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Anmälningsärende 2019-09-16 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Undertecknat avtal för försäkringslösning av intjänad  

pensionsrätt från KPA Pensionsförsäkring AB  (bil.) 

Dnr 2017-00366 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås  

AB den 27 juni 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

3. Tackbrev - European Athletics U20 Championship 18-21  

july 2019 från Svenska Friidrottsförbundet  (bil.) 

Dnr 2016-00830 

 

4. Beslut om förskottsutbetalning 2019 från Tillväxtverket. (bil.) 

Dnr 2018-00378 

 

5. Svar från Miljöförvaltningen att man avstår från att yttra sig  

över Remiss - Naturvårdsverkets förslag till vägledning om  

BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten  

och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC) (bil.) 

Dnr 2019-00652  

 

6. Information om Sveriges Kommuner och Landstings  

ordinarie kongress i Linköping den 27-28 nov 2019 (bil) 

Dnr 2018-00300 

            

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

















 

 

 

 

 

 

 

Svenska Friidrottsförbundet/Swedish Athletic Association 
Heliosgatan 3, SE-120 30 Stockholm, Sweden. Visiting Address: Heliosgatan 3 
Telefon +46(0)10 476 53 41  Fax +46(0)8 724 68 61  Mobil +46(0)703 349  21 41 
stefan.olsson@friidrott.se   www.friidrott.se   Bg 332-1387   Org nr 802001-0719 

 
Till 
Borås Stad    Stockholm 5 augusti 2019 

 

European Athletics U20 Championship 18-21 july 2019 
 

Vi vill på det här enkla sättet TACKA för kommunens arbete och där  
Ert engagemang var det absolut viktigaste för den stora succén! 

 

Med några veckors perspektiv kan vi konstatera att U20 EM i Borås blev en stor framgång på 
många sätt. Den största anledningen till det är stadens hängivna engagemang, passion och 
kompetens inom flera olika områden och aktiviteter! Vi har fått ta del av väldigt mycket 
uppskattning från såväl Europeiska Friidrottsförbundet, deltagande nationer och det svenska 
landslaget! Beröm som Ni förtjänar och som vi gärna vill förmedla vidare! 
 

Hela arrangemanget genomsyrades av en härlig stämning och atmosfär som skapades 
genom en skön inramning med stor och engagerad publik som också hjälpte det svenska 
laget att göra ett av de bästa mästerskapen någonsin. Att tävla på hemmaplan har varit en 
stor upplevelse för hela truppen. 
 

Arrangemangsområdet kring Ryavallen har fått oerhört mycket positiv respons där närhet, 
fungerande logistik och fina anläggningar har uppmärksammats av såväl deltagare som 
tränare och ledare. Många fantastiska resultat och prestationer fick vi bevittna under fyra 
dagar där många aktiva från hela Europa tog nästa steg in i framtiden som blivande 
storstjärnor. Årets mästerskap i Borås kommer garanterat vara ett minne för livet och 
inspiration för fortsatt träning och hård satsning. 
 

Vi är både glada och tacksamma över samarbetet med kommunen. En resa som startade 
redan 2016 i samband med ansökan för arrangemanget och som sedan intensifierats för 
varje år och månad för att kulminera under fyra intensiva dagar på Ryavallen. Den energi och 
det goda humör som funnits hos alla inblandade har var imponerande och hjälpt till när 
funnits behov av problemlösningsförmåga. Heders! 
 

Vi ser fram mot en fortsatt dialog och kontakt i ambitionen att också i framtiden hitta 
samarbete kring arrangemang, nu närmast i samband med Friidrotts-SM 2021 i Borås!  

   
Johan Storåkers   Stefan Olsson 
Ordförande    Generalsekreterare 
Svenska Friidrottsförbundet  Svenska Friidrottsförbundet 



Från: Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se> 
Skickat: den 10 juni 2019 14:56 
Kopia: Särnå Karin 
Ämne: Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019 

Till fullmäktige i kommuner och regioner 

Information om SKL:s ordinarie kongress 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför sin ordinarie kongress i Linköping den 27-28 

november 2019. Den 26 november arrangerar partigrupperna möten i Linköping inför kongressen. 

På kongressen samlas de 451 ombud som är valda av fullmäktige i kommuner och regioner för att 

representera sitt län.  

I vecka 25 (17 juni-20 juni) kommer SKL att publicera förslaget till inriktningsdokument för SKL:s 

verksamhet den kommande mandatperioden. Kommuner och regioner samt kongressens ombud kan ta del 

av dokumentet på kongress.skl.se.  

Motion till kongressen kan väckas av medlem (kommun och region) samt ordinarie ombud. Motion ska ha 

inkommit till SKL senast två månader före kongress, dvs senast den 26 september. På kongress.skl.se 

finns en mall för att skriva motion och instruktioner om hur motionen skickas in. 

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL 

senast den 13 november. 

För mer information om kongressen: kongress.skl.se 

Mvh 

Karin Särnå 
Handläggare 
Avdelningen för administration 
_________________________________ 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
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