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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Priscilda 
Helenius (S) med Hans Zetterkvist (V) som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 26  Nämnden gratulerar Vallens Miljöskola 
 (BUN-2014-00007-1) 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden Vallens skola 
för deras goda miljöarbete och ordföranden överlämnar utmärkelsen 
”Kunskapsdraken” till representanter från skolan.  
 
Vallens skola är en av finalisterna i tävlingen Arla Guldko där 
landets ”Bästa Matglädjeskola” utses.  
 
_ _ _ _ 
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§ 27  Information från förvaltningen 
(BUN-2014-00002-1) 
 
Dialogsamtal matematik 
Vid dagen sammanträde informerar skoldirektören om att vårens 
dialogsamtal fokuseras på matematik. Nämnden får återkoppling 
kring mattematikresultaten vid kvalitetsamtalet 22 april. 
 
Genomförandeplan lokaler – statusrapport 
Vid dagens sammanträde lokalstrategen Inga Bengtson en 
statusrapport de förstudier som nämnden tidigare beslutat om och 
beslutsprocessen diskuteras. Förstudierna för Skönsmons skola och 
S:t Olofskolan kommer att behandlas till nämnden i april och 
förstudien om Vibackeskolan i maj. Vid sammanträdet i april ska 
nämnden även en presentation om kostnader för moduler. 
 
HR frågor 
Löneröversyn 2014 – Vid dagens sammanträd informerar HR-
chefen Kari Tallqvist om årets lönerevision. 
 
Samverkansavtal – Avtal har nåtts för samtliga förbund utom 
Vision och Kommunal vilket innebär att 50%  av de 
kommunanställda omfattas. Avtalet gäller från 1 april. 
 
Karriärtjänster – Uppföljning av första omgången pågår och 
ansökan inför andra omgången har skickats in. 
 
Behörighet, lärarlegitimation – I dagsläget har 1013 
lärarlegitimationer av ca 1500 möjliga registrerats i Sundsvalls 
kommunala skolor. 
 
_ _ _ _ 
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§ 28  Ekonomisk uppföljning februari 2014 
(BUN-2014-00005-3) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för februari 2014 
 
Ärendet 
Förvaltningens prognos i februari är för år 2014 ett nollresultat och 
förvaltningen har antagit att nämnden får ett tillskott till ramen med 
40 mnkr.  
 
Med antagandet att nämnden får tillskott till ramen är prognosen för 
2014 ett nollresultat. Skulle kommunfullmäktige fatta beslut om 
mindre medel kan vi inte bedöma effekterna på prognosen, dels 
eftersom vi inte vet omfattningen av de medel vi eventuellt får samt 
att det är beroende på när kommunfullmäktige fattar sitt beslut. Ju 
senare beslutet fattas desto mindre möjligheter har nämnden att 
genomföra åtgärder. 
 
Förvaltningen har begärt överföring av resultat samt att nyttja 
tidigare års överskott med 10 mnkr och beslut om detta sker i 
kommunfullmäktige i mars. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde redogör ekonomen Karin Björklund 
månadsresultatet för februari. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning februari 2014 
• Bilaga Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnd februari 

2014.doc 
 
_ _ _ _ 
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§ 29  OSIS rapport läsåret 2012/2013 - statistik på 
tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande 
behandling. 
(BUN-2014-00154-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
att förvaltningen återkommer till nämnden i september 2014 om ett 
förslag om införande av rapporteringssystemet LISA 
 
Ärendet 
Rapporten redovisar antal tillbud, olycksfall och kränkningar läsåren 
11/12 och 12/13 bland elever samt personal åren 2012 och 2013. 
Antalet tillbud och olycksfall bland barn och elever är mest 
förekommande i förskolan bland 4 till 6-åringar samt i grundskolan i 
åldern 7 – 9 år. Av 682 rapporterade tillbud och olycksfall i 
grundskolan under 2012/13 så har den övervägande delen skett under 
raster och lektionsfri tid samt i korridorer och uppehållsrum. Totalt 
har 296 kränkningar anmälts. Många av dessa handlar om kränkning 
i sociala medier. 
 
Totalt antal tillbud och olycksfall bland personal under 2013 var 253 
stycken och av dessa anmäldes 12 till Arbetsmiljöverket och 20 till 
Försäkringskassan. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns stabschefen Agneta Ögren tillgänglig 
för frågor.  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse OSIS rapport läsåret 2012/2013 - statistik på 

tillbud, olycksfall och våld/hot/kränkande behandling. 
• Bilaga Lisa Broschyr.pdf 
• Bilaga Tillbud och olycksfall lå 12-13.pdf 
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Uppföljning av beslut 
I september 2014 kommer nämnden att få en fördjupad uppföljning 
där likabehandlingsplaner, resultatet från trygghetsenkäten samt 
arbetsmiljöarbetet beaktas. 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Dokumentstudie av tillsynsärenden 
kommunala förskolor och skolor 2013 
 (BUN-2014-00087-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna dokumentstudien 
 
att rapporten inarbetas i förvaltningens verksamhetsplan 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer, i en 
dokumentstudie, årligen de anmälningar som görs till 
Skollinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) gällande 
missförhållanden på kommunala förskolor och skolor. I studien 
redovisas alla anmälningar gjorda under 2013 till nyssnämnda 
tillsynsmyndigheter och följande frågeställningar besvaras: 
 

• Hur många anmälningar/granskningar är gjorda under 2013, 
fördelat på förskolor och skolor? 

• Vilken grund för anmälan/granskningen finns? 
• Anledningen som ledde till kritik? 
• Vilken kritik fick huvudmannen/skolan/förskolan? 

 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar juristtraineen Adela Hadziresic 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Dokumentstudie av tillsynsärenden 

kommunala förskolor och skolor 2013 
• Tjänsteskrivelse Dokumentstudie av tillsynsärenden kommunala 

förskolor och skolor 2013 
• Bilaga Dokumentstudie av tillsynsärenden och 

kvalitetsgranskningar 2013.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Dokumentstudie av tillsynsärenden och kvalitetsgranskningar görs 
årligen och rapporteras till nämnden nästa gång i mars 2015. 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda 
införande, styrning och organisationsform för ett 
service center” 
 (BUN-2014-00101-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förorda att en djupare analys av effektkonsekvenserna görs av 
alternativen 1. Nyetablering av Service center och 2. Transformering 
av verksamheten inom Service och teknik, innan eventuellt beslut 
fattas om vilket alternativ som ska väljas 
 
att alternativ 3 utgår helt  
 
Ärendet 
Projektet ”Utreda införande, styrning och organisationsform för ett 
service center” har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
etablera ett service center som levererar ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva tjänster. HR har använts som pilotmodell. 
Effektmålet är att etablerandet av servicecentret ska leda till 
effektiviseringar med 15-20 % under perioden 2014-2017 och 
därefter en årlig effektivisering på 3-5 %.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichefen Ulf Fryklund 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda 

införande, styrning och organisationsform för ett service center” 
• Tjänsteskrivelse Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda 

införande, styrning och organisationsform för ett service center” 
• Bilaga Godkänd slutrapport Servicecenterutredningen projekt 

1.pdf 
• Bilaga Remiss - genomförande av Servicecenter.pdf 
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Uppföljning av beslut 
Invänta beslut om service center. 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Förändringar i Sundsvalls gymnasiums 
utbud 2014/2015 
 (BUN-2013-00459-4) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att ändra tidigare beslut angående utbudet i Sundsvalls gymnasium 
läsåret 2014/2015 2013-10-23, § 134 enligt förvaltningens förslag.  
 
Ärendet 
Ändring i utbudet av gymnasieprogram för sökande elever från 
grundskolan till läsåret 14/15 i Sundsvalls gymnasium. Förslaget 
baseras på elevernas söksiffror 2014-02-03. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar Judith Nelvig, som är 
skolområdeschef för Västermalms skolområde, ärendet samt 
informerar om Vård- och Omsorgscollege 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Förändringar i Sundsvalls gymnasiums utbud 

2014/2015 
• Tjänsteskrivelse Förändringar i Sundsvalls gymnasiums utbud 

2014/2015 
• Bilaga Antagningsstatistik för fristående gymnasieskolor.pdf 
• Bilaga Förslag 2 till SGUtbud 2014-15.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Återrapportering till nämnden efter omvalsperioden i maj. 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Förstudie lokaler Njurunda skolområde 
 (BUN-2014-00130-1) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Service och teknik att 
påbörja förstudie av genomförandet av lokalförändringarna i 
Njurunda skolområde 
  
Ärendet 
I lokalförsörjningsplanen för Njurunda skolområde finns ett antal 
om- och tillbyggnadsprojekt redovisade. För att komma igång med 
arbetet krävs en förstudie där förutsättningarna för arbetet tydliggörs.  
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns lokalstrategen Inga Bengtsson 
tillgänglig för frågor.  
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Förstudie lokaler Njurunda skolområde 
• Tjänsteskrivelse Förstudie lokaler Njurunda skolområde 
 
Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker månadsvis vid arbetsutskottets sammanträden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Remiss, ansökan från Thorengruppen AB 
om godkännande som huvudman för fristående 
fritidshem, förskoleklass och grundskola. Thoren 
Framtid 
(BUN-2014-00102-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att avstyrka ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass 
och fristående grundskola i Sundsvalls kommun. 
 
Ärendet 
Inför läsåret 2015/2016 har en ansökan från Thorengruppen AB om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående grundskola, en 
fristående förskoleklass och ett fristående fritidshem i Sundsvalls 
kommun inkommit till Skolinspektionen. Barn- och 
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig inför 
Skolinspektionens beslut. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Sven Bredberg (M) att nämnden 
avstår från att lämna yttrande över ansökan från Thorengruppen AB. 
I yrkandet instämmer ordföranden (FP). 
 
Hans Zetterkvist (V) yrkar att nämnden avstyrker ansökan från 
Thorengruppen AB i enlighet med förvaltningens förslag. I yrkandet 
instämmer João Pinheiro (S). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Sven Bredbergs yrkande.  
 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

• Ja-röst för bifall till Sven Bredbergs yrkande 
• Nej-röst för bifall till Hans Zetterkvist yrkande 

 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 
Annelie Luthman (FP) X  
Sven Bredberg (M) X  
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X  
Margareta Engström (M) X  
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Franziska Egger-Nilsson (MP)  X 
Helen Löfblad (C) X  
João Pinheiro (S)  X 
Ann-Charlotte Evrung (S)  X 
Priscilda Helenius (S)  X 
Patrik Eriksson (S)  X 
Hans Zetterkvist (V)  X 
 
Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar nämnden att avstyrka 
ansökan från Thorengruppen AB i enlighet med Hans Zetterkvists 
yrkande. 
 
Protokollsanteckning från ordföranden 
”I denna ansökan förändrar Thorengruppen AB lokaliseringen av 
skolverksamheten jämfört med gällande beslut från 
Skolinspektionen. 
Denna geografiska korrigering är inte lämplig med anledning av att 
elevutvecklingen är lägre framledes i tätortens norra delar.  
 
Jag anser att nämnden behöver ha en utförlig beskrivning av 
vårdnadshavarnas skolval och en kartbild med demografiska 
prognoser i kommundelarna för att kunna få en fullständigare bild. 
Detta är också en rekommendation som Skolinspektionen har i sin 
remissförfrågan 12 februari 2014.  
I förvaltningsskrivelsen saknar jag också en sammanställning på 
samtliga grundskolor i kommunen där också antalet elever per 
årskurs i respektive skola framgår.” 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Remiss, ansökan från Thorengruppen AB om 

godkännande som huvudman för fristående fritidshem, 
förskoleklass och grundskola. Thoren Framtid. 

• Tjänsteskrivelse Remiss, ansökan från Thorengruppen AB om 
godkännande som huvudman för fristående fritidshem, 
förskoleklass och grundskola. Thoren Framtid 

• Bilaga Remiss dnr 31-2014:753 ansökan från ThorenGruppen AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 35  Revisionsrapport, Samverkan kring barn 
och ungas hälsa 
(BUN-2014-00064-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillsammans med socialnämnden fastställa ändamålsenliga mål 
och riktlinjer för samverkan mellan kommun och landsting   
 
att fastställa rutiner för uppföljning 
 
att säkerställa att forum för samverkan på individnivå upprättas  
 
Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun 
har PwC granskat samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa. 
Rapporten har skickats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för synpunkter. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns chefen för elevhälsa, Lars Karlstrand, 
tillgänglig för frågor. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Revisionsrapport, Samverkan kring barn och 

ungas hälsa 
• Tjänsteskrivelse Revisionsrapport, Samverkan kring barn och 

ungas hälsa. 
• Bilaga Revisionsrapport, Samverkan kring barn och ungas 

hälsa.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp i september 2014 och februari 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Återremiss Motion (M) gällande att införa 
skolspykologer på nätet 
 (BUN-2013-00533-5) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad 
 
Ärendet 
Motion till fullmäktige angående ett införande av en webbaserad 
funktion för kuratorer och psykologer vid Sundsvalls 
gymnasieskolor.  
 
Motionärerna hänvisar till långa väntetider för eleverna. De tider som 
lyfts fram är dock ej tagna från Sundsvall, utan tagna ur en OECD – 
rapport som övergripande beskriver ett värsta scenario. 
 
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte 2014-01-29 beslutades om 
återremiss på motionen. Förvaltningen ställde sig ej bakom den 
ursprungliga remissen och nya frågor ställdes i samband med att 
remissen behandlades av nämnden. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde finns chefen för elevhälsa, Lars Karlstrand, 
tillgänglig för frågor.  
 
Sven Bredberg (M) yrkar att nämnden beslutar att anse motionen 
besvarad.  João Pinheiro (S) yrkar att nämnden beslutar att avstyrka 
ansökan, i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Sven Bredbergs yrkande.   
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Återremiss Motion (M) gällande att införa 

skolspykologer på nätet 
• Tjänsteskrivelse Återremiss Motion (M) gällande att införa 

skolspykologer på nätet. 
• Bilaga Kuratorernas svar.docx 
_ _ _ _ 
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§ 37  Remiss "Sveriges bästa skola 2021" 
(BUN-2014-00068-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att ”det är en prioriterad 
koncerngemensam angelägenhet att Sundsvalls kommun når målet 
om Sveriges bästa skola 2021.” Därefter beslutade kommunstyrelsen 
2013-10-14 att ”uppdra till koncernstaben att återkomma med 
förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att 
nå visionen om Sveriges bästa skola 2021, samt att särskilt följa 
utvecklingen inom detta område som en del av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt”. 
 
Koncernstaben har skickat en remiss till samtliga förvaltningar och 
bolag med frågan vad förvaltningen eller bolaget kan göra för att 
stödja arbetet med att uppnå målet om ”Sveriges bästa skola 2021” 
samt uppmaning att ge kommentarer till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag på vad som skulle kunna bidra till 
att skolan når målet 2021. 
 
Remissvaren kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 12 maj 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Remiss "Sveriges bästa skola 2021" 
• Tjänsteskrivelse Remiss "Sveriges bästa skola 2021". 
• Bilaga Remiss 2014-01-27.pdf 
• Bilaga Förslag från barn- och utbildningsförvaltningen.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ärendet återrapporteras till nämnden efter kommunstyrelsen 
behandling. 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Utbildningar och konferenser  
(BUN-2014-00004-1) 
 
Framtidsmyran 9 april 2014 
Skoldirektören informerar om Sundsvalls akademigala 
”Framtidsmyran” som nu genomförs för tredje året. Information om 
biljettköp har skickats ut med e-post. Deltagarna betalar själva sina 
biljetter. Mer information finns på hemsidan: www.framtidsmyran.se 
 
Skolpresidiet 10-11 april 2014 
Ordföranden informerar om kommande skolpresidium där bland 
annat den regionala utbildningsstrategin ska behandlas.  
 
Kvalitetsamtal 22 april 2014 
Tisdag 22 april kallas nämnden till kvalitetssamtal med skolledare, 
fackliga företrädare samt representanter från fristående enheter. 
Mötet hålls på Quality Hotel. 
 
14-kommunerskonferens 15-16 maj 2014 
Ordföranden och vice ordföranden kommer att delta i konferensen 
som hålls i Jönköping. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.framtidsmyran.se/
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§ 39  Ärenden att lägga till handlingarna mars 
2014. 
(BUN-2014-00003-4) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 
Ärendet 
Informationsärenden bifogas 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga BUN-2013-00559-6 Skolinsp. besl. anm. skolsit. 

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2013-00559-7 BEO besl. anm kränkande beh. 

Hagaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00066-3 Skolinps. kommunicering skolsit. 

elev Sticksjö skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00066-4 Yttr. anm. skolsit. för elev Sticksjö 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00076-3 Skolinsp. anm. kränk. beh. 

Skönsmons skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00076-4 BEO Yttr. anm. kränk.beh. 

Skönsmons skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00091-2 Yttr. Skolinsp. skolsit för elev Stige 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00091-3 Skolinsp. kommunicering Stige 

skola..pdf 
• Bilaga BUN-2014-00091-4 Yttr. Skolinsp. anm. skolsit. för elev 

på Stige skola. .pdf 
• Bilaga BUN-2014-00104-2 Arb.miljöv. insp.meddelande Granlo 

fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00122-1 Besl. KF 2014-02-24 § 25, 

valärenden.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00127-1 Välj skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00137-1 Arb.miljöv. begäran om utr. 

arb.platsolycka Matfors skola.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00137-2 yttr. t. Arb.miljöv.Utredn olycksfall 

Matfors.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00143-1 Skolv. granskn. statsbidr. 

pers.förstärkn. elevhälsa.pdf 
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• Bilaga BUN-2014-00147-1 BEO anm. kränkande beh. 
Hagaskolan.pdf 

• Bilaga BUN-2014-00147-1 BEO anm. kränkande beh. 
Hagaskolanf.pdf 

• Bilaga BUN-2014-00156-1 Socioekonomisk analys _rev 10 mars 
2014.pdf 

• Tjänsteskrivelse Ärenden att lägga till handlingarna mars 2014. 
 
Uppföljning av beslut 
Informationsärenden, ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Redovisning av delegationsbeslut mars 
2014 
(BUN-2014-00006-5) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 
Ärendet 
• Skoldirektör – beslut 14-17 
• Chef Elevhälsa – beslut 7-8 
• HR-chef – beslut 157-197 
• Ekonomichef – beslut B76-B105, 7-15 
• Skolskjutssamordnare – beslut 70-96 
• Rektor Bosvedjeskolan – Beslut 2 
 
Skollag antal beslut 
1:4 2 Mottagande i grundsärskolan 
1:6 1 Uppskjuten skolplikt 
1:10 30 Utökning av tid i förskola 
1:11 4 Barn på förskola i annan kommun 
1:15 1 Barn på grundskola i annan kommun 
1:17 27 Beslut om skolskjuts 
   
Personal   
4:1/4:3 28 Anställning/Överenskommelse om lön 
4:6 2 Beslut om tjänstledighet 
   
Övrigt   
5:14 3 

 
Redovisning/yttrande när nämnden 
anmodas avge sådant 

5:19 1 Förlängd amorteringsplan 
5:24 1 Ansökan om statsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut januari 2014 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Övriga frågor 
 
Sommarskola 
João Pinheiro (S) ställer en frågan om sommarskola 2014. 
Ekonomichefen svarar att skolområdescheferna beslutar själva om 
sommarskola ska arrangeras i år. Frågan ska diskuteras vid 
kommande arbetsutskott. 
 
Möten med skol- och föräldraråd 
Fem av åtta möten är nu genomförda. Vid kommande sammanträde 
följer nämnden upp mötena. 
 
Dygnet-runt förskola 
Ordföranden föreslår att nämnden ska titta vidare på förslaget i 
investeringsplanen som senarelades i åtgärdplanen i juni 2013. 
 
_ _ _ _ 
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