
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid ZOOM-möte 08:30 – 10.30 

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Sanna Wallin (S) ers Pernilla Karlsson 
Håkan Svensson (M)  
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
Peter Persson (S) ers Björn Könberg (S) 
Erik Andersson (S) 
Ann-Margret Bäckström (S) ers Ida Lindström (C) 
Tommy Klaar (V) ers Heidi Jacobsen (V) 
Ann- Christin Bylund (T) 
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Agnesa Shala, controller § 118 

Utses att justera Patrik Eriksson (T) och Ann-Margret Bäckström (S) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
Måndag den 29 november kl. 8.30 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Johanna Gerdin, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
, justerare , justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

Anslaget uppsatt den 
2021-11-29 

Anslaget nedtas den 
2021-12-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§115-§128 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 

Sammanträdets genomförande 
 
 
Beslut 
Genomföra sammanträdet digitalt via Zoom på grund av rådande smittspridning av Covid-19. 
 
Ärendet 
Då ett flertal ledamöter uppvisar förkylningssymptom samt att konstaterad Covid-19 finns bland 
nämnddeltagarna föreslår ordförande att sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden 24 
november genomförs digitalt via Zoom. 
 
Ordförande ställer frågan om sammanträdets genomförande digitalt via Zoom och finner att ingen 
ledamot är däremot. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Patrik Eriksson (T) och Ann-Margret Bäckström (S). 
2. Protokollet justeras måndagen 29 november, kl. 8.30. 

 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Punkt 7 och punkt 8 utgår och efterföljande punkter flyttas upp två steg. 
 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelista. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 

Ekonomisk periodrapport januari till oktober 2021 
BUN/2021:16 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till oktober 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Våra controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
oktober 2021. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna ekonomiska periodrapporten för januari till 
oktober 2021 och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 

Redovisning av resultaten för årskurs 6 läsåret 2020/2021 
BUN/2021:256 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänner upprättad information och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
 
Ärendet 
Skolchef redovisar betygsresultaten för årskurs 6 läsåret 2020/2021. Betygsresultaten detta läsår är i 
Sverigetopp gällande årskurs 6. Vi vill inte dra allt för långtgående slutsatser av ett specifikt läsår men vi 
gläds naturligtvis otroligt mycket för just dessa resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bildspel resultat årskurs 6 läsåret 2020/2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad information och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer f-6 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 

Politikerbesök i verksamheten 2022 
BUN/2019:29 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Verksamhetsbesök år 2022 sker onsdagen den 6 april enligt upprättad rutin. 
_________ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februarinämnden 2019 om rutiner för politikernas besök i 
verksamheten. Politikerna delas in i grupper och genomför besöken under en heldag i november 
månad. 
 
I år, 2021, har inga politikerbesök genomförts på grund av pågående pandemi, covid-19. För 
kommande år 2022, förläggs därför ett besök i verksamheten tidigare under året. Förslaget är onsdagen 
den 6 april. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN2019-02-06 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Besöksplan 
Politikerbesök i verksamheten 2019-2022 gruppindelning 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att verksamhetsbesök år 2022 sker onsdagen den 6 april 
enligt upprättad rutin. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer BOU 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 

Svar från Barn- och utbildningsnämnden gällande granskning av 
upphandling 
BUN/2021:217 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar gällande revisionsrapporten ”granskning av upphandling”. 
_________ 
 
Ärendet 
Revisionsrapport ”Granskning av upphandling” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för 
upphandling i kommunen. 
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar synpunkter på slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 14 december 2021. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inte specifikt granskats i denna revisionsgranskning men ska enligt 
information från KPMG till ekonomichef Bo Glas svara enligt följande: 
 
Samtliga nämnder ska svara på hur de säkerställer att upphandlingsregler följs och rapportera det till 
KS. 
 
Svar: 
Barn- och utbildningsnämnden har i sin delegationsordning delegerat till förvaltningschef att ingå avtal. 
All upphandling går därför via förvaltningschef. Förvaltningsledningen tar alltid stöd av 
upphandlingsenheten vid upphandling eftersom upphandling inte är vanligt förekommande inom 
nämndens verksamhetsområden. Stora upphandlingar genomförs oftast i samverkan med andra 
kommuner t ex livsmedelsupphandling, läromedel mm. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar gällande revisionsrapporten 
”granskning av upphandling”. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 

Svar till skolinspektionen 
BUN/2020:219 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar till skolinspektionen. 
_________ 
 
Ärendet 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning vid Timrå kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att 
eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt 
uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. 
 
Huvudmannen ska senast den 30 november 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa 
åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3) användas. 
 
Följande områden har granskats: 
 
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet: 
 
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som 
kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
Huvudmannen behöver i större utsträckning analysera studieresultat inom grundskolan respektive 
gymnasieskolan. Av analyserna behöver det framgå hur studieresultat påverkas av faktorer i 
utbildningens genomförande men också hur genomförandet påverkas av de förutsättningar rektorer 
och lärare har. 
 
Huvudmannens kompensatoriska arbete: 
 
Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever 
med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt, men utvecklingsområden 
finns. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
Huvudmannen behöver utveckla sin uppföljning och analys över hur de kompensatoriska insatserna i 
form av resursfördelning och riktade insatser leder till faktiska förbättringar av elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. En del i detta är att huvudmannen tydliggör förväntade effekter av de 
kompensatoriska åtgärderna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Svar till skolinspektionen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar till skolinspektionen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 

Granskning av intern kontroll 2021 - utdrag ur belastningsregistret 
augusti - september 
BUN/2020:285 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att personal har lämnat in utdrag ur belastningsregistret innan 
undertecknandet av anställningsavtalet enlig skollagens (2010:800) 2 kap 31-33 §§. 
 
Kontroll har gjorts av samtlig personal som har nyanställts under perioden 2021-08-01 –  
2021-09-30. Anställningarna avser vikarier för enstaka timmar, längre vikariat samt anställda på 
tillsvidaretjänst. 
 
Granskningen visar att samtliga lämnat utdrag ur belastningsregistret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport  ”Granskning av intern kontroll 2021 - Kontroll av utdrag ur belastningsregistret  
augusti – september”. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2021 
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14 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 

Anmälan av kränkande behandling av elev - månadsrapport 
BUN/2021:228 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_________ 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 

Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola - månadsrapport 
BUN/2021:229 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 

Anmälan av informationsärenden november 
BUN/2021:31 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 211013. 
 

1. Från vårdnadshavare 2021-09-23 
Klagomål om negativ förändring på Söråkers förskola. Dnr 2021:223 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-10-13 
Svar på klagomål. Dnr 2021:223 
 

2. Från vårdnadshavare 2021-09-26 
Klagomål gällande olika förutsättningar inför skolstart – förskolor Söråker. Dnr 2021:224 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-10-13 
Svar på klagomål. Dnr 2021:224 
 

3. Från Skolinspektionen 2021-10-04 
Beslut om att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Sundsvall. Avser nationella hotell- och turismprogrammet. Dnr 2021:50 
 

4. Från kommunfullmäktige 2021-10-06 
Information om Skolmiljarden, kommunal hantering. Ändra i VP och budget 2021-2023 genom 
att öka budgetintäkt på finansförvaltningen och öka anslag till barn- och utbildningsnämnden 
med 2,2 mkr. Dnr 2021:38 

 
5. Från samordnare för Skapande skola 

Redovisning av statsbidrag Skapande skola läsår 2020/2021. Dnr 2020:28 
 

6. Från vårdnadshavare 2021-10-21 
Klagomål gällande rektor på Söråkers skola. Dnr 2021:240 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-10-22 
Svar på klagomål. Dnr 2021:240 
 

7. Från medborgare 2021-10-04 
Klagomål gällande Vuxenutbildningen. Dnr 2021:230 
 
Från biträdande förvaltningschef 2021-11-03 
Svar på klagomål. Dnr 2021:230 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 

Redovisning av delegationsbeslut november 
BUN/2021:15 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
 Delegations 
paragraf  

Delegat  Dokumentbeskrivn
ing  

Diarienummer  

BUN DEL/2021 § 
80  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun  

BUN/2021:40  

BUN DEL/2021 § 
81  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun  

BUN/2021:40  

BUN DEL/2021 § 
82  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun  

BUN/2021:40  

BUN DEL/2021 § 
83  

Ordförande barn- 
och 
utbildningsnämnden  

Elevbidrag fristående 
förskolor 2021 - 
Kullerbyttans 
föräldrakooperativ  

BUN/2021:239  

BUN DEL/2021 § 
84  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun  

BUN/2021:40  

BUN DEL/2021 § 
85  

Ordförande  Synpunkter på 
ändring av 
byggnadsplan för 
Söråker 21:1 med 
flera  

BUN/2021:244  

BUN DEL/2021 § 
86  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Beslut om 
inackorderingsbidrag  

BUN/2021:184  

BUN DEL/2021 § 
87  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Beslut om 
inackorderingsbidrag  

BUN/2021:184  

BUN DEL/2021 § 
88  

Delegationsbeslut 
biträdande 
förvaltningschef  

Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun  

BUN/2021:40  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 

Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Mötet avslutas. 
_________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
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