Från: Ulrika Månsson <Ulrika.Mansson@alingsas.se>
Till: PlatinaMail ÖFN <ofn.platinamail@alingsas.se>
PlatinaMail REV <rev.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: Utökad svarstid RE: Slutrapport ÖFN
Skickat: 2021-06-08 10:33:53

Från: Bernstam, Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>
Skickat: den 7 juni 2021 18:56
Till: Cecilia Knutsson <cecilia.knutsson@alingsas.se>
Ämne: Utökad svarstid RE: Slutrapport ÖFN

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller
bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Cecilia
Vi flyttar fram svarstiden till den 24 sep så att ni hinner skriva/justera protokollet.
Hälsning
Viktoria

From: Cecilia Knutsson <cecilia.knutsson@alingsas.se>
Sent: den 7 juni 2021 18:07
To: Bernstam, Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>
Subject: SV: Slutrapport ÖFN
Hej igen Viktoria,
Ser at svarstid är satt till den 13 september, vi har som sagt ÖFN den 14 september och
behöver förlängd svarstid så att vi kan expediera ärendet.
ÖFN i juni är den 15 juni och hinner inte med att handläggas inför juni nämnden.
Jag kommer självklart att informera om att rapporten har kommit och att vi skriver fram
ärendet till ÖFN i september.

Vänliga hälsningar
_______________________
Cecilia Knutsson
Stabschef
Alingsås kommun
Kommunledningskontoret

Stora Torget 1, 441 81 Alingsås
Tel: 0322- 61 72 70
Växel: 0322-61 60 00
cecilia.knutsson@alingsas.se
alingsas.se
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Från: Bernstam, Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>
Skickat: den 6 juni 2021 20:28
Till: Cecilia Knutsson <cecilia.knutsson@alingsas.se>
Ämne: Slutrapport ÖFN

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller
bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Cecilia
Slutrapporten har nu skickats till kansliet för diarieföring.
Vet att du nämnde att nämnden har möte i mitten av juni och önskar behandla
rapporten. Har dock satt svarstiden till sep ifall ni skulle behöva ha mer tid.
Hälsningar
Viktoria
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