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Sammanträde med Allmänna utskottet

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:15 – 11:30

Beslutande
Ledamöter Beata Allen (C), ordförande

Caroline von Wachenfelt (M)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Arijana Jazic (S)
Niklas Lindberg (S)

Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare
Charlotte Johansson, kommundirektör
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 1 - 5
Ola Gustafsson, Näringslivs- och fritidsansvarig §§ 1 - 3
Josefin Björlingson, HR-ansvarig §§ 4 – 5
Ida Malmberg, upphandlingsstrateg § 8

Utses att justera Arijana Jazic
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Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Vidar Justegård

Ordförande   ……………………………………………
Beata Allen

Justerande   …………………………………………….
Arijana Jazic
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 1 Fördelning av föreningsbidrag 2021
Dnr KS 2021/37

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att fördela Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd enligt bilaga 1 och tilldela 
föreningarna totalt 1.056.000 kr.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun delar varje år ut kultur- och föreningsstöd i enlighet med policy och 
riktlinjer för Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd, antagna av 
Kommunfullmäktige 2016-06-20. Ett förslag till fördelning av bidraget för 2021 har 
utarbetats och omfattar en total fördelning av 1.056.000 kronor.

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08
Bilaga 1 – Fördelning av föreningsbidraget per förening

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Bil 1

Nytt avtal för 2021
Aneby 4H-klubb 7500
Aneby Brukshundsklubb 18500
Anebyortens Jaktvårdsförening 25000
Aneby SK 194000
Anebyortens Ridklubb 180000
Aneby Tennisklubb 3500
Bon Petite Boule Hullaryd 15000
Bälaryds IK 56000
Frinnaryds IF 42000
Hullarydsortens Jaktvårdsförening 12000
Lommaryds IF 55000
SOK Aneby 71000
Sunhults Byalag 24000
Träningsverket - Aneby Gymförening 13000
Frinnaryds hembygdsförening 6000
Aneby Rödakorskrets 2000
DHB Västra 500
Aneby Jazzklubb 30000
Aneby Alliansförsamling 21000
Aneby Baptistförsamling 10000
Aneby Konstförening 2000
Aneby Sportfiskeklubb 6500
Bälaryds Bygdegårdsförening 26000
Bälaryds Föreläsningsförening 5000
SISU Småland 15000
Vireda Sockenförening 20000
Frinnaryds Bygdegårdsförening 36000
Hullaryds samhällsförening 15000

Avtal gällande för 2020-2022
Aneby Ditokan Klubb 1500
Aneby Fotoklubb 2000
Aneby Ornitologiska förening 2000
Aneby PRO 5000
SPF Seniorerna Aneby 2500
Aneby RPG 1000
Frinnaryds Sunhults Frikyrkoförsamling 7000
Haurida Hembygds- och fritidsför. 8000
Vireda IF 2500
Lokalföreningen HjärtLung Aneby 5000
Höglandets Diabetesförening 1000
SRF Tranås-Aneby 500
Neuroförbundet Småländska Höglandet 500
Föreningen Hembygden i Lommaryd 3000
Frinnaryds samhällsförening 2000
Höglandets fornminnesförening 2000

Föreningsbidrag 2021
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Avtal gällande för 2019-2021
Aneby Folkets park 22000
Aneby Schackklubb 3000
Aneby Symphonic Band 10000
Aneby-Eksjö Civilförsvarsförening 3000
Grankärrs Gränsryttare 20000
Stöd åt asylsökande - SASA 1000
Vireda pingstförsamling 8000
BRIS 2000

Avtal gällande för 2020-2029
Fotbollshallen i Aneby 30000

Totalt 1056000

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 2 Leader i kommande programperiod 2021 - 
2027
Dnr KS 2020/520

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen ta ett inriktningsbeslut för Aneby kommun inför nya 
programperioden 2021-2027 om att samverka med Föreningen Astrid Lindgrens 
Hembygd kring lokal landsbygdsutveckling genom leadermetoden, 

att medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla från 2023 
(förväntad start) samt ansökan som slutligen ska skickas till Jordbruksverket.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har ingått i Leader-samarbeten sedan det svenska EU-inträdet 
1996. Under senaste programperioden, 2014-2020, har Aneby kommun ingått i 
Sommenbygd-Vätterstrand, ett område som ej beviljades leaderstöd genom 
landsbygdsprogrammet inför nuvarande programperiod. Verksamheten har drivits 
på likartat sätt med pengar som funnits kvar från föregående programperioder. 
Inför kommande programperiod behöver Aneby kommun ha en inriktning för 
framtida landsbygdsutveckling genom leadermetoden.

Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Aneby kommun har historiskt ingått i Leader Sommenbygd (inför senaste 
programperioden namnändrat till Sommenbygd-Vätterstrand). Till perioden 2014-
2020 prioriterades inte Sommenbygd-Vätterstrand (omfattande kommunerna 
Aneby, Tranås, Ödeshög, Boxholm, Ydre och östra delen av Jönköpings 
kommun) som ett leaderområde av Jordbruksverket. 
Inför en ny programperiod i EU har Jordbruksverket uppmanat 
leaderföreningarna i Sverige att samarbeta i större geografier för att hela Sverige 
ska täckas av LEADER. Mot den bakgrunden är det inte meningsfullt för 
Sommenbygd-Vätterstrand att arbeta vidare i oförändrad konstellation. 
Till nya programperioden har Aneby kommun inbjudits till medverkan i 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Leader-området har under senaste 
programperioden utgjorts av Eksjö, Nässjö, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred 
och Högsby kommuner. Astrid Lindgrens Hembygd har fört dialog med flera av 
de kommuner som tidigare ingick i Leader Sommenbygd och ser gärna att dessa 
ingår i partnerskapet om så önskas. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga 
fyra programperioder. I innevarande programperiod har Astrid Lindgrens 
Hembygd samarbetat kring landsbygdsutveckling genom Leader inom EU:s 
landsbygdsprogram, med en budget för området på 34 miljoner kronor och där 
medfinansieringen från kommunerna utgör 33 % av budgeten. 
Kommande programperiod, 2021-2027, är kraftigt försenad och kommer med 
stor sannolikhet ej att påbörjas förrän tidigast 2023. Jordbruksverket har 
informerat om att minst 5 % av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta leaderarbetet och att det även fortsättningsvis kommer 
att krävas offentlig medfinansiering från partnerskapet (t ex kommuner och 
regioner).

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 3 Uppföljning Näringslivsstrategi 2020 - 2024
Dnr KS 2019/403

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna uppföljningen av Näringslivsstrategin,

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun antog under 2020 en ny näringslivsstrategi för åren 2020-2024. 
Näringslivsstrategin ska följas upp årligen för att följa utvecklingen för 
näringslivsarbetet i kommunen.

Näringslivsstrategin antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24. Till största delen 
bygger de mätbara målen i strategin på resultat från Svenskt Näringslivs 
företagsenkät och den årliga rankingen av företagsklimatet i landets samtliga 
kommuner. Resultatet av denna presenterades i september och Aneby avancerade 
från placering 71 under 2019 till placering 32 för 2020. 
Under hösten (november) planerades en större samling med 
företagsrepresentanter för att tillsammans med Anna Gillek, regionchef för 
Svenskt Näringsliv, göra en gemensam utvärdering av resultatet från 
undersökningen, men pandemin stoppade denna aktivitet. Som ersättning gjorde 
kommunledningen tillsammans med näringslivsansvarig och affärsutvecklaren en 
rundringning till ett 80-tal företag. Samtalen präglades av stor framtidstro och 
positiva signaler från i stort sett alla. Med den bakgrunden kan konstateras att 
näringslivsverksamheten i Aneby kommun efter det gångna året, som präglats 
starkt av pandemin, generellt har klarat sig bra. 
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Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver det har kommundirektören och näringslivsansvarig tillsammans med 
regionchefen för Svenskt Näringsliv, haft en gemensam utvärdering av 
näringslivsstrategin och måluppfyllelsen av denna. 
Näringslivsstrategin, kompletterat med resultatet för 2020. Även om resultatet på 
de flesta punkter förbättrats, är det fortsatt envist arbete som krävs för att nå alla 
målsättningar. 
Resultaten ger också bra fingervisning för hur handlingsplanen för arbetet med att 
uppnå full måluppfyllelse i näringslivsstrategin ska revideras inför fortsatt arbete.

Näringslivs- och fritidsansvarig Ola Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08
Bilaga Uppföljning Näringslivsstrategi 2020-2024

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 4 Finansrapporter december
Dnr KS 2020/355

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens 
finansiella situation.

Finansrapporter för Aneby kommun, Aneby Miljö & Vatten AB, Stiftelsen Aneby 
Bostäder samt kommunkoncernen per den 31 december 2020 redovisas.

Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjer för ränterisker per 
den 31 december 2020, som finns i finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby 
kommun, Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö & Vattens lån riktlinjerna 
var för sig.

Uppfyllelsen har blivit allt bättre de senaste åren. Förbättringen har möjliggjorts 
genom att hänsyn har tagits till riktlinjerna vid beslut om nyupplåning och 
omsättning av lån i hela koncernen.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Aneby Miljö & Vatten AB Finansrapport 2020-12-31
Aneby Kommunkoncern Finansrapport 2020-12-31
Aneby kommun Finansrapport 2020-12-31
Stiftelsen Aneby Bostäder finansrapport 2020-12-31

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 5 Gemensamt ekonomiservicekontor på 
Höglandet
Dnr KS 2021/58

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att tillsammans med Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner bilda ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering.

Ärendebeskrivning 

Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt 
Höglandsförbundet (HF) har en väletablerad vilja att öka samarbetet och 
samverkan inom administrationen av ekonomi- och beställningsprocesser.

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, ökad kvalitet och effektivitet 
samt ökade möjligheter till utveckling. 

I dagsläget hanterar kommunerna sina processer olika och därmed bör 
kostnadsfördelningen mellan kommunerna under de första åren baseras på de 
resurser kommunerna går in med. Efter införandet av IT-stödet bör fördelningen 
ses över och styras mot nyttjande alternativt kommunstorlek. Förändringen av 
fördelningsmodell ska dock inte vara anledningen till att en kommun får ökade 
kostnader jämfört med de resurser den gick in med.

Bildandet av ett ekonomiservicekontor är en verksamhetsövergång. Befintlig 
personal i kommunerna och på HF kommer att få ett erbjudande om att påbörja 
en anställning på Höglandsförbundet. I Aneby kommun är det 1,0 tjänst som 
berörs.

Höglandsförbundet har överlämnat en rekommendation till kommunerna om att 
genomföra samgåendet, enligt beslut den 2020-10-29 §34.

Samverkan inför beslut, MBL §11, genomfördes den 2020-12-10 i 
Kommunövergripande samverkan (KÖS). Arbetstagarorganisationerna är eniga 
med arbetsgivaren i frågan. Innan samverkansmötet har 
arbetstagarorganisationerna tagit del av handlingsplan och riskbedömning utifrån 
arbetsmiljöperspektivet som genomförts inom ekonomienheten. I förhandlingen 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

konstaterades att förändringen kommer att hanteras som en verksamhetsövergång 
(enligt LAS §6 b samt MBL §38).

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04
Beslut Höglandsförbundets Direktion 2020-10-29 Gemensamt 
Ekonomiservicekontor på Höglandet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 6 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Aneby kommun 2020
Dnr KS 2021/59

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Aneby 
kommun 2020.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen är som anställande myndighet ytterst ansvarig för arbetsmiljön 
för samtliga anställda i Aneby kommun. Samtliga arbetsgivare ska, enligt 
arbetsmiljölagen, årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. I 
Aneby kommun genomförs uppföljningen genom en enkät som innehåller frågor 
som chef ska besvara tillsammans med det lokala skyddsombudet och 1-2 
medarbetare. 

Den årliga uppföljningen ska genomföras på alla nivåer inom organisationen i 
syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet. Uppföljning kan även ge en indikation på 
om investeringar inom arbetsmiljöområdet behöver göras inför kommande år. 
Genom att ta del av resultatet av den årliga uppföljningen av SAM kan 
kommunstyrelsen få en överblick av arbetsmiljöarbetet och om särskilda insatser 
behöver planeras och prioriteras in. I årets uppföljning har även ett par frågor om 
hanteringen av coronapandemin lagts till. 

HR-ansvarig Josefin Björlingson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Bilaga 1 Sammanställning av enkätsvar

Beslutet skickas till
Kommundirektör
HR-ansvarig
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 7 Förslag till revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr KS 2021/62

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att fastställa reviderat förslag avseende arbetsordning för kommunfullmäktige att 
gälla med omedelbar verkan.

            
Ärendebeskrivning 
Utifrån situationen kopplad till covid-19 har frågan om att kunna deltaga på 
kommunfullmäktige på distans aktualiserats.  Enligt Kommunallagen ska 
fullmäktige besluta i sin arbetsordning om möjlighet att låta ledamöter deltaga på 
distans. Enligt kommunallagen får fullmäktige, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar 
delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till den politiska 
administrationen i Aneby kommun. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Mot bakgrund av att behovet har uppstått föreslås att 
kommunfullmäktiges arbetsordning revideras och medger deltagande på distans.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2021-01-07                                                           
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2021-01-07.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges ordförande                                                    
Kommundirektör                                                                                 
Avdelningschef kommunserviceavdelningen
Beslutet skickas till KFO efter beslut i KS
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AU § 8 Information om upphandling av skolskjuts

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Upphandlings strateg Ida Malmberg informerar om upphandlingen av skolskjuts 
som har genomförts. Kommunen har fört en dialog med marknaden. Kommunen 
har skickat ut RFI (Request for information), det har arrangerats hearings (digitalt) 
samt utskick av extern remiss. Kommunen har ställt ett flertal krav för 
upphandlingen. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav, Bus nordic (en 
rekommenderad standard för bussar), fordonen, förare, turlista, alkoholpolicy, 
jämställdhetspolicy m m. ingick i kravlistan.

Efter annonsering fick kommunen in anbud från sju leverantörer. Vinnande 
anbud blev Buss i Väst AB (Bivad) med Aneby buss som underleverantör. Ingen 
överprövning inkom under överprövningstiden. Avtalsstart är 1 juli 2021. Avtalet 
gäller i 6 år med möjlighet till 2 års förlängning. Totalt värde uppgår till ca 38 
miljoner kronor
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AU § 9 Uppföljning av avtal inom kostenheten

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.
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AU § 10 Förändringsarbete SOA medel 2021
Dnr KS 2020/106

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att 110 tkr avsätts för fortsatt förändringsarbete inom sociala avdelningen från medel i 
budget 2020 Innovations- och förändringsarbete.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 § 96 i samband med tertial-uppföljningen 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en extern genomlysning av 
äldreomsorg/hemtjänst. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) fick 
uppdraget att göra en genomlysning av hela sociala avdelningens kostnader, 
volymer och kvalitet jämfört med andra kommuner. Resultatet låg sedan till grund 
för ett förändringsarbete inom sociala avdelningen med fokus på äldreomsorgen 
inkluderat; biståndshandläggning, hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård. 
Förändringsarbetet lades upp i form av en pilotstudie med fyra workshoppar med 
start i oktober och avslut i  april 2020. Arbetet har redovisats för 
kommunstyrelsen. Efter genomförd pilotstudie har sociala avdelningen erhållit 
handledning i digital form via upphandlad förändringsledare. Totalt har 
kostnaderna uppgått till 220tkr vilket var det sammanlagda belopp 
kommunstyrelsen beslutade om. Efter ett års arbete syns nu resultat både i form 
av minskade kostnader och förändrade arbetssätt, även om målet ännu inte är 
nått. Tyvärr har kostnaderna inom övriga delar av sociala avdelningen, under det 
gångna året ökat, vilket föranleder ett fördjupat förändringsarbete även där. 

Inom tilldelad budgetram för barn och unga och myndighetsdelen kopplade till 
det, har handledning enligt ”Signs of safety” påbörjats med liknande målsättning 
som förändringsarbetet inom äldreomsorgen. Det som återstår för att nå ända 
fram är ett fördjupat arbete med biståndshandläggarna, deras chef och 
utförardelen inom funktionshinderomsorgen. För att uppnå ett optimalt resultat 
föreslås ett tillägg till upphandlat avtal, med samma förändringsledare och ett 
liknande upplägg det inom äldreomsorgen, till en maximal kostnad om 110tkr från 
avsatta medel i budget 2021 för Innovations- och förändringsarbete.

Kommundirektör Charlotte Johansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Socialchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 11 Lägesrapport Covid-19

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Charlotte Johansson informerar om den nuvarande situationen 
kring Covid-19. Läget är allvarligt men stabilt. Vaccinationen har påbörjats bland 
boende på äldreboende och brukare inom hemsjukvården. Skolan är öppen som 
vanligt men det finns beredskap för att övergå till distansundervisning. 
Förberedelser inför vaccinering av allmänheten har påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 12 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om 
en vattenskada på Parkskolan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 13 Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning 
Inga delegationsbeslut att anmäla.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-01-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 14 Anmälningsärenden

Ärendebeskrivning 
Inga anmälningsärenden.
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