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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2020-09-22. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg (§ 83-
106), Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka. 

Adjungerade: 

Linda Andersson, Anne Bucksch, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Lotta 
Olsson (§ 84), Helena Skarp och Petra Waleij.  
 

Protokoll: Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 78 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Kommittémötet hålls som videomöte.   
 

§ 79 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 80 Fastställande av dagordning 

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den 
dagordningen. 

 

§ 81 Föregående protokoll 

SKK/AK gick igenom protokoll 3-2020 och lade det därefter till handlingarna.  
 

§ 82 Hälsoprogram presa canario 
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Det förelåg en ansökan om ändring från den avtalsanslutna rasklubben gällande rasens 
nuvarande hälsoprogram för höftledsdysplasi (HD). Klubben önskar krav på centralt 
registrerat resultat avseende HD, alltså krav på känd HD-status för avelsdjur innan 
parning. Det innebär en höjning från nuvarande nivå 1 till nivå 2. 

SKK/AK tog del av klubbens motivering, statistik samt visioner ur RAS kopplade till 
screening av HD för presa canario. Rasen är stor och tung och har relativt få röntgade 
avelsdjur. Andelen röntgade hundar totalt är även den liten och grav dysplasi 
förekommer hos en betydande andel av de röntgade hundarna.   

SKK/AK beslutade, mot bakgrund av ovanstående, att möta klubbens önskemål och 
införa hälsoprogram för HD på nivå 2 för presa canario. Det innebär att 
screeningresultat för HD ska finnas för båda föräldradjuren innan parning genomförs. 

Ändringen träder i kraft 2022-01-01.  

 

§ 83 Rapport gällande hälsoprogram för shar pei 

Åke Hedhammar uppdaterar kommittén gällande hälsoprogrammet för shar pei 
avseende SPAID (Shar-Pei Autoinflammatory Disease) som infördes 2016. Även SKKs 
DNA-grupp har haft projektet uppe för diskussion vid ett möte under året. 
Hälsoprogrammet avser central registrering för DNA-testresultat för SPAID med avsikt 
att kunna välja individer med lägst disposition för SPAID i avel. Kopplat till detta DNA-
test har klubben formulerat avelsrekommendationer. 

En selektion av avelsdjur kopplad till DNA-testet har hela tiden varit målet med SPAID-
projektet, som även tilldelats ekonomiska medel från SKKs utvecklingsfond.  

Klubben anser att det är för tidigt att införa mer strikta restriktioner och önskar allra 
först ett möte med representanter för Avelskommittén. 

SKK/AK tackar klubben för den ambitiösa SPAID-rapporten och arbetet med SPAID och 
ser gärna att ett möte blir av innan ytterligare steg i SPAID-projektet tas.  

Kommittén beslutade att en arbetsgrupp bestående av Sofia Malm (sammankallande), 
Åke Hedhammar och Maija-Leena Eloranta får i uppdrag att kalla klubben till möte. 

 

§ 84 Hälsoprogram för andning och temperaturreglering 

Kommittén för samsyn och exteriör sundhets, KSS, sekreterare var adjungerad att delta 
i mötet under den här punkten.  

SKK/AK har mottagit ett protokollsutdrag från Centralstyrelsen i vilket kommittén 
uppdras  

 ”Att belysa eventuella konsekvenser som det holländska beslutet kan få bland 
annat för registrering av hundar i Sverige 

 Att utarbeta förslag till möjligheter att harmonisera och om möjligt övergå till 
Ladlow-metoden redan inom den försöksperiod som CS beslutat om. Den 
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metod som utarbetats och används i Sverige har större likheter med den metod 
som Finland använder sedan flera år.” 

Bengt Pettersson och Åke Hedhammar redogjorde vidare för de olika turerna i ärendet 
och kommittén förde en lång diskussion om den väntande tänkbara processen för att 
fullgöra uppdraget.  

Ledamöterna tittade på en sammanställning över de olika förekommande metoderna 
för att undersöka andningen hos brakycefala raser. Metoderna varierar mellan länder 
och mellan raser. 

Kommittén kan se flera svårbesvarade och svårhanterade frågeställningar som följer 
med uppdraget och kunde inte under mötet se ett tydligt tillvägagångssätt. En fråga 
som diskuteras extra länge är informationsflödet ut i organisationen och till 
veterinärkåren vid en förändring alternativt komplettering av undersökningsmetod.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt kansliet att ta fram information om de olika 
frågeområden som finns för att kommittén ska kunna fullgöra uppdragen från SKKs 
centralstyrelse.  

Frågan kommer att diskuteras och hanteras vidare av kommittén under året och 
förhoppningen är att kunna presentera ett förslag till CS innan årsskiftet.  

 

§ 85 Utvärdering av hälsoprogram  

Svenska Sennenhundklubben har inkommit med en utvärdering av hälsoprogram 
avseende HD för appenzeller sennenhund och entlebucher sennenhund. 

SKK/AK tackade för materialet, noterade att klubben inte önskar någon förändring i 
nuläget och lade därför rapporten till handlingarna.  

 

§ 86 Skrivelse avseende index för tysk schäferhund 

SKK/AK har mottagit en skrivelse samt en enkät från uppfödare av tysk schäferhund. 
Enkäten visar att de flesta deltagarna är emot ett hälsoprogram som innebär ett krav 
på kullindex över 100 för kombinationer.  

Frågan ägs i dagsläget inte av SKKs avelskommitté. Kommittén inväntar den formella 
och pågående handläggningen från SKKs centralstyrelse (beslutad i CS 2-2019 § 39). 

SKK/AK noterade den inkomna skrivelsen utan vidare åtgärder.  

 

§ 87 Ansökan om hälsoprogram för alpenländische dachsbracke 

Svenska ADB klubben har inkommit med en ansökan om att införa central registrering 
av DNA-testresultat för den neurologiska sjukdomen Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, 
NCL.  

SKK/AK hänvisar ärendet till SKKs DNA-grupp som ska yttra sig i frågan innan beslut 
fattas av Avelskommittén. Ärendet är bordlagt i väntan på återkoppling från DNA-
gruppen. 
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§ 88 Ansökan om hälsoprogram för borzoi 

Borzoi-Ringen har inkommit med en ansökan om att kunna använda kliniskt friska 
hundar i avel som via DNA-test visat sig genetiskt affekterade avseende sjukdomen 
degenerativ myelopati. Sjukdomens genetiska bakgrund är komplex och nedärvningen 
är inte helt klarlagd. Testet är således ett så kallat ”risktest”. 

SKK/AK vill invänta yttrande från specialklubben i frågan och beslutade därför att 
bordlägga ärendet till nästkommande möte.  

 

§ 89 RAS 

a) Samgranskning av RAS 

Tidigare under året har Avelskommittén diskuterat hur man bäst genomför 
granskning av RAS för raser listade i Särskilda rasspecifika domaranvisningar. 
Dessa rasers avelsstrategier kan med fördel gås igenom av både AK och 
representant från KSS. Kommittén gick igenom ett förslag till arbetsgång för 
detta och enades om att förslaget var bra.  
 

b) Avstämning 

SKK/AK stämde av ett antal punkter gällande arbetet med RAS och diskuterade 
bland annat vilka regelverk det finns att förhålla sig till för uppfödare och vilken 
koppling dessa har till RAS.  

Även förankringsprocessen för klubbarna, delrevidering och 
försäkringsbolagens hänvisning till RAS diskuterades.  
 

c) Inkomna RAS – RAS som finns hos SKKs avelskommitté för granskning 

 Finsk stövare 

 Hamiltonstövare 

 Schillerstövare 

 Flatcoated retriever 

 Bracco italiano 

 Skotsk hjorthund 

 Tax 

 Schipperke 

 Finsk lapphund 

 Komondor 

 Border collie 

 Japanese chin 



  

SKK/AK nr 4-2020 
2020-09-22 

Sida 5/12 
 
 

 

 Saluki 

 Sloughi 

 Staffordshire bullterrier 

 Polski owczarek podhalanski 

 Aïdi 
 

d) RAS för fastställande samt granskare 

 Skotsk hjorthund, Kerstin Andersson 

 Staffordshire bullterrier, Mikaela Sandbacka 

 Flatcoated retriever, Camilla Andersson 

 Sloughi, Mikaela Sandbacka 

 SKK/AK beslutade att fastställa ovan RAS. 

 

e) RAS för bracco italiano 

Avelskommittén gick igenom utlåtandet för RAS för bracco italiano och har 
inget ytterligare att anföra. RAS lämnas till KSS för påseende och om inga 
kommentarer från dem finns kan dokumentet fastställas direkt.  
 

f) RAS för tax 

Svenska Taxklubben har inkommit med kommentarer till det utlåtande över 
reviderat RAS som SKKs avelskommitté tidigare tillställt klubben.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt kommitténs taxarbetsgrupp att gå igenom 
kommentarerna och återkoppla till klubben.  
 

g) RAS för pekingese 

SKK/AK har mottagit ett reviderat förslag till RAS för pekingese från 
specialklubben.  

Kommittén står fast vid att det fastställda och publicerade RAS för pekingese är 
gällande tills vidare. Mellan revideringsperioderna (5-årsintervall) för RAS kan 
en ansökan om delrevidering av RAS skickas in till SKK/AK. En delrevidering är 
oftast en följd av att ny information eller forskning har tillkommit som 
motiverar en förändring i något avsnitt i avelsstrategierna. Ett helt nytt RAS kan 
inte anses vara en delrevidering utan ska följa gängse revideringsintervall.  

SKKs avelskommitté är medveten om att frågan är upptagen för diskussion i 
SKK/CS och avvaktar Centralstyrelsens beslut innan vidare arbete från SKK/AK 
sker.  
 

h) RAS för engelsk bulldogg 
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Specialklubben för engelsk bulldogg har AK-ledamoten Elisabeth Rhodin som 
kontaktperson i arbetet med att revidera nuvarande RAS. Klubben behöver, 
med hjälp av Elisabeth, påbörja sin RAS-revidering så snart det är möjligt.  
 

i) RAS för rottweiler 
Revidering av RAS för rottweiler pågår och SKKs avelskonsulent har mottagit 
flera samtal från engagerade klubbmedlemmar och uppfödare.  

SKK/AK noterade att Maria Dahlberg ska delta på klubbens uppfödarmöte där 
RAS kommer att diskuteras.  

 

§ 90 Utbildning 

a) Helgkurs för avelsfunktionärer 

SKK/AK planerar för en helgkurs för avelsfunktionärer den 13-14 februari 2021. 
På grund av rådande pandemiläge är det oklart om helgkursen kan äga rum i 
SKKs lokaler eller om det blir en digital kurs för avelsfunktionärerna. 
Arbetsgruppen för helgkursen består av Anne Bucksch, Kerstin Andersson, Sofia 
Malm och Mikaela Sandbacka. Senare under hösten räknar arbetsgruppen med 
att kunna gå ut med information på skk.se.  
 

b) Avelskonferens 2021 

SKK/AK planerar för en avelskonferens den 17-18 april 2021 på Scandic Victoria 
Tower i Stockholm. Det pågår arbete med att undersöka digitala alternativ om 
det inte går att genomföra konferensen fysiskt. Arbetsgruppen kommer att 
publicera information om konferensen i oktober/november på skk.se och göra 
informationsutskick till samtliga specialklubbar och avtalsanslutna klubbar.  

 

c) Avels- eller RAS-pool 

SKK/AK spånade kring en idé att införa en pool med kunniga människor som 
kan föreläsa på temat avel. 

Avelskommittén tycker att idén är intressant och Anne Bucksch återkommer 
med mer material till idén till nästkommande kommittémöte.  

 

§ 91 VU-beslut 

Beslut fattat av SKK/VUs arbetsutskott gällande dispensansökan cocker spaniel 

SKKs avelskommitté har mottagit en ansökan om dispens för att para 
cockerspanieltiken Meryl Black Mohair SE50437/2017 med Tiptopjackajay som bor i 
Storbritannien. Tiken bor i Sverige och har HD grad A. Hanen är oröntgad då cocker 
spaniels i Storbritannien vanligtvis inte röntgas. 
Avelskommitténs verkställande utskott har behandlat frågan och tagit del av yttrande 
från special- och rasklubb samt motivering från uppfödaren. 
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Verkställande utskottet beslutade att, i enlighet med klubbarnas yttrande, bevilja 
dispens för den ovan nämnda kombinationen. 

 

SKK/AK fastställde ovan beslut.  

 

§ 92 Bordlagda ärenden 

a) Protokollsutdrag från KUS gällande navelbråck 

Kommittén för uppfödarsamverkan, KUS, har inkommit med ett önskemål om 
att ändra texten avseende medfött navelbråck i SKKs registreringsregler.  

Nuvarande text är beslutad av AK i maj 2000 och lyder ” Medfött navelbråck är 
en genetisk belastning. Det kan generellt inte anses försvarbart att använda 
hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få 
denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund 
med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika 
prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga 
defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda 
navelbråck ska aldrig användas i avel.” 

KUS förslag är att texten ändras till ”Stora navelbråck ska inte användas i avel”.  

SKK/AK diskuterade ärendet och vill framhålla att den föreslagna ändringen 
skulle innebära stora förändringar i textens innehåll och avsikten med 
uttalandet gällande navelbråck. Uttalandet som står i Registreringsreglerna är 
ett policyuttalande från SKK/AK. Avelskommittén arbetar sedan i somras med 
att se över och uppdatera de policyuttalanden som gjorts och andra 
textstycken i SKKs registreringsregler. Arbetet pågår i kommunikation med SKKs 
uppfödar- och kennelkonsulentkommitté.  

SKKs avelskommitté tackade för den framförda åsikten och tar med den till 
arbetet med översynen av policyuttalanden. 
 

b) Protokollsutdrag från KUS gällande artificiell insemination, AI 

KUS föreslår att texten om AI i Registreringsreglerna ändras så att delen tas 
bort där de etiska normerna beskriver SKKs ansvar vid avel, medlemmars 
ansvar att använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt, 
veterinärens ansvar att intyga att tik och hanhund inte har nedsatt könsdrift 
eller oförmåga till normal parning samt punktlistan då AI inte är accepterad. 

SKK/AK tackade för KUS framförd åsikt och hänvisar till det pågående arbetet 
med översyn av policyuttalanden m.m. i Registreringsreglerna som nämns i § 
92a. 
 

c) Protokollsutdrag från CS gällande nya raser 
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SKK/AK noterade att CS har fastställt Riktlinjer för erkännande av nya raser. 
 

d) Protokollsutdrag från UKK gällande ögondiagnoser 

Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén har tillfrågat Avelskommittén om 
lämpligheten att använda en hund i avel med två konstaterade ögondiagnoser. 
SKKs veterinär och veterinärkonsult har gått igenom ärendet. Det är inte 
förenligt med SKKs grundregler att låta en kliniskt affekterad hund gå i avel, dvs 
en hund med symptom såsom nedsatt syn.  SKK/AK anser att den aktuella 
hunden, oavsett om detta är fallet, inte bör användas i avel i framtiden baserat 
på sina ögondiagnoser.  
 

e) Ansökan om ändrade registreringsregler för drever 

Svenska Dreverklubben hade inkommit med en ansökan om restriktioner för 
registrering av drever kopplade till inavelsgrad. Klubben önskar att registrering 
av dreverkullar ska tillåtas endast om kullens inavelsgrad understiger 5 %.  

SKK/AK tycker att klubbens problemställning är intressant och viktig. 
Kommittén gick igenom inavelsgrader för drever i SKK Avelsdata och kunde se 
att endast 2 av 130 kullar överstiger SKKs rekommendationer om en 
inavelsgrad på max 6,25 %. Kommittén kan inte utläsa att hög inavelsgrad är ett 
stort problem i rasen har också svårt att se att det är möjligt att införa den här 
typen av restriktioner för en enskild ras. Klubben är ändå välkommen att påvisa 
problemets omfattning och tydligare motivera varför man anser sig behöva den 
här typen av regler för registrering av drever.  

SKK/AK påtalade att kommittén har lämnat ett förslag till SKK/CS att justera 
skrivningen i SKKs grundregler gällande inavelsgrad. Det nya förslaget skulle 
innebära en generell sänkning av tillåten inavelsgrad till max 12,5 %. 

 

§ 93 Inavelsgrad 

SKK/AK gick igenom materialet som kommittén, via Sofia Malm, hade lämnat som 
underlag till SKKs centralstyrelse tillsammans med förslaget till justering av 
Grundreglerna avseende tillåten inavelsgrad.  

Kommittén uppdaterades även om de pågående diskussionerna i frågan.  

 

§ 94 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från veterinär Eva-Marie Ravn-Molby om dispens för att 
genomföra BOAS-undersökningar inom SKKs hälsoprogram. Eva-Marie saknar 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar men innehar dokumenterad 
erfarenhet och meritlista inom BOAS-området samt ett stort intresse för arbete med 
dessa frågor.  
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SKKs veterinär och veterinärkonsult har gått igenom ansökan och medföljande 
yttrande från chefsveterinären vid Specialistdjursjukhuset Strömsholm.  

SKK/AK beslutade att bevilja dispens för Eva-Marie Ravn-Molby att genomföra BOAS-
undersökningar för utfärdande av de intyg som registreras hos SKK. 

 

§ 95 Ansvar för avel med svensk lapphund 

SKK/AK har mottagit en frågeställning gällande vem som ansvar för att avel med svensk 
lapphund sker på ett hållbart sätt. Rasen är en svensk hundras och är därmed en 
angelägenhet för flera svenska instanser.  

SKK/AK beslutade att bordlägga frågan och återkomma till den på nästkommande 
möte.  

 

§ 96 Skrivelse från SSPK gällande HD 

Svenska Schnauzer Pinscher Klubben, SSPK, har inkommit med en skrivelse i vilken man 
påtalar de brister man uppfattar i redovisningen och bedömningen av röntgenbilder 
för HD hos SKK. 

SKK/AK kan inte se att man i dagsläget kan tillgodose klubbens förslag till redovisning 
av bedömningsunderlagen för de bilder som inkommer till SKK för avläsning. 
Avelskommittén tar med sig frågan vidare till SKKs röntgengrupp.   

Frågan bordläggs för kommitténs del till dess att den är behandlad av arbetsgruppen.  

 

§ 97 Överklagan registrering av ny ras 

Vid föregående möte behandlade SKK/AK en ansökan om att få registrera den spanska 
rasen alano español i SKKs stambok. Kommittén kunde inte se att det var relevant att 
ta in den här typen av boskaps- och vakthund i SKKs register och nekade rasen att 
antas av SKK. En hundägare har överklagat beslutet och motiverar överklagan med att 
likna rasen vid redan SKK-registrerade raser som till exempel cane corso eller dogo 
argentino. 

SKK/AK kan inte uttala sig om de nämnda rasernas väg in i SKKs register men står fast 
vid beslutet att alano español inte ska stambokföras i SKK. Kommittén hänvisar till 
motiveringen i föregående protokoll AK 3-2020 § 71c. 

  

§ 98 Överklagan dispensansökan schäfertik med HD grad C 

På föregående kommittémöte behandlade SKK/AK en ansökan från en uppfödare som 
önskade genomföra en kombination där tiken har HD grad C. SKK/AK beslutade då att 
neka dispens i enlighet med yttrande från special- och rasklubb. 

Till dagens möte hade uppfödaren överklagat kommitténs beslut och anförde i sin 
skrivelse att denne inte anser att det bristfälliga MH-underlaget för den aktuella 
kombinationen bör vara ett motiv i dispensansökan. Uppfödaren vänder sig även emot 
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motivet att den tilltänkta hanhunden har tre röntgade avkommor och ingen 
mentalbeskriven av sina 60 valpar i Sverige då dessa ännu är unga. Uppfödaren anser 
att den önskade kombinationen skulle tillföra rasen något positivt.  

Vid varje inkommen dispensansökan går special- och rasklubb igenom ansökan för att 
se om det finns anledning att genomföra en kombination som i någon del strider mot 
rasens registreringsregler. Då vägs en samlad bild av kombinationen in då det ibland 
kan finnas dokumenterade fördelar med en kombination som gör att en dispens kan 
vara motiverad. 

Det är den samlade bilden av kombinationen som gör att SKK/AK inte kan se att 
kombinationen är motiverad. Rasklubben har anfört att man är mån om att avel ska 
ske för att värna om schäferrasens egenskaper som brukshund och arbetar för att 
främja avel av sunda, mental och exteriört goda hundar. Det finns inte information 
som styrker att den aktuella tiken eller kombinationen skulle tillföra schäferrasen 
detta. Vid en granskning av familjebilden saknas tillräckligt dokumenterad mental 
status för att kombinationen ska vara motiverad. Utifrån den informationen som finns 
att tillgå kan berörda klubbar och SKK/AK inte se att det finns anledning att frångå 
rasens krav på friröntgade höftleder.  
 

SKK/AK noterade att ingen ny information har tillkommit i ärendet utan står fast vid 
sitt beslut, i enlighet med yttrande från ras- och specialklubb. 

SKK/AK beslutade att avslå dispens för registrering av avkommor efter den aktuella 
kombinationen.  

 

§ 99 Dispensregistrering 

a) Grönlandshund 

En uppfödare av grönlandshund har inkommit med en ansökan om att få 
dispensregistrera två kullar där ena föräldradjuret är oregistrerat. Ansökan har 
tillställts ras- och specialklubb för yttrande. 

SKK/AK beslutade att bordlägga ärendet till yttrande har inkommit från båda 
klubbarna.  

b) Jakutskaja lajka 

En hundägare har inkommit med ansökan om dispensregistrering av en hund av 
den ovanliga rasen jakutskaja lajka.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt SKKs kansli tillsammans med Mikaela 
Sandbacka att inhämta mer information om rasen och den aktuella hunden. 
Frågan bordläggs därmed till nästkommande möte.  

 

§ 100 Ekonomi 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten. Kommitténs budget är reviderad för 
år 2020 till följd av de anpassningar som SKK gjort för att möta årets minskade 
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intäkter. SKK/AK kommer troligen att få omdisponera sin budget ytterligare under 
kommande månader.  

 

§ 101 Protokoll 

 DK 3-2020 

 KSS 3-2020 

 KSS 4-2020 

 UKK 3-2020 

 UtsK 3-2020 

 KUS 4-2020 

 CS 5-2020  

SKK/AK noterade ovan protokoll. 

 

§ 102 Protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag från DK om samsyn 

 Protokollsutdrag från KSS om SRD 

SKK/AK noterade ovan protokollsutdrag. 

 

 Protokollsutdrag från KUS om RAS 

SKK/AK noterade protokollsutdrag från KUS och bilagda synpunkter om 
dokumentet rasspecifika avelsstrategier.  

Avelskommittén tar med sig KUS synpunkter i sitt pågående arbete med att 
revidera mallen för just RAS.  

 

§ 103 Kopia för kännedom 

 Rasvårdsplan för smålandsstövare 

 Examensarbete om ED - Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in 
four large Swedish dog breeds 

 Svar till strålsäkerhetsmyndigheten angående berättigande av 
röntgenundersökning 

 Finnish Food Authority report Animal Welfare and Breeding Sep 2020 KM 

 Projekt gentest för livmoderinflammation hos hundar  

 Swedish Experiences From 60 Years of Screening and Breeding Programs for Hip 
Dysplasia-Research, Success and Challenges, Åke Hedhammar 

SKK/AK tog del av ovanstående 
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§ 104 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum som videomöte den 27 november 2020.   

 

§ 105 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 106 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter 
sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


