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Petter Norrthon (L), ordförande 
Anna Gustavsson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans 
Stefan Andersson (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans§§ 79-87, 89-
95. Närvarar ej § 88 pga jäv. 
Hans Ahlgren (L) ersätter Stefan Andersson (S) § 88 pga jäv 
Carl Henrik Svenson (M) ersätter Lars Hagström (M), närvarar på distans 
Gunilla Eldebro (M), närvarar på distans 
Viktor Noren (M), närvarar på distans 
Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans 
Katariina Treville (L) ersätter Tove Skytt (L), närvarar på distans 
Pietro Marchesi (C) ersätter Benita Funke (C), närvarar på distans 
Gunilla Törnkvist (KD), närvarar på distans§§ 79-81 
Eva von Wowern (KD) ersätter Gunilla Törnkvist (KD) §§ 82-95, närvarar på 
distans 
Angelica Andersson (SD), närvarar på distans 

Deltar på distans: Stefan Flemström (M), Arash Kashani (M), Anna Lidvall 
Gräll (M), Hans Ahlgren (L) §§ 79-87, 89-95, Eva von Wowern (KD) §§ 79-81, 
Klas Lund (SD) 

Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 

Kommunsekreterare Sofia Modin 
Deltar på distans: Utbildningschef Maria Assarsson, barn- och 
grundskolechef Kajsa Nyman, enhetschef elevhälsa Anna Strand, 
personalföreträdare Carolina Morell 

§§ 79 - 84, 86 - 87, 89 - 95 

D•~.;:'¼ k 
Sofia . ~MooJd.,n /I 

4~~J/--e:__ 
Petter Norrthon (L) 

l~{Jt?/1~ 
Angelica Andersson (SD) 



2 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Barn- och grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-15 Överklagandetiden går ut 2021-10-19 

Anslaget sätts upp 2021-09-28 Anslaget tas ned 2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, närarkiv plan 3 

Underskrift ~~~t~Jr 
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Insyns plats 
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Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Onsdagen den 15 september 2021 klockan 18.00 - 19.50 
Täby kommunhus, TKH4747/Skype 

Petter Norrthon (L), ordförande 
Anna Gustavsson (M), 1:a vice ordförande, närvarar på distans 
Stefan Andersson (S), 2:a vice ordförande, närvarar på distans§§ 79-87, 89-95. 
Närvarar ej § 88 pga jäv. 
Hans Ahlgren (L) ersätter Stefan Andersson (S) § 88 pga jäv 
Carl Henrik Svenson (M) ersätter Lars Hagström (M), närvarar på distans 
Gunilla Eldebro (M), närvarar på distans 
Viktor Noren (M), närvarar på distans 
Eric Gyllenberg (M), närvarar på distans 
Katariina Treville (L) ersätter Tove Skytt (L), närvarar på distans 
Pietro Marchesi (C) ersätter Benita Funke (C), närvarar på distans 
Gunilla Törnkvist (KO), närvarar på distans§§ 79-81 
Eva von Wowern (KO) ersätter Gunilla Törnkvist (KO)§§ 82-95, närvarar på 
distans 
Angelica Andersson (SO), närvarar på distans 

Deltar på distans: Stefan Flemström (M), Arash Kashani (M), Anna Lidvall Gräll 
(M), Hans Ahlgren (L) §§ 79-87, 89-95, Eva von Wowern (KO)§§ 79-81 , Klas 
Lund (SO) 

Deltar på distans: Eva Pethrus (MP) 

Kommunsekreterare Sofia Modin, Deltar på distans: Utbildningschef Maria 
Assarsson , barn- och grundskolechef Kajsa Nyman, enhetschef elevhälsa Anna 
Strand, personalföreträdare Carolina Morell 

§§ 85, 88 

Omedelbar justering (\ .-

5,~ ~~ 
~ .~/n J/:J 
V ~-~ ~r-------
Petter Norrthon (L) 

v-~ -J~;______ 
Angelica Andersson (SO) 



2 

PROTOKOLLTÄBYU 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Barn- och grundskolenämnden 

2021-09-15 Överklagandetiden går ut 2021-10-07 

Anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

2021-09-16 Anslaget tas ned 

Kansliet, närarkiv plan 3 

2021-10-08 

Underskrift Sofia Modin 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 79 Justering och dagordning 

Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen 
äger rum måndagen den 20 september 2021 i Täby kommunhus. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf.sign: ...... ~ ..... ... just.sign: .~?.4.... .... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 80 Information - Skolstart 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman informerar nämnden om hur terminsstarten har 
sett ut och hur återgången till närundervisning har gått till. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign: .. ..... ..... ..... ... ... ... .. .. . . just.sign: ... ..~ ... ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 81 Information - Utredning elevhälsan 

Anna Strand, enhetschef elevhälsa, redogör för elevhälsans uppdrag och informerar om 
den utredning av elevhälsan som genomfördes under år 2020 utifrån såväl elevernas, 
rektorernas och medarbetarnas perspektiv, samt de rekommendationer som utredningen 
mynnade ut i. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign: .................. ............ . just.sign: .... W.c.6.. ~ ........ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/73-04 

§ 82 Delårsrapport 2021 för barn- och grundskolenämnden 

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, 
mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsbokslutet för 2021 omfattar 
perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021. 

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god. 

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 20,3 mnkr 
vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 114,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än 
budget med 6,9 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2021.för barn- och 
grundskolenämnden daterad den 7 september 2021 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controller Marie Ängelid 

ordf.sign: ..... t.~ ...... just.sign: ..t.l:t.?.!!:J:.. ...... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/148-04 

§ 83 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för barn- och 
grundskolenämnden 

Uppföljning för delåret 2021 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter 
framkommit vid granskningen. Enbart en av de nämndspecifika kontrollerna görs per 
delåret. Övriga kontroller redovisas i samband med årsredovisningen. 

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning 
av intern kontrollplan per den 31 juli 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontrollplan 
per delår 2021för barn- och grundskolenämnden daterad den 15 augusti 2021, och 
överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för 
uppföljning av intern kontroll. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controller Marie Ängelid 

ordf.sign: ....... ~ . just.sign: ..al&.(J....... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/77-04 

§ 84 Fördelning av statsbidraget Extra skolmiljard - utökade medel 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att 
ytterligare förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige 2021. Statsbidraget 
Extra skolmiljard, som ursprungligen omfattade totalt 1 miljard kronor 2021, utökas med 
ytterligare 250 miljoner kronor 2021. Täby kommun erhåller genom de utökade medlen 
ytterligare 2 136 166 kr. 

De utökade medlen föreslås fördelas proportionellt mellan alla elever folkbokförda i Täby 
kommun per den 15 september 2021 i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. En proportionell fördelning på lika villkor 
möjliggör för varje huvudman, fristående såväl som kommunal, att kompensera för 
pandemins effekter för sina elever. 

Motsvarande ärende behandlas också av gymnasie- och näringslivsnämnden 
den 16 september 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att utökade medel för statsbidraget Extra 
skolmiljard, i enlighet med regeringens beslut den 23 juni 2021 om en ändring av 
Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021, fördelas proportionellt mellan alla 
elever folkbokförda i Täby kommun per den 15 september 2021 i förskoleklass, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, under 
förutsättning att samma beslut fattas av gymnasie- och näringslivsnämnden den 
16 september 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att delegera till utbildningschef att 
underteckna enskilda beslut till huvudmän om fördelning av utökade medel för 
statsbidraget Extra skolmiljard. 

Expedieras: 

Controller Marie Ängelid 

ordf.sign: ....... ~ just.sign : ... ?.?.21.~..... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/181-69 

§ 85 Svar på remiss: Remittering av förslag att avyttra fjorton 
förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl) 

Kommunstyrelsen behandlade den 31 maj 2021, § 104, remittering av förslag om 
försäljning av 14 förskolefastigheter som anses sakna strategisk betydelse för kommunen 
som fastighetsägare och där privata utförare är hyresgäster. 

Med anledning av att barn- och grundskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i 
kommunen beslutade kommunstyrelsen att inhämta nämndens synpunkter på en 
eventuell försäljning av förskolefastigheterna innan kommunfullmäktige tar ställning till 
frågan. Kommunstyrelsen önskar få barn- och grundskolenämndens synpunkter senast 
den 16 september 2021. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2021. 

Yrkanden 

Viktor Noren (M) föreslår barn- och grundskolenämnden att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Stefan Andersson (S) yrkar att i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand 
att det avslås. 

Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att barn- och 
grundskolenämnden avslår detta. Ärendet ska därmed avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på avslagsyrkandet och finner att även detta 
avslås. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Viktor Norens förslag och finner att barn
och grundskolenämnden bifaller detta. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att översända yttrande daterat den 31 

augusti 2021 till kommunstyrelsen som sitt svar på remittering av förslag att 

avyttra fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl). 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

Reservation 

Stefan Andersson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

ordf.sign: ..... .......... ........ ...... . just.sign: ..... ..~~···· 
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Barn- & Grundskolenämnden Reservation 

2021-09-15 

Ärende 7: Remittering av förslag att avyttra fjorton förskolefastigheter 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot dagens beslut att ställa sig positiv till att avyttra fjorton 

förskolefastigheter. Vi anser att beslutsunderlaget är bristfälligt då det bland annat saknas 

förteckning av vilka fastigheter det gäller samt att det saknas underlag för demografisk utveckling 

för de områden som fastigheterna är belägna i. 

Täby 2021-09-15 

För Socialdemokraterna 

Stefan Andersson 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/53-69 

§ 86 Svar på motion: Elevhälsa ett livsviktigt område 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit 
en rad åtgärder som syftar till att stärka kommunens och elevhälsans arbete rörande 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. 

Täby kommun bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för alla elevers rätt till ett 
tillgängligt lärande. I detta arbete har elevhälsan en viktig roll. Ett särskilt uppdrag för att 
utveckla elevhälsan har nyligen genomförts och en utredning ser för närvarande över 
resursfördelning på gruppnivå, till exempel för elever i behov av undervisning i mindre 
grupp. 

Motionen behandlas även i gymnasie- och näringslivsnämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Elevhälsa ett livsviktigt område, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

fv 
ordf.sign: ....... ........................ . just.sign:..t:?d.t..:t.J. .. .... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/191-61 

§ 87 Läsårsdata för läsåret 2022/2023 

Läsårsdata för läsåret 2022/2023 behöver fastställas. Enligt skolförordningen (2011:185) 

3 kap. 2 och 3 §§ ska läsåret börja i augusti och sluta i juni, omfatta minst 178 skoldagar 
och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst 5 
studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2022/2023 innehåller för elever inom grundskolan och 
grundsärskolan: 

• 179 skoldagar 

• 13 lovdagar inom terminstid 

• 5 studiedagar varav 2 möjliga att flytta lokalt 

• 2 eftermiddagar lektionsfria avsatta för Täby akademi för pedagogisk 
professionsutveckling 

Höstterminen startar onsdagen den 17 augusti 2022 och slutar onsdagen den 21 

december 2022. 

Vårterminen startar tisdagen den 10 januari 2023 och slutar tisdagen den 13 juni 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn och grundskolenämnden beslutar att fastställa läsårsdata för läsåret 2022/2023 i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021. 

Expedieras: 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

ordf.sign: .. .. . ~ ... . just.sign: .. .. «.!@....... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2020/135-10 

§ 88 Överklagande av förvaltningsrättens dom i mål om laglighetsprövning 

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun (kommunen) beslutade den 16 september 
2020 att införa en kvalitetspeng i grundskolan från och med läsåret 2019/2020. Syftet 
med införandet av kvalitetspeng var att stimulera skolorna att utveckla sin 
undervisningskvalitet så att fler elever når högre måluppfyllelse. 

Kommunens beslut överklagandes till Förvaltningsrätten i Stockholm med hänvisning till 
att kommunens beslut strider mot 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) där det framgår att 
kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Förvaltningsrätten beslutade i dom den 27 

augusti 2021, mål nr 21766-20 att upphäva kommunens beslut. 

Nu föreslås att kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten där det 
yrkas att kommunen ska få prövningstillstånd samt att kammarrätten ska upphäva 
förvaltningsrättens dom och fastställa barn- och grundskolenämnden i Täby kommuns 
beslut 2020-09-16, § 68, på de grunder som senare kommer att anföras. Det begärs 
anstånd med att inkomma med grunderna för överklagandet till den 21 oktober 2021 så 
att nämnden kan besluta om grunderna för överklagandet vid sitt nästkommande 
sammanträde. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att överklaga förvaltningsrättens dom 
den 27 augusti 2021, mål nr 21766-20 och anföra det som framgår av 
överklagande till kammarrätten daterat den 15 september 2021. 

2 . Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Stefan Andersson (S) inte deltar i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

Expedieras: 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

~ / YJ / 
ordf.sign: ..... / ..... .... .. ......... ..... just.sign: ....h.c'..'leJ;,... ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 89 Information om inkomna klagomål 

Barn- och grundskolenämnden har tillsänts en förteckning över inkomna klagomål sedan 
föregående sammanträde, daterad den 8 september 2021. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign: ..... ~ . just.sign:.a.r...t{J..... .. .. .. . . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 90 Information om ärenden från Skolinspektionen 

En sammanställning daterad den 8 september 2021 av inkomna ärenden från 
Skolinspektionen har tillsänts nämnden. 

Barn- och grundskolenämndens beslut 

Barn- och grundskolenämnden noterar informationen till protokollet. 

~ 
ordf.sign: ................. .... . just.sign: .... m&....... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 91 Anmälan elever med hög frånvaro 

En sammanställning daterad den 15 september 2021 av inkomna anmälningar om elever 
med hög frånvaro anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign: .. ...t~...... just.sign: .. ...u.i?.tJ:....... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 92 Anmälan om kränkande behandling 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling under perioden 7 juni 2021 till 
6 september 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign: ...... ~ ....... just.sign: .. .@~...... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 93 Anmälan av skrivelser m.m. 

En förteckning över skrivelser m.m. under perioden 2 juni 2021 till 7 september 2021 

anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.sign: ............................. . just.sign: ... t.d....~........ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-09-15 

BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Dnr BGN 2021/29-69 

§ 94 Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola och mottagande på försök 
i grundsärskola enligt delegation nr 1.1, fattade under perioden 2021-06-02 -

2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om skolskjuts enligt 
delegation nr 3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 
2021-06-02 - 2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om avslag av ansökan om skolskjuts enligt delegation nr 
3.7, 4.5 och 5.5, för läsåret 2021/2022, fattade under perioden 2021-06-02 - 2021-

09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om beviljande av ansökan om tilläggsbelopp i förskola 
eller annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, fattade 
under perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om avslag av ansökan om tilläggsbelopp i förskola eller 
annan pedagogisk verksamhet, enligt delegation nr. 2.9 och 8.4, fattade under 
perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om beviljanden av ansökan om interkommunal ersättning 
i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt 
delegation nr. 2.7, 3.4, 4.6, 5.6 och 6.5, fattade under perioden 2021-06-01 -

2021-09-06, daterad 2021-09-06 

• Förteckning över beslut om beviljande av ansökningar om tilläggsbelopp i 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6, 

4.8, 6.7 och 5.8, fattade under perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-

09-06 

• Förteckning över beslut om avslag av ansökningar om tilläggsbelopp i 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola enligt delegation nr. 3.6, 

4.8, 6.7 och 5.8, fattade under perioden 2021-06-01 - 2021-09-06, daterad 2021-

09-06 
• Förteckning över delegationsbeslut, daterad 2021-09-08 

~ ordf.sign: . .... .... .. ...... .... ...... .. .. just.sign: .... t:?d..~.... 
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BARN-OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

§ 95 Ovrigt 

Inga övriga frågor förekommer vid dagens sammanträde. 

p~ 
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