemskommunerna
50. Medlemskommunerna
51. Medlemskommunerna
52. Medlemskommunerna
53. Medlemskommunerna
54. Medlemskommunerna

Konsekvensbeskrivning av avslag på ansökan om
finansiering av IFS Rådgivning i Sjuhärad
Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
MA ÅVS Varberg – Göteborg
Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
Förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat
urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i
700 MHz-bandet
Ärende
Protokoll Direktion 20180223
Förslag till ny förbundsordning
Beslutsunderlag Naturbruk kompletterande handlingar
Remiss ekonomisk modell betalningsansvar
Kallelse Direktion 20180413
Beslut om Dataskyddsombud
Rekommendation om ersättningsnivå hemtjänst och
hemsjukvård i annan kommun

Delegationsbeslut
Datum

Beslut
55.
56.
57.
58.
20180220
59.
20180314
60.

Delegat
Regionutvecklingschef
Regionutvecklingschef
Regionutvecklingschef
Förbundsdirektör
Förbundsdirektör
Administrativ chef

20180403

Regionutvecklingschef

20180411
§ 37

Anställning två Dataskyddsombud
Anställning projektledare Destination Boråsregionen
Anställning projektledare Miljöstrategisk samverkan
Anställning Administrativ chef
Samarbetsavtal ”En skola för alla”
Utlämnande av allmän handling
Lista över tillsvidareanställda
61. Ansökan om förlängd projekttid (X) Sites
Sjuhäradsrundan
62. Samverkan mellan Business Sweden och Boråsregionen

Ordförande

Övriga frågor
Ulf Olsson (S) framför på Direktionens vägnar ett stort tack till Crister Persson (C)
som gör sitt sista sammanträde med Direktionen. Crister har suttit i Direktionen sedan
2007. Crister tackar Direktionen och framför att det varit mycket givande att delta i
arbetet inom Boråsregionen.
Ulf Olsson (S) avtackar på Direktionens vägnar även Lena Brännmar, administrativ
chef som går vidare i yrkeslivet i samband med månadsskiftet april/maj.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 38

Nästa sammanträde äger rum den 1 juni kl. 9,30-12

11

