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Handläggare

Rektor

Cristina Pérez

1 (1)

Näringsdepartementet
n.remissvar@regeringskansliet.se

Beslut
Rektor beslutar att Mälardalens högskola inte har några synpunkter att
lämna.

Bakgrund
Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över Remiss av
Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning –
Delbetänkande från Komet (SOU 2020:53)
_______________________
Rektor beslutar i frånvaro av högskoledirektör i närvaro av kanslichef
/biträdande förvaltningschef Malin Gunnarsson efter föredragning av
högskolejurist Cristina Pérez

Paul Pettersson
Rektor

Cristina Pérez
Föredragande
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