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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)   
 Margareta Sundin (S)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Maria Viitasalo (C)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Torbjörn Estelli (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)   
   
   
Övriga deltagande Ersättare:  Anna Åkerström (M), Tommy Emterby (KD), sekreterare Kristin 

Karlsson, skolchef Anna Landehag, övriga deltagare se § 60. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Torbjörn Estelli (M) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 september 2021 klockan 09.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 59–68 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Torbjörn Estelli (M) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 59-68 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-31 

   
Anslaget uppsättes 2021-09-03 Anslaget nedtages 2021-09-25 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 59 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Skolchef informerar om terminsstarten och coronaläget på 
skolorna. 

• Områdeschef för grundskolan och kvalitetsutvecklare informerar 
om betygsresultat för vårterminen 2021 

• Områdeschef för grundskolan och kvalitetscontroller informerar 
om närvaro 
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BUN § 60 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 59 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, områdeschef Ann-Sophie Günzel 
Wahlström, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, skolchef Anna Landehag 
§ 61 - kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
§ 63 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Levin 
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BUN § 61 
 
Planprogram för Kyrkbyn – för samråd    Dnr 445/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till planprogram för Kyrkbyn till bland 
annat barn- och utbildningsnämnden för samråd.  
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar 
på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet 
ämnar fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i 
Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens 
beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, 
boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som 
kan användas under kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn.  
 
Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 
och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och 
park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark. 
Planförslaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder, i form av villor, 
radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget 
möjligheter för cirka 160 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas 
ut i etapper. Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i 
den västra delen av planområdet. Programmet innebär en utveckling av 
rekreationsområden där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. 
Även Kolbäcken föreslås utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande 
promenadstråk. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 28 juni 2021 upprättat ett yttrande 
över planprogrammet. Förvaltningen anför bland annat att behovet av en 
förskola i det nya utvecklingsområdet framhållits i ett tidigt skede, redan i 
samband med planprogrammet, ser förvaltningen mycket positivt på. Precis 
som förslaget beskriver kommer den nya exploateringen av Kyrkbyn innebära 
en ökad inflytt av barn i förskoleålder och behovet av en ny förskola i Kolbäck 
ökar därmed ytterligare. Barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till 
planprogrammets utformning av gatustrukturen utifrån strategierna Ett 
sammanhållet Kyrkbyn och Tydlighet i gatunätet. Den separata gång- och 
cykelvägen utmed Kyrkbygatan möjliggör såväl säkra utflykter till den 
planerade lekparken som till Kyrkbyåsen för förskolan. Det är också positivt, ur 
ett barn- och elevperspektiv, att trafikutredningen som tagits fram i samband 
med planprogrammet mynnat ut i att det även föreslås åtgärder på befintlig 
infrastruktur utanför planområdet, detta i form av exempelvis separerade gång- 
och cykelbanor och övergångsställe vid Tunboskolan. Att förbinda Kyrkbyn 
med centrala Kolbäck genom den föreslagna gång- och cykelbron bidrar också 
till att barn- och vårdnadshavare som bor i andra områden i Kolbäck med 
enkelhet kan ta sig till förskolan även utan bil.  
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Forts BUN § 61 
 
Barn- och utbildnings-förvaltningen vill slutligen göra projekt- och styrgrupp 
uppmärksamma på att det i detaljplaneskedet för Kyrkbyn bör göras en 
barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalyser ska inte göras vid sidan av det 
ordinarie arbetet utan ska ske som en del i arbetet med att ta fram relevanta 
underlag för beslut. En barnkonsekvensanalys bygger på FN:s barnkonvention 
som nu är antagen som lag i Sverige. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 38.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över planprogram för Kyrkbyn överlämna förvaltningens 
yttrande den 28 juni 2021. 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Skolchef 
              Kvalitetscontroller 
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BUN § 62 
 
Revidering av Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö 
kommunalförbund – för yttrande    Dnr 471/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Vafab Miljös revedering av Föreskrifter för 
avfallshantering till bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Ett 
antal justeringar av föreskrifterna föreslås med anledning av ändringar i 15 kap. 
miljöbalken, den nya avfallsförordningen samt överförandet av returpapper till 
kommunalt ansvar. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2021 att de 
inte har något att erinra mot de föreslagna revideringarna av föreskrifter för 
avfallshanteringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 39.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Föreskrifter för avfallshantering 
VafabMiljö kommunalförbund. 
 
 
_________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Kvalitetsutvecklare 
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BUN § 63 
 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling – för yttrande  Dnr 533/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Strategi och ramverk för hållbar utveckling till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. 
 
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det 
innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar 
oss och ställer krav på oss att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en 
agenda för hela samhället. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. 
Hallstahammars kommun gör redan nu mycket för att ta ansvar för den 
långsiktiga hållbarheten i kommunen och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030, 
men det finns behov av att öka samordningen av arbetet, stärka 
förutsättningarna till samverkan över förvaltningsgränserna och utveckla en 
samlad uppföljning och analys av hållbarhetsarbetet. Denna strategi och 
tillhörande ramverk för hållbar utveckling beskriver vilken förflyttning vi 
strävar efter att göra i vårt arbete och hur vi ska arbeta och samverka kring 
hållbarhetsfrågorna framöver. 
 
Den övergripande målsättningen med strategin och tillhörande ramverk är att 
skapa förutsättningar för Hallstahammars kommun att förstärka vårt bidrag till 
genomförandet av Agenda 2030 och därigenom uppnå ett hållbart samhälle.  
Strategin och ramverket Strategin och ramverket utgår i grunden från allas 
rättigheter till god hälsa, ett meningsfullt liv i trygghet och i samklang med vår 
världs resurser. Det är ett övergripande styrdokument som gäller för samtliga 
nämnder i Hallstahammars kommun och är även vägledande för övriga aktörer 
inom koncernen Hallstahammars kommun. 
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande 
punkter: 

• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i 
ordinarie styrning och ledning. 

• Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

• Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2021 att de 
ser positivt på strategin och ramverk för hållbar utveckling. Särskilt viktigt är 
att ett standardiserat arbetssätt (SIS- standard 854 000) för genomförandet av 
arbetet föreslås. Arbetet innebär ett processorienterat tillvägagångssätt som 
utgår från modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på 
engelska) för att underlätta en ständig förbättring och kan ge stöd i att 
förebygga och hantera risker och möjligheter utifrån hållbarhetsperspektiv.  
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Forts BUN § 63 
 
Vägledningen kan bistå kommunen att få en strukturerad och kvalitetssäkrad 
process i vårt komplexa och mångfacetterade arbete. Arbetet med Agenda 2030 
innehåller många delar, men den föreslagna vägledningen smalnar av, 
säkerställer och processtyr vilket är en styrka. Kompetensförstärkningen 
kommer vara avgörande så att arbetet fokuserar på Agenda 2030:s mål och 
ambitioner och inte enbart utifrån vägledningens ramverk. Faktabaserade 
nulägesanalyser föreslås ske genom ett strukturerat arbete med målsättning att 
ständigt lära och förbättra. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att detta 
arbetssätt kan vara framgångsrikt. Vidare delar förvaltningen uppfattningen att 
denna strategi kan tydliggöra kommunens arbetssätt gentemot Agenda 2030 och 
därmed också öka förutsättningarna att detta integreras i arbetet med ordinarie 
styrning och ledning. Den föreslagna organiseringen ökar möjligheterna till 
strukturerad samverkan och bidrar till ett förstärkt helhetsperspektiv. 
Tvärsektoriellt arbete behövs i arbetet gentemot Agenda 2030. Samtidigt är det 
inte alltid helt enkelt att balansera grunduppdraget, ekonomin och förändrade 
ambitioner. Transparens och långsiktighet är därmed avgörande för framgång. 
Beslutsprocessen måste följa ordinarie processer och därmed också 
informationen och delaktigheten. Kompetens- och resursförstärkning (kanske 
främst kring Agenda 2030 och hållbarhetsmålen) kommer behövas över tid för 
att kommunen ska kunna vara framgångsrika i detta arbete.  I strategin 
tydliggörs ansvarsgränserna: ”Det innebär att kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att det sker ett strukturerat och samordnat arbete 
kring hållbar utveckling i kommunen. Kommunstyrelsen har i uppdrag att skapa 
förutsättningar för att detta arbete ska kunna planeras, genomföras, följas upp 
och kommuniceras ur ett övergripande perspektiv. Nämndernas ansvar för 
hållbar utveckling ligger inom nämndens grunduppdrag”. Detta är oerhört 
viktigt för kommande år då arbetet kommer behöva resurser för att bemästras. 
Den högre ambitionen behöver följas av resurssättning för att bli framgångsrikt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 40.  
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
analysera konsekvenserna av detta strategidokument i form av administration 
och kostnader. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
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Forts BUN § 63 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att som sitt yttrande över Strategi och ramverk för hållbar utveckling överlämna 
förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2021 till kommunstyrelsen, samt 
 
att nämnden får en redovisning med analyser av konsekvenser av dokumentet 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling i form av administration och 
kostnader. 
 
 
___________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen   
              Kvalitetsutvecklare 
              Skolchef 
               
               
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 
 
 

10  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
BUN § 64 
 
Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 
källmaterial (SOU 2021:32) – för yttrande    Dnr 506/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning 
för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32) till bland annat barn- och 
utbidlningsnämnden för yttrande.  
 
Regeringen har konstaterat att pliktlagstiftningen behöver revideras. Systemet 
med pliktexemplar behöver anpassas till vårt digitaliserade samhälle och till en 
situation där graden av medborgerlig inter�aktivitet ökat. Regeringen har 
därför gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att utreda hur pliktinsamlingen 
kan utformas så att den blir medie-, teknik- och formatoberoende och därmed 
långsiktigt hållbar. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag till nödvändiga 
författningsändringar i form av  
 
1. ett kostnadseffektivt samt medie-, teknik- och formatoberoende, och därmed 
långsiktigt hållbart, nytt regelverk som avser såväl fysiskt som elektroniskt 
pliktmaterial,  
 
2. förändringar i regelverket för KB:s insamling, beskrivning, bevarande och 
tillhandahållande av övrigt material, samt  
 
3. kompletteringar till dataskyddsregleringen som möjliggör de nödvändiga och 
ändamålsenliga personuppgiftsbehandlingar som krävs för hanteringen av 
pliktmaterialet och övrigt insamlat material enligt punkterna 1 och 2.  
 
För att åtgärda de problem som identifierats föreslås ett nytt regelverk. 
Regelverket är avsett att  
– tydliggöra pliktmaterialets syfte, 
 – medge fler insamlingsmetoder,  
– ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov anpassas 
efter leverantörens förutsättningar, 
 – komplettera dagens bestämmelser om personuppgiftsbehandling,  
– ge en myndighet (KB) uppdraget som pliktansvarig myndighet, 
 – ge en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för reservexemplar av 
skrifter 
 – reglera bevarandet, samt 
 – reglera tillhandahållandet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2021 att 
barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på utredningen och dess 
möjligheter att tillskapa ett nytt medie-, teknik- och formatoberoende regelverk 
för såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial.  
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Forts BUN § 64 
 
Om utredningens förslag går igenom kommer Sverige inom några år att få en 
uppdaterad pliktlagstiftning, som gör det möjligt att samla in digitala 
medieformat som kommer att tillhöra vårt kulturarv och som ska tillhandahållas 
över tid för forskning och annan användning. I övrigt har förvaltningen inget att 
erinra beträffande remissen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 41.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inget har att erinra till förslaget över (SOU 2021:32)Papper, 
poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial . 
 
___________________ 
Exp till:  Kvalitetsutvecklare 

 Skolchef 
 Kommunstyrelsen 
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BUN § 65 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden t o m 
den 30 juni 2022           Dnr 556/21  
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Barn- och 
utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom nämndens verksamhet. Enligt artikel 37 
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd 
utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmåga att fullgöra de uppgifter som 
dataskyddsombudet har enligt förordningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av 
konsultstöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens 
kontaktperson externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen 
bedöms vara 20 %. Nämnden har tidigare beslutat att utse XX från Xeeda för 
uppdraget t o m den 30 juni 2021. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att XX utses till dataskyddsombud f rån och med 1 september 
2021 till och med den 30 juni 2022. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 42.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 utse XX, 
Xeeda AB till dataskyddsombud för de verksamheter som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen 
 
 
_______ 
Exp till: Integritetsskyddsmyndigheten 
               Skolchef 
               Controller 
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BUN § 66 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 september 2021   Dnr 20/21 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 43.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 mars 2021 § 27 och med verkan  
fr om den 1 september 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och 
utbildningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla dele-
gation i fattade beslut.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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BUN § 67 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats    Dnr 563/21 
 
Den som bedriver hälso- och sjukvård är i juridisk mening vårdgivare (1 kap. 3 
§ patient-säkerhetslagen). Barn- och utbildningsnämnden är därmed vårdgivare 
för den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan av elevhälsans medicinska 
insatser. 
I 4 kap. 2 § första stycket i Hälso-och sjukvårdslagen, HSL, anges att där det 
bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för 
verksamheten (verksamhetschef). Det är den av vårdgivaren utsedda nämnden 
som i sin tur utser verksamhetschefen.  
För elevhälsan i Hallstahammar är det Barn-och utbildningsnämnden som utser 
verksamhetschef. 
Verksamhetschefen är den person som så väl tillsynsmyndigheten IVO, 
grundskolans och grundsärskolans personal samt elever och deras 
vårdnadshavare ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör 
verksamheten. Det samlade ledningsansvaret för elevhälsans medicinska 
insatser (EMI) ligger på verksamhetschefen. 
Verksamhetschefen ansvarar för att:  
• fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten 

verksamheten.  

• hälso- och sjukvården tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 
vård. 

• det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver. 

• personalens kompetens upprätthålls genom adekvata 
vidareutbildningsinsatser. 

• säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs 
för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt samt erbjuda 
adekvata fortbildningsinsatser.  

• verksamhetschefen träffar medicinskt ledningsansvariga regelbundet i 
möten, där mötesanteckningar förs.  

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 16 februari 2021 § 19 att utse 
tillförordnad områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström till verksamhetschef 
för elevhälsans medicinska insats. 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen anför i skrivesle den 17 augusti 2021 bland 
annat att enhetschef för gemensamma barn-och elevhälsan bör utses till 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Anna-Carin Unnebäck utses till 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/elevhalsa/Vaccinering/Analyser/d_2916774-?anchor=4_kap_2_%C2%A7#4_kap_2_%C2%A7
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Forts BUN § 67 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 § 44.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 februari 20201 § 19 utse tillförordnad 
områdeschef Anna-Carin Unnebäck till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
               Skolchef 
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BUN § 68 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-31 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-31 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-08-24 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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