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Övriga deltagare Helena Tellberg  Samhälle och utveckling §§ 45 - 49 
 Katarina Vallström Fritidskonsulent §§ 47, 48 
 Matilda Skön  Bildning och lärande §§ 49, 50 
 Andreas Persson Bildning och lärande §§ 49, 50, 57 
 Dennis Reinhold Bildning och lärande §§ 51 – 63 
 Johanna Rydberg Bildning och lärande §§ 56, 58 – 63 
 Oscar Franzén  Bildning och lärande §§ 56, 58 – 63 
 Lars-Gunnar Hermansson  Bildning och lärande § 51 
 Helena Odinge Ekonomi §§ 53, 54 
 Kerstin Engelin Ekonomi §§ 53, 54 
 Maria Steen HR-enheten §§ 53, 54 
 Amela Filipovic  Bildning och lärande § 57 
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§ 43/2022 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD) 

Beslut 
Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 

__________ 
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§ 44/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 45/2022 

Information från sektorchef 
Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om aktuell situation från Sektor samhälle och 
utveckling. 

 
- Byggnader 

o Studiebesök på Lyckeskolan i Marks kommun 
o Ytterbyskolan - renovering 
o Diseröd - ombyggnadsprojektet 
o Klöverbackens skola  
o Uppdrag samlad särskola – Kullen och Sandbacka 
o Sparråshallen, klar för aktiviteter vecka 25 

 Golv byts efter samråd med föreningar och skola.  
- Föreningar 

o Många sporter från att varit sommar eller vinter betraktar sig som 
helårssporter/åretruntaktiviteter.  

Anna Vedin (M), Hur går det med samsynskontraktet? Följer inte föreningarna 
samsynsavtalet?  

 
Helena Tellberg, man försöker följa det samtidigt som man vill locka och då behöver 
erbjuda hela året.  
 

- Samverkan mellan föreningar och kommunen 
o RFSISU har varit möten med, ett antal utmaningar med föreningar som inte 

kommer överens på kommunens anläggningar.  
- Föreningar 

o Idrottsskolan, Tittar fortsättningsvis på nytt avtal  
o Riktlinjer för lokaler 
o Cuper under våren  
o Kungälvs handbollsklubb, att stärka Mimers efter eventuella krav om de skulle gå 

upp i seriesystemet 
o Fontins motionsslinga rustas upp 
o Yttern, fortfarande utredning om varför belysningen blinkar 
o Munkgärdeplan flyttat konstgräs från Skarpre nord. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 46/2022 

Dialog – övernattning på skolor och gymnastikhallar 
 

Utskottet för dialog kring övernattningar i kommunens skolor och gymnastikhallar. Det som 
diskuteras är: 
- Möjligheter kring att reglera och styra 
- I förhållande till näringslivet (hotellverksamhet) 
- Då hotellen i närområdet är fullbokade 
- Eventuell prissättning 
- Prejudikat 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 47/2022 

Idrottspriset 2022 (Dnr KS2022/0182) 

Kungälvs kommun delar ut ett Idrottspris på 10 000 kronor. Idrottspriset delas ut för femte 
året i rad och förra årets vinnare var Bodil Björklund, från Gymnastikföreningen 
Kungälvsgymnasterna.  
Priset är en hedersutnämning som delas ut för framgångsrika idrottsprestationer och 
idrottsinsatser.  
Utskottet för bildning och lärande beslutar på sittande möte om pristagare.  
 
Flera nomineringar har inkommit under förslagstiden och utskottet presenterades dessa vid 
föregående möte.  
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Kungälvs kommuns idrottspris 2022 tilldelas… 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Idrottspriset 2022 
Nomineringar till Idrottspriset 2022 

Beslut 
Mattias började sin bana inom rodden i tidiga tonåren. Rodden blev snabbt allvar. 
När han tog studenten skippades det ordinarie firandet och i stället satte han sig på 
bussen och drog ut på tävlingar. Det var under 90-talet som han under några år 
elitsatsade och var med och rodde världscup. Under början av 2000 talet blev det i 
stället motionsrodd och efter att familjelivet pockade på uppmärksamhet kom Mattias 
att engagera sig som tränare för unga förmågor som tio år senare kom att resultera i 
NIU på gymnasiet då gänget med ungdomar hängt i och utvecklats till trogna 
klubbroddare. 
 
Framför allt är det Mattias förmåga att se samarbeten i stort och smått som har fått 
klubben, Kungälvs roddklubb, att synas. Det gäller samarbeten med klubbar i Sverige, 
men även andra länder som Norge och Frankrike. Med sitt öppna sinne för 
samarbeten och stora kontaktnät som sträcker sig långt utanför Sverige, Norden men 
även Europa har föreningen placerat sig på roddkartan. En man som vill att det ska 
vara roligt med rodd och har en förmåga att se möjligheter och nya vägar i en liten 
och traditionsbunden sport. Driven av att det är klubbarna i Sverige som är grunden 
till framgång. Förmågan att organisera läger, båtinköp och transporter samt att få till 
ansökningar till olika instanser för att finansiera verksamhet som båtinköp och 
träningsläger. 

 
Kungälvs kommuns idrottspris, 2022, tilldelas Mattias Carlsson, Kungälvs 
Roddklubb. 

__________ 
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 § 48/2022 

Idrottsstipendiet 2022 (Dnr KS2022/0183) 

Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet syftar till 
att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och enskilda 
idrottsutövare verksamma i Kungälvs kommun.  
Utskottet för bildning och lärande fattar vid sittande möte beslut om vem som ska tilldelas 
stipendiet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2022... 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Idrottsstipendiet 2022 
Nomineringar till Idrottsstipendiet 2022 

Beslut 
Team Serenity bildades förra säsongen och blev föreningens nya 
utvecklingslag/ungdomslag.  
Team Harmony är föreningens ungdomslag sedan många år och där skördar 
föreningen stora framgångar. De som inte riktigt når hela vägen till en tävlingsplats i 
Team Harmony har nu en fantastisk chans att träna och tävla i ungdomsklassen i 
Team Serenity. Ett lag som möjliggör att flickor kan fortsätta längre med sin sport i 
en ungdomsklass men i en lite lägre nivå. Ungdomarna i laget är 12–15 år och 
föreningen har därmed lyckats behålla många av sina åkare.  
 
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2022 tilldelas Team Serenity, Ytterby Kungälv 
Konståkare. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 49/2022 

Riktlinjer - stipendier och priser 
 

Utskottet för dialog tillsammans med Helena Tellberg, verksamhetschef, Matilda Skön, 
Kulturchef och Andreas Persson, Verksamhetsutvecklare, om arbetet med översyn av riktlinjer 
för stipendier och priser.  

  
- Samordning av dokument 
- Benämningar 
- Rådens uppgift/beslutanderätt 
- Tidsfrist för nomineringar 
- Tydliggöra skillnader mellan pris och stipendiat 
- Ett samlat dokument innehållande alla priser och stipendiat 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 50/2022 

Styrdokument - Riktlinjer Kulturgaranti (Dnr KS2022/0580) 

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag av Kungälvs trion att utreda och redovisa ett 
förslag för hur en kulturgaranti kan införas i Kungälvs kommun. Förvaltningen redovisade hur 
ett sådant förslag kan se ut i Kungälvs kommun i ett tjänsteutlåtande i oktober 2021. I 
tjänsteskrivelsen angavs det vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrande 
dokument för Kulturgarantin. Förvaltningen har därefter tagit fram en riktlinje som motsvarar 
viljeriktningen i beslut KS2021/1311. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att: 
Riktlinjer för kulturgarantin antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Riktlinjer Kulturgaranti 
Bilaga Riktlinjer Kulturgaranti i Kungälvs kommun 

Förslag till Kommunstyrelsen 
Riktlinjer för kulturgarantin antas. 

__________ 
 
Expedieras till:  Kajsa Persson, kultursamordnare 
Matilda Skön, Dennis Reinhold, Andreas Persson. 

För kännedom till: 
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 § 51/2022 

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.  
 
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling. 
 
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 
 
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. 
 
Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek 
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning 
och lärande 
Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
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Förslag till Kommunfullmäktige 
Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till 
Dennis Reinhold, 
Matilda Skön, 
Annie Alsterholm 
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 § 52/2022 

Information från sektorchef 
 

Dennis Reinhold, Sektorchef, informerar om aktuellt inom sektorn bildning och lärande enligt 
följande:  

  
- Tjänst ute för – Tillsvidareanställning av rektor  
- Arbete under våren med samarbete med trygghet och stöd i gemensamma uppdrag och 

mål avseende: 
o Systematiska kvalitetsarbete  
o Stort fokus på skolpliktsbevakning 
o Förebyggande insatser  

- Information om Kullens skola 
o Det finns utmaningar i förskoleklasserna, mer fokus på skolförberedande än det 

varit tidigare. 
- Upphandling av nytt verksamhetssystem 
- Pedagogsituationen på Marsstrandsskola 
- Skolavslutningen 2022 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 53/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 

Kerstin Engelin och Helena Odinge, ekonomi, redovisar februariprognosen för Sektor 
bildning och lärande inklusive kommentarer.  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 54/2022 

Personalrapportering (inkl. sjukfrånvarotal) 
 

Maria Steen, HR-specialist, informerar om sjukfrånvarostatistiken per verksamhet: 
 
- Förskola 
- Grundskola och fritidshem åk F – 6 
- Grundskola åk 7 – 9 
- Gymnasium (exklusive Vux) 
- Kultur 
- Kompetenscentrum (inklusive Vux) 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 55/2022 

Status på uppdrag - Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
 

Dennis Reinhold, sektorchef, informerar om uppdraget attraktivt att vara anställd i Kungälvs 
kommun och redovisar Handlingsplanen HÖK 21. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 56/2022 

Information - Skolval 
 

Johanna Rydberg, Verksamhetsutvecklare, informerar om skolvalet för elever folkbokförda i 
Kungälvs kommun.  

 
 Förskoleklass 

- Sökande och placerade per skola 
1,6 % har inte ansökt om plats 
6,6 % har inte fått önskad förstahandsskola i kommunal regi 

Årskurs 7 
- Sökande och placerade per skola 

2,7 % har inte ansökt om plats 
1,1 % har inte fått önskad förstahandsskola i kommunal regi 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 57/2022 

Presentation preliminärantagning gymnasiet 
 
 Amela Filipovic och Andreas Persson informerar om preliminärantagningen för gymnasiet. 
 

Elever till Kungälv, antagna på mimers hus 
Elever från Kungälv, folkbokförda  
Elever från Kungälvs tre högstadieskolor 

 
1. Elever till Mimers hus 

Antagna fördelat på hemkommun 
2. Elever folkbokförda i Kungälv 

Preliminärantagning  
Elever folkbokförda per program 
Folkbokförda i Kungälv fördelat per program och gymnasiekommun 
Andel högskoleförberedande/yrkesprogram 

3. Avlämnade skolor 
Högskoleförberedande/yrkesprogram per avlämnande kommunal skola 
Fördelning regi för respektive kommunal skola  
Elever till Mimers, andel från avlämnande skolor  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 58/2022 

Remiss från Skolinspektionen om en utökning av en befintlig 
gymnasieskola från NTI Gymnasiet Macro AB. (Dnr KS2022/0328) 

En ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB om en utökning vid NTI Handelsgymnasiet 
Göteborg med start läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun 
har till senast 6 maj 2022 möjlighet att yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd verksamhet 
planerar NTI Gymnasiet Macro AB att ha utökat med totalt 36 platser på 
ekonomiprogrammet med inriktning juridik.  
 
Utifrån intresset för programmet och behovet av antal platser föreslår förvaltningen att 
ansökan beviljas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från 
Skolinspektionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen om en utökning av en befintlig gymnasieskola 
från NTI Gymnasiet Macro AB. 
Bilaga Antal 16åringar 
Bilaga Bilaga platser på program 

Beslut 
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om 
utökning av antalet platser vid NTI Handelsgymnasiet Göteborg. 

__________ 
 
Expedieras till:   
tillstand@skolinspektio
nen.se 

För kännedom till: 
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 § 59/2022 

Remiss från Skolinspektionen - Godkännande av huvudman för särskild 
variant Donnergymnasiet AB (Dnr KS2022/0329) 

En ansökan från Donnergymnasiet AB om godkännande av huvudman för särskild variant 
inom det estetiska området vid Donnergymnasiet i Göteborgs Stad från och med läsåret 
2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj att 
yttra sig över ansökan. Förvaltningen bedömer att inriktningen inte får någon direkt inverkan 
på möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på befintliga skolor då 
ansökan inte gäller en utökning av antalet platser. Förvaltningen föreslår därför att ansökan 
antas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - Godkännande av huvudman för särskild 
variant Donnergymnasiet AB 
Bilaga Antal 16åringar 

Beslut 
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen. 

__________ 
 
Expedieras till: 
tillstand@skolinspektio
nen.se 
  

För kännedom till: 
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 § 60/2022 

Remiss från Skolinspektionen om en utökning av befintlig gymnasieskola 
från huvudman (Dnr KS2022/0330) 

En ansökan från Praktiska Utbildning AB om en utökning vid Framtidsgymnasiet Göteborg 
med start läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till 
senast den 6 maj 2022 att yttra sig över ansökan. Vid full utbyggnad planerar 
Framtidsgymnasiet ha utökat med 36 platser på Försäljning- och serviceprogrammet och 36 
platser på Vvs- och fastighetsprogrammet, vilket totalt motsvarar en ökning med 72 platser.  
 
Utifrån intressen för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår 
förvaltningen att ansökan gällande utökning av Försäljning- och serviceprogrammet beviljas 
och ansökan om utökning av Vvs- och fastighetsprogrammet avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen om en utökning av befintlig gymnasieskola från 
huvudman 
Bilaga Antal 16åringar 
Bilaga Bilaga platser på program 

Beslut 
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan utökning av antalet platser vid NTI Handelsgymnasiet Göteborg. 
 

__________ 
 
Expedieras till: 
tillstand@skolinspektio
nen.se  

För kännedom till: 
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 § 61/2022 

Remiss från Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg (Dnr 
KS2022/0399) 

En ansökan från Societas Gymnasium AB om godkännande för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg med start läsåret 2023/2024 har inkommit 
till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj 2022 att yttra sig över 
ansökan. Vid full utbyggnad verksamhet planerar Societas Gymnasium AB att ha 553 platser, 
fördelat på Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Utifrån intressen för programmen och behovet av antal platser föreslår förvaltningen att 
ansökan beviljas för ekonomi-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet samt 
avslås för humanistiska programmet. Förvaltningen föreslår därför att yttrandet godkänns som 
kommunens svar på remissen från Skolinspektionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg 
Bilaga Antal 16åringar 
Bilaga Bilaga platser på program 

Beslut 
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan om nyetablering av fristående gymnasium vid Societa Gymnasium Göteborg. 

__________ 
 
Expedieras till:  
tillstand@skolinspektio
nen.se 

För kännedom till: 
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 § 62/2022 

Remiss från Skolinspektionen om godkännande för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale (Dnr 
KS2022/0400) 

En ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale med start läsåret 2023/2024 har inkommit 
till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj 2022 att yttra sig över 
ansökan. Vid full utbyggnad planerar Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ha totalt 18 platser på 
Vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Utifrån intressen för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår 
förvaltningen att ansökan gällande utökning av Vård- och omsorgsprogrammet avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen om godkännande för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale 
Bilaga Antal 16åringar 
Bilaga platser på program 

Beslut 
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remiss gällande 
utökning av antalet platser vid Yrkesgymnasiet Ale. 

__________ 
 
Expedieras till:   
tillstand@skolinspektio
nen.se 

För kännedom till: 
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 § 63/2022 

Remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Göteborg (Dnr KS2022/0434) 

En ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande av huvudman för särskild variant av 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium Göteborg från och med 
läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 
maj att yttra sig över ansökan. Förvaltningen bedömer att inriktningen inte får någon direkt 
inverkan på möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på befintliga 
skolor då ansökan inte gäller en utökning av antalet platser. Förvaltningen föreslår därför att 
ansökan antas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från 
Skolinspektionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för särskild 
variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium Göteborg 
Bilaga Antal 16åringar 

Beslut 
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen. 

__________ 
 
Expedieras till:   
tillstand@skolinspektio
nen.se 

För kännedom till: 
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 § 64/2022 

Rapporter 
 

Anna Vedin (M) informerar om följande:  
- Idrottsrådet  

o Idrottspolitiskplan 
i KS senast 14 december 

o Idrottskonferens 2022-10-22  
- Kulturrådet 
- Romelanda folkdanslag, önskemål om användning av Meröppna bibliotek. 

 
William Hult (S), informerar om följande:  
- GR-rapport 

Preliminärantagning 2022 
 

Utskottet informeras även om: 
- Programråd fordon och transport  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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