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§ 81 Dnr 685  

 

Närvaro 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa närvaron.   

Sammanfattning 

 Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att nämnden för 
arbete och lärande inleder sammanträdet med tolv ledamöter, en tjänstgörande 
ersättare och fem ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.   
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§ 82 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Veronika Kobak (M) att justera 
protokollet.  

Sammanfattning 

 Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Veronika Kobak 
(M) som justerare av protokollet. Protokollet kommer att justeras torsdagen den 18 
november klockan 09:00 genom digital signering.   
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§ 81 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 
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§ 82 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Information från ordförande 
Ordförande informerar om han har deltagit i regionalt utbildningsråd tillsammans 
med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA. Dialog fördes kring hur 
behoven ser ut i branschen. Cirka 50 000 lastbilschaufförer prognostiseras gå i 
pension inom en period på fem till tio år. Det är redan i dagsläget svårt för 
åkerierna att rekrytera och det är ofta pensionärer som arbetar extra och går in och 
täcker upp vid frånvaro. 

Information från förvaltningschef 
Förvaltningschef informerar om att förvaltningen har tagit fram en egen rutin för 
hemarbete. Rutinen har skickats ut till samtliga medarbetare vid förvaltningen 
onsdagen den 20 oktober 2021. Rutinen innebär att medarbetare kan arbeta 
hemifrån för att exempelvis delta i utbildningar som är längre än en halv dag, eller 
dagar då medarbetaren enbart arbetar med administration. Hemarbete ska 
förankras med närmaste chef i förväg.  

Förvaltningschef har den 21 oktober 2021 deltagit forum för mottagande och 
etablering. Kommunerna i regionen har träffats för att diskutera nyanlända och 
fördetta nyanlända. Dialog fördes även kring anvisningarna till kommunerna.  
Kommunerna är eniga kring att många nyanlända behöver gå vidare till utbildning 
efter avslutad SFI. Ytterligare en fråga som diskuterades var samarbetet mellan 
kommunerna och Arbetsförmedlingen tillsammans med de kompletterande 
aktörerna. 

Förvaltningschef har tillsammans med nämndens 1:e vice ordförande Heléne 
Andersson (C) deltagit i Kommunals forum. Under mötet låg fokus främst på ”Nära 
Vård”. Målet med ”Nära Vård” är att minska den inneliggande sjukhusvården, vilken 
är både resurskrävande och kostsam, genom en friskare befolkning och att den 
enskilde i större utsträckning ska vårda sin egen hälsa.  Nämnden för arbete och 
lärande ska kopplat till ”Nära Vård” tillhandahålla utbildning och förebygga 
exempelvis missbruk och beroende.   

Information från ledamöter och ersättare 
Veronika Kobak (M) informerar om att hon har deltagit i Framtidsdagen som 
anordnades av Alvesta utveckling. Temat för dagen var inovation.  Under dagen 
meddelades bland annat att servicemekaniker är ett framtida bristyrke.  

Heléne Andersson (C) informerar om att hon har deltagit i Kommunalt forum 
tillsammans med förvaltningschef och tillägger att de deltagande fick även 
information om hur vaccinationen mot Covid-19 fortskrider i regionen. För de äldre 
finns det möjlighet vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19 samtidigt.  De 
deltagande fick information om statistik för vaccinerad sjukvårdspersonal och att 
det finns ett callcenter för de som har svårt att boka tid för vaccination via webben.  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

9(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2021-00200 000 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll.   
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§ 86 Dnr 2021-00201 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per oktober 2021. 

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per 30 oktober 2021 förväntas nämnden för 
arbete och lärande ha en total negativ avvikelse motsvarande ca -19,9 miljoner 
kronor gentemot budgeterade anslag vid årets slut. 

Gällande intäkterna förväntas en positiv avvikelse med 1,9 miljoner kronor vid årets 
slut. Detta är dock en försämring mot tidigare prognoser, vilket beror på 
nedskrivning av förväntade intäkter från Migrationsverket och Skolverket.  

Personalkostnaderna är i balans gentemot budgeterade anslag. I 
personalkostnaderna ingår även kostnader för familjehem, kostnaderna för 
familjehem förväntas överstiga budget med cirka en miljon kronor. Även 
arbetsmarknadsanställningarna förväntas överstiga budget, med motsvarande 0,2 
miljoner kronor. På de enheter där personalkostnader förväntas överstiga sin 
förväntade ram, och i de fall där dessa kostnader inte kommer att täckas av 
intäkter, pågår en översyn. Dock förväntas ingen avvikelse beträffande 
personalkostnader för förvaltningen totalt sett.  

De övriga kostnaderna förväntas överstiga de budgeterade anslagen med 
motsvarande -21,8 miljoner kronor. Det är köpt utbildning som står för det största 
befarade överskridandet med -12 miljoner kronor. Även andra delar befaras 
överskrida budget, exempelvis utbetalat försörjningsstöd, placeringskostnader, IT-
kostnader och elevresor.    

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per oktober 2021, daterad den 3 november 2021.   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen  
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§ 87 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
åtgärdsplan för budget i balans och att sammanfattningen uppdateras i enlighet 
med Claudia Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att 
när nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget 
ska en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden 
som en stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020) 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans vilken har redovisats kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Förvaltningen har uppdaterat åtgärdsplan för budget i balans sedan 
arbetsutskottets sammanträde den 20 oktober 2021.  

Inga ytterligare åtgärder har tillförts nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan 
för budget i balans sedan nämnden för arbete och lärande sammanträde den 17 
juni 2021. Nämnden och förvaltningen arbetar aktivt med att med att identifiera 
nya åtgärder för budget i balans samt med att genomföra och följa upp de åtgärder 
som har tillförts åtgärdsplanen sedan den upprättades. I åtgärdsplanen per oktober 
2021 följs resultat av de åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen under 2021 upp 
och redovisas nämnden.  

Total besparing under 2021, utifrån åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen, 
prognostiseras per oktober 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per oktober 2021 uppgår till cirka 2,3 miljoner kronor.   

Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) vill få nedtecknat till protokollet att åtgärdsplanen 
är otillräcklig i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden om en 
budget i balans.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 oktober 2021  
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Åtgärdsplan för budget i balans per oktober, daterad den 29 oktober 2021.  

NAL AU § 59, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per september 2021. 
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§ 88 Dnr 2021-00162 600 

 

Information om budget för de nya nationella 
gymnasieprogrammen, Fordons- och transportprogrammet och 
Försäljnings- och serviceprogrammet 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anse uppdraget om att redovisa en 
budget för de två nationella programmen, ett fordons- och transportprogram med 
inriktningen personbil och ett handels- och administrationsprogram med 
inriktningen handel och service, som redovisat. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid nämndens sammanträde den 29 
september 2021 om att starta ytterligare två nationella yrkesprogram i form av 
gymnasiala lärlingsutbildningar vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022; 
ett fordons- och transportprogram med inriktningen personbil och ett handels- och 
administrationsprogram med inriktningen handel och service (NAL § 73, 2021-09-
29). I samband med beslutet beslutade nämnden även att ge förvaltningen i 
uppdrag att redovisa en budget för de två nya nationella programmen till 
nämndens sammanträde den 10 november 2021. 

Förvaltningen har tagit fram en preliminär budget för de tillkommande två 
nationella gymnasieprogrammen vilken redovisas i bilagt underlag. I underlaget 
redovisas delvis preliminär budget för hela Alvesta gymnasieskola eftersom 
resursutnyttjandet till stora delar är gemensamt.   

Slutgiltig budget för gymnasieprogrammen kommer att behandlas i samband med 
verksamhetsplanen vid nämndens sammanträde den 15 december 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 60, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2021. 

Information om budget för de nya nationella gymnasieprogrammen, daterad den 
11 oktober 2021. 
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§ 89 Dnr 2021-00035 000 

 

Information från avdelningarna Allbo Lärcenter och Ekonomiskt 
bistånd  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Under sammanträdet får nämnden information från avdelningarna Allbo Lärcenter 
och Ekonomiskt bistånd.  

Avdelningschef Ekonomiskt bistånd redogör för vilka verktyg som står till nämndens 
förfogande för att genomföra grunduppdraget enligt socialtjänstlagen. Det är bland 
annat Arbetsförmedlingens planering och kravet på heltidsaktivering, att den som 
ansöker som ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska kunna uppvisa 15 
sökta arbetet per månad, att närvaron vid SFI-undervisning följs upp och att 
klienten kan erbjudas stöd från arbetsmarknadskoordinator eller ungdomskontoret.  

Nämnden får information om antalet aktuella, öppnade och avslutade hushåll samt 
totalt utbetalt ekonomiskt bistånd per oktober 2021.  Av det totala antalet 
ansökningar om ekonomiskt bistånd som har inkommit under 2021 har 75 procent 
bifallits och 25 procent avslagits.  Vid mätning om hur många personer som har 
återaktualiserats för ekonomiskt bistånd inom ett år har antalet återaktualiserade 
sjunkit från 25 personer under 2020 til 14 personer 2021.  

Enligt statistik från de så kallade LUTA- kommunerna (Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd 
och Alvesta) har Alvesta kommun lägst antal sjuka och sociala hinder med 
försörjningsstöd.  

Avdelningschef vid Allbo Lärcenter redovisar aktuell statistik från ungdomskontoret. 
Under hösten 2021 har medarbetare kopplade till ungdomskontoret arbetat med 
kartläggningar utifrån KASAM och det har till stor del fokuserats på att få till 
ungdomsanställningarna på ett tillfredställande sätt. Framåt kommer fokus att ligga 
på att arbeta mer långsiktigt utifrån ungdomarnas behov.   

Avdelningschef vid Allbo Lärcenter redogör även för aktuell statistik och information 
från arbetsmarknadsenheten.  

Gällande SFI-undervisningen deltar per oktober 2021 176 personer i SFI och sju 
personer i utbildningsplikt. Närvarorapporteringen vid SFI har förändrats och 
förtydligats, och regelbunden avstämning sker med avdelning ekonomiskt bistånd. 
Det kommer att genomföras en översyn av SFI-verksamheten. Det kommer att 
erbjudas yrkes- eller studiespår för fler, snabbspår för akademiker och en tydligare 
näringslivskoppling.  

Nämnden får information och aktuell statistik för de så kallade 
kombinationsutbildningarna SFI/lärling och Alvesta Gymnasieskola.  
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Beslutsunderlag 

PowerPoint, daterad den 11 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021. 
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§ 90 Dnr 2019-00042 001 

 

Beslut om att utse ny skolchef  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse avdelningschef vid Allbo 
Lärcenter, förvaltningen för arbete och lärande till skolchef 

Sammanfattning 

Enligt bestämmelse i skollagens 2 kap. 8a§ ska huvudmannen utse en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i verksamheterna. Varje huvudman, i detta fall varje nämnd som 
bedriver skolverksamhet, ska ha en skolchef.  

Den 4 oktober 2021 tillträdde ny avdelningschef vid Allbo lärcenter och denne skall 
även vara skolchef utifrån ny organisation.    

Yrkanden 

 Mats Nilsson (C), Claudia Crowley Sörensson (M), Veronika Kobak (M) och 
Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

NAL AU § 61, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2021. 
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§ 91 Dnr 2021-00192 047 

 

Fördelning av coronamedel "Skolmiljarden" 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna framtaget förslag för 
fördelning av skolmiljarden 2021.  

Sammanfattning 

För att möta den utmaning som pandemin medfört beslutade regeringen i januari 
2021 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. 
Syftet med tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Totalt fördelades 1 miljard kronor. Pengarna fördelades proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.  

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. 
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till 
enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.   

Skolmiljarden har utbetalats till Alvesta kommun med ett totalbelopp om 2 720 594 
kr och har fördelats utifrån elevantal mellan Utbildningsförvaltningen och 
Förvaltningen för arbete och lärande. För Förvaltningen för arbete och lärande är 
andelen 576 000 kr. 

För fördelning av beloppen föreslås följande: 

Förvaltningen för arbete och lärande har under 2020 och del av 2021 anordnat 
skollunch för alla elever som studerat hemma och inte har haft möjlighet att åka till 
sin skola för att äta skolmåltid där.  

Måltidskostnaden vid fristående gymnasieskolor och Alvesta Gymnasieskola har 
uppgått till 356 000 kr. Vissa fristående gymnasieskolor har gjort en kreditering till 
Alvesta kommun för minskade omkostnader för skolmåltid. 

Det kvarstår då att fördela skolmiljardmedel med 220 000 kr till elever vid 
fristående gymnasieskolor med 170 412 kr och Alvesta Gymnasieskola med 49 588 
kr. Fristående gymnasieskolor kan lämna uppgift om antal elever som är inskrivna 
vid vårterminens 2021 start.  

Konsekvensanalys 

Skolmiljarden har som syfte att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. För att barn och elever vid gymnasieskolorna skall 
orka studera på distans behöver skolmåltiden vara lättillgänglig och av god kvalitet. 

Genom att finansiera skolmåltiderna för gymnasieeleverna bedöms det få till 
konsekvens att prestationsförmågan förbättras.  



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

18(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 62, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2021. 
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§ 92 Dnr 2020-00142 003 

 

Förändringar i nämnden för arbete och lärandes reglemente 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar 
och förtydliganden i nämndens reglemente. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att samla LSS-verksamheten i 
sin helhet i omsorgsnämnden (KS § 88, daterad den 8 juni 2021). Med anledning av 
att LSS-verksamheten ska flyttas över till omsorgsnämnden behöver berörda 
nämnders reglementen revideras.  

Kanslichef har i samarbete med nämndsekreterare för berörda nämnder tagit fram 
förslag på revideringar kopplade till förändrad organisering av LSS-verksamheten. I 
nämnden för arbete och lärandes reglemente föreslås även ett antal 
förtydliganden.  

Föreslagna ändringar och förtydliganden framgår av bilagt underlag. Bland annat 
föreslås ett förtydligande av nämndens ansvarsområde och att 1 kap 5 § ”Särskilda 
uppgifter” stryks i sin helhet då dessa omfattas av nämndens ansvarsområde. Av 
underlaget framgår inom vilket, eller vilka, av nämndens ansvarsområden som den 
särskilda uppgiften omfattas. 

Det föreslås även att konsumentrådgivning inte ska omfattas av nämnden för 
arbete och lärandes ansvarsområde. Kommunal konsumentrådgivning är inte 
lagstadgat och nämnden ingår inte längre i länsgemensam konsumentrådgivning. 
Kommunmedborgare som efterfrågar konsumentrådgivning hänvisas till 
Konsumentverkets rikstäckande upplysningstjänst ”Hallå Konsument!”     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 oktober 2021. 

Förslag på revidering av nämnden för arbete och lärandes reglemente, daterad den 
1 november 2021. 
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§ 93 Dnr 2021-00202 006 

 

Nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2022. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämnden och dess utskott för år 2022. 
Förslaget tar hänsyn till den tidsplan som finns för behandling av bland annat 
delårsrapport, årsrapport och verksamhetsplan med internbudget 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2021. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2022, 
daterad den 3 november 2021. 
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§ 94 Dnr 2021-00097 004 

 

Informationshanteringsplan, nämnden för arbete och lärande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna föreslagna ändringar och 
tillägg i nämnden för arbete och lärandes informationshanteringsplan   

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår bland annat av 
offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015). Enligt dessa bestämmelser ska nämnden för arbete och lärande bland 
annat ha en informationshanteringsplan (även kallad dokumenthanteringsplan).  

Förvaltningen har tagit fram förslag om tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes informationshanteringsplan vilka redovisas i bilagt underlag.  

Beslutsunderlag 

NAL AU § 63, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2021. 

Förslag på ändringar och tillägg i nämnden för arbete och lärandes 
informationshanteringsplan, daterad den 12 oktober 2021.  
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§ 95 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4839-20, daterad den 1 september 2021. 

Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 4273-20 och 8439-20, daterad den 29 
september 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5452-20, daterad den 29 september 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 64, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2021. 
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§ 96 Dnr 2021-00010 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av en god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och 
lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som en stående 
punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Tre tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 29 september 2021.  

Beslutsunderlag 

NAL AU § 65, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2021. 

Sjukfrånvarostatistik, daterad den 29 september 2021. 
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§ 97 Dnr 2021-00011 002 

 

Delegationsbeslut  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-09-01 till 2021-09-30. 

Övriga Delegationsbeslut 

• Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, daterad den 30 
september 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 66, daterad den 20 oktober 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2021. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-09-01 till 2021-09-30, 
daterad den 13 oktober 2021. 
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§ 98 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet. 

 


