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§ 48 Val av mötesordförande 
 
Beslut 

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet fram till att ordinarie ordförande Ulf 
Olsson (S) Borås Stad ansluter 

 
 
 

§ 49 Fastställande av dagordning 
 
Ordföranden meddelar att följande ärende tillkommit: Remiss av betänkandet Skatt på modet. 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg 
 
 
 

§ 50 Val av justerare 
 
Beslut  

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 51 Revidering av förbundsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0155 
 
Beslut 

Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med  
§ 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
Sammanfattning 

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-
23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.  
 
På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett 
arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 
 
I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts igenom och redaktionella 
ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till 
och/eller fått tillägg.  
 
§ 5 Organisation – tillägg 
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 
§ 7 Revisorer - ändring 
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 
§ 11 Förbundskansli – ny 
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 
§ 23 Arkivbildning – ny 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 52 Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2020/SKF0158 
 
Beslut 

Direktionen godkänner föreslagen arkivbeskrivning  
 
Sammanfattning 

En del av verksamhetens ansvar för informationsredovisningen enligt 6 § 2 i Arkivlagen är att 
upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen fungerar som en första ingång till Direktionens arkiv 
och syftar till att ge utomstående en överblick över vilken information som finns i arkivet, hur det är 
organiserat, hur informationen använts och vilka sökingångar som finns. I arkivbeskrivningen framgår 
sambandet mellan organisation och arbetsuppgifter, samt viktigare ärendeslag och handlingar. 
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§ 53 Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
Diarienummer: 2020/SKF0157 
 
Beslut 

Direktionen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt förslag 
 
Sammanfattning 

I offentlig verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse som 
utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut fastställt av Direktionen. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig 
behöver hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  
 
Beslutet tar fasta på de handlingar en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 
snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att 
gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten betydelse.  
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§ 54 Informationshanteringsplan 
Diarienummer: 2020/SKF0159 
 
Beslut 

Direktionen godkänner föreslagen informationshanteringsplan. Den ersätter tidigare beslutad 
dokumenthanteringsplan från 2010 
 
Sammanfattning 

I informationshanteringsplanen redovisas vilka allmänna handlingar/information som finns inom 
Direktionens område och hur dessa ska hanteras. Den beskriver hur de ska förvaras och var, om de 
ska bevaras (sparas för all framtid) eller gallras (förstöras), efter vilken tid de får gallras och om de 
innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Det hela syftar till att de allmänna 
handlingarna/informationen hanteras strukturerat och enhetligt sätt och säkerställa att lagar och 
andra påbud efterlevs. 
 

  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-09-18 
Omfattning: §§ 48-70 

Sida 9 (24) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Revidering av delegationsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0150 
 
Beslut 

Föreslagen revidering av delegationsordningen antas 
 
Sammanfattning 

Till följd av organisationsförändring på kommunalförbundet från och med 1 september 2020 föreslås 
delegationsordningen revideras.  
 
Av delegationsordningen framgår även förbundsdirektörens vidaredelegation. 
 
Nuvarande attestförteckning föreslås gälla innevarande år och revideras i samband med budget 
2021. 
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§ 56 Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna 
Diarienummer: 2020/SKF0163 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid 
behov 
 
Sammanfattning 

Presidiet föreslår att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid behov. 
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§ 57 Sammanträdestider 2021 
Diarienummer: 2020/SKF0156 
 
Beslut 

Sammanträdestider för 2021 fastställs enligt presidiets förslag. Presidiet får i uppdrag att se över 
möjligheten för ett lunch-lunch-möte under 2021 
 
Sammanfattning 

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2021. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.   
 
12 februari 
16 april kl 9-16 
4 juni 
10 september 
22 oktober kl 9-16 
10 december 
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§ 58 Revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Regeringen har i juni lämnat i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022-2033 och 2022-2037. 
Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till regeringen senast 30 oktober och därefter 
remitteras till berörda remissinstanser. Yttranden ska lämnas till infrastrukturdepartement senast 
den 29 januari 2021. 
 
Trafikverkets förslag till fördelning ska tas fram mot bakgrund av nu gällande ekonomiska 
planeringsram, som uppgår till 622,5 mdr för 12 år, samt redovisa hur inriktningen förändras om den 
befintliga ekonomiska ramen för de två alternativa planperioderna ökas respektive minskas med  
20 %. Beslutad nationell plan om ca 700 mdr för 2018-2029 ska fullföljas. 
 
Trafikverket har tagit fram en möjlig tidsplan som utgår från att regeringen föreslår infrastruktur-
propositionen för riksdagen under våren 2021. Ett förslag till ny nationell och regional plan planeras 
då vara klart under hösten 2021 för extern remiss och slutgiltigt beslut våren 2022. Trafikverket har 
begärt in underlag från Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen påtalar att ett viktigt 
bidrag för att nå persontransportmålet är genomförandet av strategierna Målbild Tåg 2035 och 
Målbild Koll 2035 som är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Följande 
underlag har skickats in till Trafikverket. 
 

• Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen 

• Förslag på fem förordningsförändringar 
o möjliggör statsbidrag till depåer 
o statlig finans till steg 1 & 2 åtgärder 
o förenklat regelverk för utbyggnad av cykelvägar 
o höjd beloppsgräns för namngivna objekt i regional plan 
o återinför stadsbidrag till spårfordon 

 
Prioriteringar från förra revideringen behöver ses över och aktualiseras och när detta arbete påbörjas 
kommer Direktionen att ges möjlighet att diskutera förslag och prioriteringar. 
 
Västra Götalandsregionen ansvarar för den regionala planen och arbetet med att se på olika 
alternativ för att fylla planen pågår mellan tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden. Tidsplanen bygger på att regeringen föreslår infrastrukturpropositionen för 
riksdagen under våren 2021. Enligt den preliminära tidsplanen redovisas 2-4 alternativ för 
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Beredningen för Hållbar utveckling i Västra Götaland (BHU) i november, varav ett väljs för vidare 
handläggning. Under december 2020 till mars 2021 förankras förslaget i kommunalförbunden och 
skickas på remiss maj-oktober 2021 för att sedan beslutas i Regionfullmäktige under våren 2022. 
 
Tjänstepersoner i Boråsregionens medlemskommuner inom infrastruktur har bildat en arbetsgrupp 
för planarbetet och denna gruppering har täta möten där information delas och frågor diskuteras. 
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§ 59 Kompletterande uppgifter kring nya stambanor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter 
angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö inom en total investeringsram på 205 Mdr, i 2017 års prisnivå. 
 
En delredovisning av uppdraget lämnades till infrastrukturdepartementet den 31 augusti 2020 och 
uppdraget ska slutredovisas 28 februari 2021. 
 
I Trafikverkets delredovisning görs bedömningen att stora och omfattande ändringar i systemet krävs 
för att nå kostnadsramen 205 mkr. 
 
Samråd 2, Ny stambana Göteborg-Borås 
Mellan den 14 september och 6 november pågår samråd 2 för ny stambana Göteborg-Borås. 
Samrådet är helt digitalt och innehåller både skrivet material och en interaktiv karta. Samrådet är 
öppet för alla att kommentera och kan ske skriftligt och/eller via den interaktiva kartan. Samrådet 
innehåller förslag på korridorer och stationslägen samt beskrivning av bortvalda korridorer. 
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§ 60 Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Diarienummer: 2020/SKF0110 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (denna remiss) 

• Målbild tåg 2028  

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i regionen och medlemskommunerna inom varje delregion ges möjlighet att yttra sig 
över förslaget.  
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 61 Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Diarienummer: 2020/SKF0111 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet 
godkänt komplettering så att målbilden går i linje med Hallands målbild gällande Viskadalsbanan 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

• Målbild tåg 2028 (denna remiss) 

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland  
 
Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen av tågtrafiken och 
storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att 
konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla 
tågresandet till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.  
 
Resultatet av utredningen är således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 
beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra angelägna åtgärder för 
att nå målen i det övergripande trafikförsörjningsprogrammet. I utredningen pekas ofinansierade 
infrastrukturåtgärder ut där ett samarbete mellan Trafikverket, regionen och kommunerna kommer 
krävas för att verkställa målen.  
 
Christofer Bergenblock (C) Varberg påtalar att Halland har en målbild att restiden mellan Varberg och 
Borås ska understiga 60 min. Detta kräver åtgärder under de närmaste åren och bör därför finnas 
med i yttrandet. 

 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna  
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§ 62 Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 
Diarienummer: 2020/SKF0112 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  

• Målbild tåg 2028  

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland (denna remiss) 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för kollektivtrafikens 
utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i 
enlighet med Vision Västra Götaland och det hållbara resandet öka, krävs att såväl regionen, 
Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att 
åstadkomma bra lösningar.  
 
”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra Götalands 49 kommuners 
fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt 
beslut i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, 2016-05-31.  

 
Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 21 åtgärder för att 
stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland” ska genomföras senast 2020.  
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 63 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
Diarienummer: 2020/SKF0112 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit emot Västra Götalandsregionens remiss till ny 
regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030.  Den regionala utvecklingsstrategin är 
en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det 
förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  
 
Boråsregionen initierade en arbetsprocess under remissperioden med syfte att stärka det regionala 
utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. Dialog har 
genomförts i kommunernas ledningsgrupper, i ett antal kommunstyrelser och förbundet har även 
bildat en intern arbetsgrupp samt en referensgrupp med kommunala kontaktpersoner för att 
förankra processen.  
 
Boråsregionen ser strategiförslaget i sin helhet som ett bra förslag. Det finns en samsyn att målet är 
relevant och angeläget men målformuleringen behöver bli skarpare. De långsiktiga prioriteringarna 
känns angelägna och hållbara. De vägledande principerna förtydligar vårt gemensamma arbetssätt 
och bör lyftas fram. Avslutningsvis framhåller Boråsregionen flertalet av delregionens 
styrkeområden; cirkulära affärsmodeller, digitalisering kopplat till e-handel och logistik, 
tillverkningsindustri och gröna näringar. Inom dessa områden föreslår förbundet att Boråsregionen 
tar en ledande position i genomförandet av strategin. 
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 64 Omdisponering av tillväxtmedel 
Diarienummer: 2020/SKF0164 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att outnyttjade projektmedel från projektet Förstärkt näringsliv Boråsregionen 
om 1 000 tkr omfördelas till medfinansiering av projektet Praktikplatsen.se  
 
Sammanfattning 

Projektet Praktikplatsen.se verkar för samordning av kontakter mellan arbetsgivare och 
studerande/arbetstagare för framtida kompetensförsörjning. Projektet är av olika anledningar 
underfinansierat 2020. För att kunna slutföra projektet och införa webbverktyget praktikplatsen.se 
samt uppfylla målen i projektet behöver 1 000 tkr tillföras projektets budget. Tillväxtprojektet 
Förstärkt näringsliv har genererat ett överskott i sin projektbudget, bland annat till följd av Covid-19. 
Med anledning av detta föreslås att 1 000 tkr överförs från projektet Förstärkt Näringsliv till projekt 
Praktikplatsen.se för att bidra till en lösning av samordningen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
för framtida kompetensförsörjning. 
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§ 65 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Gryning Vård AB 
Gryning Vård AB ägs av de fyra kommunalförbunden och befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge 
där försäljningen minskat med 107 mnkr och prognosen försämrats från ett negativt resultat om 29 
mnkr till 41 mnkr. Ställningstaganden från senaste ägarsamrådet är att godkänna nyttjande av eget 
kapital om ca 30 mnkr för att genomföra omställningar samt ge styrelsen i uppdrag att se över den 
geografiska spridningen på enheterna, göra en analys av marknadsläget samt presentera en 
scenariobeskrivning över olika alternativ för bolaget.  
 
Ägarna konstaterar samtidigt att planerad avveckling följer plan men att åtgärderna inte möter det 
snabba försäljningstappet. Information ska breddas från ägarkretsen till kommunalförbundens 
samlade presidium på styrelsemöte med VästKom den 24 november. 
 
Mediapoolen 
Johan Björkman (M) Svenljunga är ordförande i Mediapoolen som ägs av 37 kommuner i Västra 
Götaland, genom kommunalförbunden. 11 av 14 kommuner i Skaraborg har sagt upp sina avtal för 
omförhandling och förväntas lämna organisationen. Diskussioner pågår om och i så fall hur 
verksamheten ska drivas vidare.  
 
Navet science center 
Mot bakgrund av förändrade ekonomiska förutsättningar för Navet science center har förslag 
utarbetats för anpassning av organisationen till gällande ekonomiska ramar. Ny organisation har 
förhandlats och personalförändringar har genomförts, huvudsakligen genom omplaceringsåtgärder, 
frivillig förändring samt pensionsavgång. Med genomförda åtgärder förväntas Navet science center 
klara en verksamhet i ekonomisk balans från och med 2021. 
 
Rättelse Direktionsprotokoll 
§ 36 i protokollet från Direktionens möte 2020-06-05 behöver justeras.  
Nuvarande skrivning: Då avsatta medel i den nu gällande regionala planen inte förväntas förbrukas 
fullt ut behöver den kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när 
redan beslutade åtgärder är färdiga.  
Ny skrivning: Då nu gällande plan inte är fylld med åtgärder för tiden 2025-2029 behöver den 
kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när redan beslutade 
åtgärder är färdiga. 
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§ 66 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
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§ 67 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
2005-2007 1. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
200526 2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200604 3. Beslut förstudieansökan Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar Ordförande BH7 
200609 4. Avtal om tjänsteköp kultursamordnare Borås Stad Förbundsdirektör 
200622 5. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt för 

finansiering av tjänsteköp kultursamordnare 
Ordförande 

200622 6. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt till 
temadag om kulturens betydelse för regional utveckling 

Ordförande 

200721 7. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200817 8. Reviderad ansökan Hemester i Boråsregionen Förbundsdirektör  
200818 9. Konsultavtal Consid AB gällande Riktlinjer för begrepp Förbundsdirektör 
200818 10. Avtal om tjänsteköp projektledare Fossilfri Boråsregion Fyrbodals 

kommunalförbund 
Förbundsdirektör 

200819 11. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200825 12. Avtal gällande Yrkesresan – Bollebygds kommun Förbundsdirektör 
200825 13. Avtal gällande Yrkesresan – Borås Stad Förbundsdirektör 
200825 14. Avtal gällande Yrkesresan – Herrljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 15. Avtal gällande Yrkesresan – Marks kommun Förbundsdirektör 
200825 16. Avtal gällande Yrkesresan – Svenljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 17. Avtal gällande Yrkesresan – Tranemo kommun Förbundsdirektör 
200825 18. Avtal gällande Yrkesresan – Ulricehamns kommun Förbundsdirektör 
200825 19. Avtal gällande Yrkesresan – Vårgårda kommun Förbundsdirektör 
200827 20. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200828 21. Tilläggsavtal gällande E20 Ordförande 
200901 22. Utlämnande av allmän handling, lönelista Administrativ chef 
200902 23. Reviderad ansökan Framtidsbild Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 24. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT Förbundsdirektör 
200903 25. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 26. Reviderad ansökan Kommunikationsplattformen  Förbundsdirektör 
200909 27. Reviderad ansökan Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen Förbundsdirektör 
200909 28. Reviderad ansökan Hållbar framtid Sjuhärad  Förbundsdirektör 
200909 29. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad Förbundsdirektör 
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§ 68 Remiss av betänkandet Skatt på mode 
 

Beslut 

Förbundskansliet får i uppdrag att kontakta remissinstanser i området för att diskutera ett 
gemensamt yttrande. Förslag på yttrande godkänns av presidiet. 
 
Sammanfattning 

Ulf Olsson (S) Borås Stad redogör för ärendet gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 

2020:20) med svarsdag 2 oktober. Remissen handlar om kemikalieskatt kopplad till kläder och skor 

och kan få stora konsekvenser för Boråsregionen med tanke på omfattningen av verksamhet inom 

textilområdet. Kommunalförbundet är inte remissinstans men bör bevaka frågan.   
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§ 69 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 
 

§ 70 Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl 9.00-16.00  
 
 
 


