
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-28 1 (16) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 - 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Ellinor Zeidlitz (MP)  
 Lennart Andersson (S)  
 Kirsten Lysgaard (SD)  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Jenny Landernäs (M)  
 David Lindberg (L)  
 Niko Ljevar (S)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Lisbeth Wallman (S), Elisabeth Erngren (V) §§ 49 - 50, sekreterare 

Julia Lundin, kommunsekreterare Carina Iwemyr, skolchef Lena Millberg, 
övriga se § 50.  

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera David Lindberg (L)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 september 2018 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 49 - 60 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  David Lindberg (L) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 49 - 60 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-28 

   
Anslaget uppsättes 2018-09-03 Anslaget nedtages 2018-09-25 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Lundin 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-28 
 
 

2 (16) 
  

 
  

 
 
BUN § 49 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen      Dnr 26/18 
 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello redovisar betygsutfall för vår-
terminen 2018. 

 
 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet i 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas.  
 

 
• Områdeschef Lena Åhlén informerar om förskolans föräldraenkät.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 50 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 49 – Områdeschef grundskolan, områdeschef förskolan Lena Åhlén, rektor 
Ylva Lindberg, rektor Ingrid Ivarson, rektor Ann-Sophie Günzel Wahlström, 
kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello. 
§§ 51-58 – Skolchef Lena Millberg. 
§ 59 – Områdeschef förskolan Lena Åhlén. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 51 
 
Ansökan om tilläggsbelopp – Carlforsska gymnasiet  Dnr 336/18 
 
En ansökan om fortsatt tilläggsbelopp för elev på gymnasiet har inkommit till 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i tjänsteskrivelse 29 juni 2018 att det 
är motiverat att bevilja ansökan om tilläggbelopp för att eleven ska kunna full-
göra sin skolgång på valt program.  
 
Kostnad för resurspedagog har under läsåret 17/18 varit 67 875 kr/termin. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 45.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Carlforsska gymnasiets ansökan om tilläggsbelopp gällande eleven 
XX, XX, för läsåret 18/19, samt  
 
att beslutet kan komma att omprövas om inte åtgärdprogrammet fullföljas. 
 
 
 
______ 
Exp till: Gymnasiechef 
              Carlforsska gymnasiet 
              
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 52 
 
Ansökan om tilläggsbelopp – Edströmska gymnasiet   Dnr 337/18 
 
En ansökan om tilläggsbelopp för elev på gymnasiet har inkommit till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i tjänsteskrivelse 4 juli 2018 att det är 
motiverat att bevilja ansökan om tilläggbelopp för att eleven ska kunna fullgöra 
sin skolgång på valt program.  
 
Kostnad för resurspedagog har under läsåret 17/18 varit 67 875 kr/termin. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 46.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Edströmska gymnasiets ansökan om tilläggsbelopp gällande eleven, 
XX, XX, för läsåret 18/19, samt  
 
att beslutet kan komma att omprövas om inte åtgärdprogrammet fullföljas. 
 
______ 
Exp till: Gymnasiechef 
              Edströmska gymnasiet 
              
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 53 
 
Ansökan om förlängd språkintroduktion    Dnr 393/18 
 
Ansökan har inkommit från en asylsökande elev, som läst språkintroduktion, 
om ett fjärde år då denne vill slutföra studierna på språkintroduktionen.  
 
Eleven som söker omfattas av den nya versionen av gymnasielagen som trädde i 
kraft den 1 juli i år, och berör runt 9 000 ensamkommande unga som har väntat 
så länge på besked om att få stanna i Sverige att de hunnit bli myndiga och inte 
längre kan bedömas som barn. Med den nya lagen ges de möjlighet att stanna 
för att studera klart. Oklarheter råder nu kring tillämpningen av den nya lagen 
och Regeringen avvaktar migrationsöverdomstolens besked om tillämpligheten 
av den nya gymnasielagen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 47.  
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att låta XX påbörja fjärde året på språkintroduktion i avvaktan på 
migrationsöverdomstolens besked, samt 
 
att när migrationsöverdomstolen har lämnat besked om tillämpligheten av den 
nya gymnasielagen fatta nytt beslut om att låta XX få slutföra det fjärde året på 
språkintroduktionen. 
 
Sigge Synnergård (L) och Jenny Landernäs (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
______ 
Exp till: Gymnasiechef för vidare befordran  
               
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 54 
 
Ansökan om förlängd studietid – Wijkmanska gymnasiet   Dnr 366/18 
 
En ansökan om förlängd studietid för elev att gå om årskurs 1 på gymnasiet har 
inkommit till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i tjänsteskrivelse 29 juni 2018 att det 
är motiverat att bevilja förlängd studietid, omgång av årskurs 1, för att eleven 
ska kunna fullgöra sin skolgång på valt program.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 48. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Wijkmanska gymnasiets ansökan om omgång av årskurs 1 på Indu-
striprogrammet, inriktning svets, för eleven XX, XX, under läsåret 18/19. 
 
 
______ 
Exp till: Gymnasiechef 
              Wijkmanska gymnasiet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 55  
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 september 
2018    Dnr 283/18 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 maj 2018 § 46 om ny delega-
tionsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att under punkten 14.2 Gymnasieskola att den 
kompletteras vad gäller beslut om bidragsbelopp samt eventuellt tilläggsbelopp 
till gymnasieskola. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 49. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 maj 2018 § 46 och fr o m den 1 sep-
tember 2018 fastställa delegering av beslutanderätt för barn- och utbildnings-
nämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet 
hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
 
______ 
Exp till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 
              Reglementsärmen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 56 
 
Överföring av ekonomiska medel till kommunstyrelsen för finansiering 
av en kommunövergripande bemanningsenhet    Dnr 407/18 
 
Bemanningsenheten tillhör i dagsläget socialförvaltningens område LSS. En-
heten startades 2008 inom socialförvaltningen med anledning av att behovet av 
vikarier från början var störst där. Under åren har enheten växt med större och 
nya verksamheter. Sedan år 2011 rekryterar även förskola och fritids sina vika-
rier via bemanningen och sedan 2015 likaså skolan. Inom socialförvaltningen 
har alla befintliga verksamheter vuxit både i form av flera medarbetare och nya 
verksamheter. 
 
Under tiden 2017-04-01 – 2019-03-31 pågår projektet ”personalförsörjnings-
kedjan”. Det huvudsakliga syftet med projektet är att bryta den uppåtgående 
trenden att sjukfrånvaron ökar för varje år. Ett uttalat mål i projektet är att sänka 
sjukfrånvaron från 7,64 % till en nivå runt 5 % där det under projektiden ska 
synas ett trendbrott och en början till en sänkning av sjukfrånvaron.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 juli 2018 att pro-
jektet är mer än att komma till bukt med den stigande sjukfrånvaron, det är flera 
delar som hänger ihop i en kedja; en bra arbetsmiljö kännetecknas av goda 
arbetsplatser och ger en attraktiv och jämställd arbetsgivare, där de anställda är 
friska, glada och engagerade. Det handlar också om att kunna rekrytera, ut-
veckla och behålla medarbetare samt att ta fram strategier för hur vi kan arbeta 
med kompetensöverföring vid pensionsavgångar. Att ha en kvalitetssäker rekry-
tering och bemanning är avgörande för att lyckas i arbetet, varför en del av 
projektet handlar om att också under projekttiden undersöka möjligheter till att 
skapa en kommungemensam rekryterings- och bemanningsenhet så personal-
försörjningskedjan länkas ihop. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelsen att i syfte att effektivisera 
och samordna de timavlönade vikarier som anställs i de olika förvaltningarna i 
kommunen, föreslår HR-chefen i skrivelse den 9 juli 2018 att en kommunöver-
gripande bemanningsenhet inrättas under kommunstyrelseförvaltningen. Den 
kommunövergripande bemanningsenheten ska tillgodose förvaltningarnas be-
hov av timavlönade vikarier och också anställa samt ansvara för allt som rör 
vikariens anställning. Vidare ska den kommunövergripande bemanningsenheten 
på ett kvalitetssäkert sätt tillhandahålla timavlönade vikarier till de olika för-
valtningarna. Barm- och utbildningsnämnden ska enligt förslag i HR-chefens 
skrivelse föra över 1370 tkr till kommunstyrelsen för att finansiera en kom-
munövergripande bemanningsenhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 50. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 56 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fr o m den 1 januari 2019 föra över 1370 tkr från barn- och utbildnings-
nämnden till kommunstyrelsen för att finansiera en kommunövergripande be-
manningsenhet organiserad vid kommunstyrelseförvaltningen. 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 57 
 
Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län 
Dnr 388/18 
 
Region Västmanland rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att införa en samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i länet. 
 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) styrelse uppdrog 2013 åt bered-
ningen att utreda en samordningsfunktion för länets skolhälsovård. Frågan 
väcktes utifrån en uppfattning att det var stora skillnader i möjlighet till effektiv 
kommunikation inom verksamheter för yngre barn, barnavårdscentral (BVC) 
och skolbarn, (skolhälsovård). Det fanns också en idé om att arbeta med en 
samlad satsning på professionens kompetensutveckling. Samordningsfunk-
tionen förväntas att fylla flera funktioner, som att vara en tydlig representant för 
elevhälsans medicinska del såväl inom länets elevhälsa som i kontakter med 
exempelvis hälso- och sjukvårdens olika delar och andra samarbetsparter, stödja 
metodutveckling och initiera kompetensutveckling, sprida information om ny-
heter och lagstiftning, leda nätverk, verka för kvalitetssäkring med mera.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 augusti 2018 att för-
slaget innebär länsgemensamma resurser till funktionerna samordnande skol-
sköterska 80 % samt samordnande skolläkare 20 %. Kostnaden är 1 miljon kro-
nor per år, som fördelas lika mellan Region Västmanland 50 % och länets 10 
kommuner 50 % utifrån en proportionell fördelning med utgångspunkt från 
elevantal i åldersgruppen 6-19 år. Ytterligare 200 000 kronor per år avsätts av 
Region Västmanland för utbildnings- och möteskostnader. Hallstahammars 
kommuns medfinansiering för 2019 är 30 000 kronor. Medel för medfinansie-
ring frigörs genom omfördelning inom grundskolans ram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 51. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att införa samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands 
län, enligt redovisat upplägg, under förutsättning att övriga parter fattar likaly-
dande beslut, 
 
att medfinansiera en samordnad funktion för elevhälsa i Region Västmanland 
under återstående del av 2018 (om funktionen verkställs under 2018) och hela 
2019 under förutsättning att övriga parter fattar likalydande beslut samt 
 
att nytt ställningstagande för fortsatt medfinansiering tas efter utvärdering om  
två år. 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Region Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 58 
 
Inriktningsbeslut för Näslundskolans ny- och ombyggnation     Dnr 197/18 
 
Våren 2017 flyttades verksamheten vid Näslundskolan successivt till andra lo-
kaler efter att en del elever och personal reagerat på luften i skolan. Från läsåret 
2017/18 har hela Näslundskolans verksamhet flyttats till Fredhemsskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför tillsammans med tekniska förvalt-
ningen, ekonomichef och kommunchef i skrivelse den 6 augusti 2018 att barn 
och utbildningsnämnden planerar för att verkställa kommunfullmäktiges inrikt-
ningsbeslut från 2013-06-17 att återföra årskurs 6 till mellanstadiet. När nu 
temporärt all verksamhet är flyttad till Fredhemsskolan ryms där årskurserna F-
6. Vid återflytt till Näslundskolan måste skolan byggas ut för att rymma årskurs 
F- 6. 
 
Nuvarande elevantal inklusive årskurs 6, planerade bostäder i Bostadsförsörj-
ningsprogrammet, befolkningsprognos och bedömning av generationsskifte har 
använts för långsiktig prognos för elevantalet på skolan. Planerad utbyggnad 
dimensioneras för att skolan ska klara nuvarande elevantal F-5 med 132 elever 
(läsår 21/22), årskurs 6 med plats för 40 elever och plats för 100 nya elever i 
samband med inflyttning i området för framtiden. Behovet är två paralleller  
d v s 2 klasser/årskurs F-6. Ny skola ska långsiktigt klara att ta emot 300 elever. 
 
Analysresultaten från de utredningar som gjorts visar på påverkan av trä-
skyddsmedel i inomhusluften i skolan. Ursprunget till påverkan är en metod 
som var vanlig på 1960 - 70 talet då man använde tryckimpregnerade syllar i 
byggnadens väggkonstruktioner. Om fuktkvoten blir förhöjd i trä impregnerat 
med klorfenol så påbörjar en mikrobiell nedbrytning av klorfenolerna till klo-
ranisoler. Kloranisolerna är flyktiga och sprider sig lätt i inomhusluften. Män-
niskans luktsinne kan detektera halter om enstaka nanogram per kubikmeter luft 
av dessa ämnen. Proverna i luften visar på låga halter men tillräckligt höga för 
att de ska orsaka hälsobesvär. Den inventering som gjorts visar också att den 
äldsta delen med skyddsrum och gymnastikhallen inte har denna riskkonstruk-
tion. 
 
Förstudien av ombyggnation är genomförd och alternativa åtgärder har presen-
terats, dels i utredningens styrgrupp, dels i tekniska nämnden dels i barn- och 
utbildningsnämnden. Skillnad i kostnad för nybyggnation jämfört med total-
renovering är ca 15 miljoner i de kostandsförslag som lämnats. Nybyggnation 
ger en modernare skola med möjlighet till bättre energiåtgärder och en skola 
som har längre livslängd med avskrivning över längre tid. 
 
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har antagit åtgärdsförlag 
som innebär byggande av en ny skola. Tekniska nämnden 2018-04-04 § 36 och 
barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24 § 35.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 58 
 
Nybyggnation inklusive utbyggnad för skolans behov att rymma årskurs 6 och 
inflyttning är en problematik att lösa på den begränsade yta som finns disponi-
bel. För att skolgården ska räcka till för ett ökande antal elever föreslås bygga 
delar av skolan i två våningar. Detta kräver ändring i befintlig detaljplan. Änd-
ring av detaljplan och nybyggnation gör att tidsplanen behöver flyttas fram ett 
år. Tidigare har information gått ut om att skolan ska vara klar för återflytt till 
sommaren 2020. Mer realistiskt är att tidsplanen ändras till maj 2021 för in-
flyttning första veckorna i juni 2021. 
 
Tekniska nämnden behöver investeringsmedel om ca 84 mkr. Kalkylen kan 
komma att ändras när mer detaljerade ritningar på utformningen av den nya 
skolan finns framtagna. Investeringsmedel som nu finns avsatta för skollokaler 
används idag till utbyggnad av Tunboskolan som pågår parallellt.  
 
Konsekvensen av investeringen blir ökad kapital/driftkostnad. Inför mål och 
budget 2019 - 2021 har barn- och utbildningsnämnden före sommaren lämnat 
behov av ökad budgetram för ökad hyra sammanräknat för lokalanpassningar på 
flera skolor. Samtliga anpassningar görs för att klara att ta emot elevökningen i 
grundskolan. För Näslundskolan var beräkningen gjord utifrån då känd 
produktionskostnad på 76,2 Mkr. Behovet behöver nu justeras upp för att mot-
svara investeringskostnaden på 84 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2018 § 52. 
 
Inga-Lena Strömberg (V) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att se 
över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens omklädnings-
rum och att kostnaden härför redovisas separat. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att reno-
vering av gymnastiksalen inklusive omklädningsrummen också inkluderas i ar-
betet så att en nyrenoverad gymnastiksal står färdig samtidigt som den nya 
skolan, samt att uttala att inriktningen ska vara en kunskapsbaserad skola med 
lärarledd undervisning som fokuserar på kunskapsresultat.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Inga Lena Strömbergs (V) 
tilläggsyrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som inriktningsbeslut uttala att en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård 
på Näslundskolan byggs med två paralleller dvs två klasser/årskurs för års-
kurserna F-6, 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-28 
 
 

14 (16) 
  

 
 
 
Forts BUN § 58 
 
att uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad budget 
och kalkyl med tidsplan för en ny skolbyggnad på Näslundskolan, 
 
att som inriktningsbeslut reservera medel för finansieringen inom befintligt in-
vesteringsutrymme för 2019 och kompensera barn- och utbildningsnämnden 
med utökad budget som täcker drift- och kapitalkostnader över dagens kostna-
der, samt 
 
att inför återflytt 2021 kompenseras barn- och utbildningsnämnden för om-
kostander som uppstår vid byggnation, flytt och för inredning på den nya sko-
lan. 
 
att se över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens om-
klädningsrum och att kostnaden härför redovisas separat. 
 
Jenny Landernäs (M) och Sigge Synnergård (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
_____  
Exp till: Tekniska nämnden 
               Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 59 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och fritids-
hem - revideringar  
 
Kommunfullmäktige beslutade om tillämpningsföreskrifter och avgifter för för-
skoleverksamhet och fritidshem den 18 juni 2018 § 87. Samtidigt som man be-
slutade att de nya tillämpningsföreskrifterna och avgifter för förskole-
verksamhet och fritidshem skulle verka f r o m 1 augusti 2018, beslutade man 
även att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om redaktionella 
ändringar i innehållet som direkt följer av lag.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anför i skrivelse den 24 augusti 2018 att efter 
ytterligare granskning som bland annat föranleds av nationell lag revideras till-
lämpningsföreskriften ännu en gång. Nya förslaget har förtydliganden i vad 
verksamheten erbjuder för att förhindra olika tolkningar av innehållet i 
tillämpningsföreskriften. Revideringen handlar om att graviditetspenning ej 
jämställs med sjukskrivning, samt redaktionella ändringar för att förtydliga de 
tidigare tillämpningsföreskrifterna.  
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att tillämpningsföreskrifter och avgifter för för-
skoleverksamhet och fritidshem ska antas.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
_____  
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Reglementspärmen 
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BUN § 60 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-28 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-28 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-08-14 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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