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Protokollet omfattar §§ 134-148, §148 har justerats omedelbart. 
 
 
Justeras 
 
 
 
João Pinheiro 
Ordförande 

Lena Näsholm 
Sekreterare 

 
 
Elin Nilsson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-10-25   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Barn- och utbildningskontoret, plan 7, rum 712 
 

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Lena Näsholm 
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Justering 
 
Utöver ordförande (S) ska Elin Nilsson (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Sven Bredberg (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 134  Nämnden gratulerar pedagogerna i 
förskoleklassen vid Stöde skola 
 (BUN-2016-00011-23) 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde uppmärksammar nämnden pedagogerna i 
förskoleklassen vid Stöde skola: Maria Brandström, Anna Carin 
Hultin, Britt-Inger Edström och Britt-Inger Sjödin. Ordföranden 
överlämnar utmärkelsen Kunskapsdraken och pedagogerna berättar 
om sitt arbete. 
 

Motivering. 
”För några år sedan skedde ett fantastiskt utvecklingsarbete på Stöde 
och Nedansjö förskolor vilket ledde till en organisationsförändring 
och fantastiska resultat.  
 
Förskolärarna på Stöde skola som arbetar i förskoleklass har idag 
kommit långt vad gäller att arbeta systematiskt kring tematiskt 
arbetsätt och pedagogisk dokumentation. Det har blivit en stor 
förändring i den pedagogiska verksamheten. De har märkt ut sitt 
arbete i skolområdet vilket även börjat fått positiv spridning utanför 
skolområdet. Långsiktigt är även ett mål att minska 
arbetsbelastningen med förbättrat resultat.  
Det som nu sker på Stöde skola är början för grundskolan på det fina 
arbete som tidigare skett i förskolorna. Här har vi den naturliga 
övergången från förskola till förskoleklass och vidare in i 
grundskolan i praktiken. …” 
 

Skrivet av Johan Henriksson, rektor Stöde skola 

 
_ _ _ _ 
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§ 135  Ekonomisk uppföljning månadsrapport 
september 2016 
 (BUN-2016-00006-24) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för september 2016 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos är ett underskott på 65 
mnkr. Underskottet har minskat från delårsrapport 1 på 88,6 mnkr till 
i juni på 75,6 och i delårsrapport 2 på 65 mnkr. Prognosen på 
underskott på 65 mnkr kvarstår vid månadsrapporten i september. 
 
Det prognostiserade underskottet är fördelat på underskott inom 
förskolorna med 2,1 mnkr, grundskolorna med 16 mnkr, gymnasiets 
sammantaget 18,8 mnkr och gemensamma (övergripande) funktioner 
med 28 mnkr varav semesterlöneskulden är på 6,6 mnkr. Den 
kostnadspost som ökat är personalkostnader.  
Under höstens budgetarbete framkom det att enheternas/ 
skolområdenas budget var ett underskott på 52,5 mnkr. Prognosen är 
nu för skolområdena ett underskott på 37 mnkr. CFK (centrum för 
kunskapsbildning) tillkommer med ett överskott på 3 mnkr. 
 
Förvaltningens prognos är bedömd enligt försiktighetsprincipen. 
Tron är att det finns ett bättre resultat att vänta på gemensamma/ 
övergripande funktioner. I nuläget är bedömningen att skolområdena 
har redovisat en bättre prognos än delårsrapport 1 och maj rapporten. 
Skolområdenas prognoser kan vara för positiva i jämförelse med de 
resultat/utfall som enheterna har i september. Med det som grund 
bedömer förvaltningen att vara försiktig och göra en ny bedömning i 
samband med oktober månads resultat. Under oktober/november 
kommer en prognos att göras inom förvaltningen parallellt med MRP 
arbetet. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Karin Björklund 
ärendet.  
 
Lisa Lööf (S) yrkar att nämnden godkänner månadsrapporten. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 6 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Nämnden beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 107 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00006-24 - Ekonomisk uppföljning 

månadsrapport september 2016 
• Bilaga Månadsrapport september 2016.docx 
 
_ _ _ _ 
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§ 136  Förslag till förändringar i 
resursfördelningsmodellen 
 (BUN-2016-00488-1) 
 

Beslut 
att modellen för strukturtillägg förändras enligt förslag, att gälla  
fr o m 1 januari 2017: 

- Förskoleklass och grundskola:  
o Ekonomiskt bistånd upphör som fördelningsgrund.  
o Utländsk härkomst upphör som fördelningsgrund. 
o Kriteriet föräldrars utbildningsbakgrund kvarstår. 
o Ett nytt kriterium för ersättning för nyanlända elever 

införs.  
o Ersättningens storlek per kriterium fastställs i 

samband med beslut om MRP 2017. 
  

- Förskola: Omfördelning genom strukturtillägg upphör och 
ersättningen övergår till skolpeng (grundpeng). 

 
att modellen med strukturtillägg följs upp regelbundet med avseende 
på enheternas nyttjande av resurstillskotten till olika åtgärder samt 
uppnådda effekter därav.  
 

Ärendet 
I samband med beslutet om MRP 2016 gav barn- och 
utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att se över den 
nuvarande resursfördelningsmodellen med avseende på 
strukturtillägget samt kompensation för nyanlända elever.  
 
Syftet med översynen har varit att öka modellens träffsäkerhet samt 
säkerställa rimliga ersättningsnivåer.  
 
Dagens modell för strukturtillägg upplevs ibland som orättvist då 
omfördelningen innebär att det blir stora skillnader i ersättning 
mellan olika enheter.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar controllern Helen Lundqvist 
ärendet. 
 
Elin Nilsson (M) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att ta 
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fram en anpassad modell för nyanlända elever med olika trappor som 
tar hänsyn till elevernas språkliga bakgrund 
 
Johan Landström (L) yrkar att förslaget om förändrad 
resursfördelningsmodell återremitteras och att förvaltningen 
återkommer med ett förslag till förändring som innefattar även 
personer med ekonomiskt bistånd. 
 
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Elins 
tilläggsyrkande.  
 
Patrik Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall förvaltningens förslag men 
undantag för fjärde punkten i första att-satsen: ”Ett nytt kriterium för 
ersättning för nyanlända elever införs.” 
 
Ordföranden ställer först proposition på Johan Landströms 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag 
 
Ordföranden ställer därefter följande yrkanden mot varandra: 

• Sven Bredbergs yrkande med Elin Nilssons tilläggsyrkande 
• Martin Klausens yrkande  
• Patriks Erikssons yrkande 

 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Patrik Erikssons 
yrkande 

Beslutdunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 108 
• Tjänsteskrivelse Förslag till förändringar i 

resursfördelningsmodellen 

Reservation 
Mot förslaget reserverar sig: Martin Klausen (SD), Ademir Zilic (L), 
Johan Landström (L). Elin Nilsson (M) och Sven Bredberg (M) till 
förmån för egna yrkanden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Gymnasieutredning Sundsvalls gymnasium, 
förvaltningens överväganden 
 (BUN-2015-00353-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att vidare utreda gymnasiets verksamhet under 2017 enligt givna 
förslag i punkten förvaltningens överväganden. 
 
att utvärdera resultat och förändringar kontinuerligt genom 
delrapporter under 2017. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2015 att Sundsvalls 
gymnasiums verksamhet skulle utredas. Den interna utredningen 
skulle visa Sundsvalls gymnasiums möjligheter att med hög kvalité 
erbjuda ett brett utbud av gymnasieutbildningar samt att ge förslag 
till förändringar som ger verksamheten möjlighet att hålla givna 
ekonomiska ramar. Utredningens direktiv är följande: 
 

• Att ge förslag på hur den kommunala gymnasieskolan ska/bör 
dimensioneras och vilket programutbud som ska/kan/bör 
erbjudas i framtiden. 
 

• Att undersöka de strategiska effekterna av NIU både ur ett 
elevperspektiv men även för kommunen som helhet. 

 
• Att ge förslag på hur en kommunal gymnasieskola med 

bibehållen hög kvalité ska hålla givna budgetramar. 
 

• Att ovanstående två punkter relateras till elevers behov av 
gymnasieutbildning som ger stora möjligheter till antingen 
högskole- och universitetsstudier eller till anställningsbarhet. 

 
• Att utreda former för samverkan med olika för 

gymnasieskolan viktiga aktörer. 
 

• Att ge förslag på en genomförandeplan för lagda förslag. 
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Överläggning 
Vid dagens sammanträde föredrar utredaren Björn Swedén ärendet.  
 
Carina Staaf (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag. I yrkandet 
instämmer Elin Nilsson (M). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 109 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2015-00353-18 - Gymnasieutredning 

Sundsvalls gymnasium, förvaltningens överväganden 
• Bilaga Gymnasieutredning_sammanfattning2016.docx 
• Bilaga antag_2012_2016.xlsx 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av kommande processer följs upp kontinuerligt under 
2017. Avstämningstidpunkter och lägesrapporter sker i mars, juni, 
september och december. 
 
_ _ _ _ 
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§ 138  Sundsvalls gymnasiums utbud 2017/2018 
 (BUN-2016-00439-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Sundsvalls gymnasiums utbud inför antagningen 2017/2018 
fastslås enligt förvaltningens förslag 

Ärendet 
Att utifrån elevpopulationens storlek, elevers förstahandssökande 
med utgångspunkt i hur elever sökt sedan GY11:s genomförande, 
arbetsmarknadsbehov och utbildningsbehov i regionen föreslå 
utbudet av gymnasieutbildningar hos Sundsvalls gymnasium inför 
läsåret 2017/2018. 

Överläggning 
Vid dagens sammaträde föredrar utredaren Björn Swedén ärendet. 
 
Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag, i yrkandet 
instämmer Elin Nilsson (M). Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 110 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00439-1 - Sundsvalls gymnasiums 

utbud 2016/2017. 
• Bilaga antag_2012_2016.xlsx 

Uppföljning av beslut 
Förslag till dimensionering av Sundsvalls gymnasiums intag följs upp 
i samband med resultat av elevernas sökning i februari 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Ansökan om integrationsmedel 
 (BUN-2016-00438-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ansökan om integrationsmedel för genomförande av Kubprojekt 
”varje människa kan göra skillnad” beviljas 
 

Ärendet 
Ansökan avser integrationsprojekt vid Sundsvalls gymnasium, 
Västermalms skola och att söka medel ur de av barn- och 
utbildningsnämnden avsatta medel för bl.a. integrations- och 
mångfaldsarbete. Projektet är ett samverkansprojekt mellan 
nationella program och Introduktionsprogrammet, IM språk. 
Projektet genomförs inom ramen för Raoul Wallenberg Academys 
”kubprojekt”. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Klausen (SD) återremiss till 
förslaget, med anledning av att ansökan inte finns med i 
beslutsunderlaget, och i andra hand avslag. 
 
Ansökan tillgängliggörs vid mötet. Nämnden ajournerar sig för att ta 
del av innehållet.  
 
Efter att ärendet återupptagits yrkar Maria Åström (C) bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Martin Klausens 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar enligt Maria 
Åströms yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 111 
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• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00438-2 - Ansökan om 
integrationsmedel 

• Bilaga - Ansökan om integrationsmedel (vid mötet) 

Uppföljning av beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden inviteras till ”kubprojektet” under 
våren 2017. Både under arbetets gång och vid slutredovisning av 
projektet. 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD) till förmån för eget 
yrkande. 
 
_ _ _ _ 
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§ 140  Remissvar – Bättre mat (kostpolitiskt 
program) 
 (BUN-2016-00419-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissvar på Koncernstabens utredning 
om möjligheterna till tillagning av mat nära matgästen 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på 
Koncernstabens remiss gällande utredningen om möjligheterna till 
tillagning av mat nära matgästen.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde yrkar Martin Klausen (SD) bifall till 
arbetsutskottets förslag, med ändringen att kravet på en vegetarisk 
dag stryks. 
 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet 
instämmer Johan Landström (L) och Elin Nilsson (M). 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 112 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00419-2 - Remissvar – Bättre mat 

(kostpolitiskt program) 
• Bilaga Remissvar till Utredning av möjligheten till tillagning nära 

matgästen.docx 
• Bilaga Missiv Bättre mat SN och BUN.PDF 
• Bilaga Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 2, 2015. KS 
• Bilaga Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun.pdf 
• Bilaga Utredning av möjligheten till tillagning nära matgästen.pdf 
• Bilaga Kalkyl över investeringsbehov i skolkök vid egen 

tillagning.pdf 
• Bilaga Rapport Miljökontoret - Inventering av investeringsbehov 
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i skolkök.pdf 
• Bilaga PM från Addera Upphandling angående inköp av 

närproducerat samt krav på djurskydd.pdf 
• Bilaga Övergripande måltidspolicy för Sundsvalls kommun.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Klausen (SD). 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2017 
 (BUN-2016-00493-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplan för 2017 
 

Ärendet 
Nämnden har som regel heldagssammanträden med studiebesök eller 
utbildning från kl. 08.30 och sammanträde från kl. 13.00.  
 
Arbetsutskottet har som regel halvdagssammanträden med start kl. 
08.30. Samtliga möten hålls på onsdagar om inget annat anges. 
 
Arbetsutskott Nämndsammanträde 
18 januari 01 februari 
15 februari 01 mars 
15 mars 29 mars 
12 april 26 april 
09 maj 23 maj tisdag 
07 juni 21 juni 
16 augusti 30 augusti 
13 september 27 september 
11 oktober 25 oktober 
08 november 22 november 
06 december 20 december 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 

2016-10-12 - § 113 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00493-1 - Sammanträdesdagar för 

barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2017 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 17 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 142  Utbildningar och konferenser 
 (BUN-2016-00012-23) 
 

Guldtrappan 
Ordföranden deltog vid konferensen där Sundsvalls kommun fick ta 
emot IT-priset Guldtrappan för andra året i rad.  
 

Årerrapport skolpresidiet 
Elin Nilsson (M), Hans Zetterkvist (V) och skoldirektören deltog i 
skolpresidiekonferensen i Sollefteå 20-21 oktober. 
 

Återraport 16-kommunerskonferens 
Ordföranden deltog i konferensen 20-21 oktober och informerar om 
16-kommuersnätverket vid dagens sammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Redovisning av delegationsbeslut oktober 
2016 
(BUN-2016-00004-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendet 
• Skoldirektör, beslut nr: 40-50, B19-B24 
• Ekonomichef, beslut nr: 56-90 
• HR-chef, beslut nr: 1019-1093 
• Stabschef, beslut nr: B244-B315 
• Skolskjutssamordnare beslut nr: 561-772, 1030, 1087-1089, 1100 

 
Skollag antal beslut 
1:4 6 Mottagande av elev i grundsärskolan 
1:10 71 Utökning av tid i förskola 
1:12 1 Förtur till plats i förskola 
1:17 200 Beslut om skolskjuts 
   

Personal   
4:1/4:3 71 Anställning/Överenskommelse om lön 
4.6 4 Beslut om tjänstledighet 
   

Övrigt   
5:14 11 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodas avge sådant 
5:19 34 Avskrivning av fordran/förlängd 

amorteringsplan 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00004-17 - Redovisning av 

delegationsbeslut 
• Bilaga Delegationsbeslut oktober 2016.pdf 

Uppföljning av beslut 
Informationsärende, ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 144  Ärenden att lägga till handlingarna oktober 
2016 
(BUN-2016-00005-17) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att lägga bifogade ärenden till handlingarna 
 

Ärendet 
Informationsärenden bifogas 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - BUN-2016-00005-17 - Ärenden att lägga till 

handlingarna. oktober 2016 
• Bilaga BUN-2015-00595-3 Redov. vidtagna åtgärder 

Höglundaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00601-6 Redov. vidtagna åtgärder S-valls gy 

skola Hedbergska 4.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00052-5 Besl. KF landsbygdsorgram 2021.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00066-7 Yttr. anm. skolsit. Stige skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00105-5 Besl. ans. fristående gy-skola 

Yrkesgymn.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00109-5 Besl. ans. fristående gy-skola 

Realgymnasiet.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00214-10 Insp. meddelande Midälvaplatsens 

fsk.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00214-9 Svar på insp. Midälvaplatsens 

förskola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00414-3 Besl. anm. bristande stöd Runsviks 

skola.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00420-3 Inf. avsl. ärende insp.Kyrkskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00421-2 Insp. meddelande Vibackeskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00422-4 Yttr. anm. Granloholms 

skola_Bortredigerad.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00462-1 Budgetprop. 2017.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00463-1 Kval. granskn. fördeln. 

lärarresurser.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00486-1 Informations- och prognosbrev 

asylsökande.pdf 
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• Bilaga BUN-2016-00491-1 Anm. situationen Runsviks 
skola_Bortredigerad.pdf 

• Bilaga BUN-2016-00494-1 Besl. efter tillsyn Plusgymnasiet.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00502-1 Delegationsordning för 

personalnämnden.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00503-1 Besl. PN sjukfrånvaro o 

rehabilitering.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00504-1 Besl. PN hot och våld i 

arbetslivet.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00505-1 Besl. PN Kränkande särbeh. 

vuxenmobbing och trakasserier i arbetslivet.pdf 
• Bilaga BUN-2016-00508-1 Besl. KF.motion (S) stärka 

barnkonventionen.pdf 
• Bilaga BUN-2014-00472-19 Svar på föreläggande, nationell 

tillsyn av skolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00086-15 Svar på insp. Stigeskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00432-6 Redov. vidtagna åtgärder 

Nivrenaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00563-3 Redov. vidtagna åtgärder Nivrena 

grundsärskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00567-4 Redov. vidtagna åtgärder Bosvedjans 

grundsärskola.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00568-3 Redov. vidtagna åtgärder 

Höglundaskolan.pdf 
• Bilaga BUN-2015-00569-4 Redov. vidtagna åtgärder St Olofs 

grundsärskola.pdf 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Information från ordföranden 
 

Kommunalt partnerskap med Makunduchi, Zanzibar. 
Ordföranden informerar om sammarbetet. Representanter från 
Zanzibar besökte kommunen förra veckan och deltog bland annat i 
ett möte på Bredsands skola dit även nämnden bjudits in. 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Information från förvaltningen 
 (BUN-2016-00002-24) 
 

Samverkan med Skolverket  
Skoldirektören ger en statusrapport för utvecklingsarbetet kring 
Hagaskolan och Nivrenaskolan. I samverkansarbete med Skolverket 
ingår även särskolan vid Västermalms skola samt huvudmannen. 
Förvaltningen håller på att ta fram en nulägesbeskrivning och senast i 
februari 2017 ska en handlingsplan för respektive enhet vara klar. 
Därefter får nämnden en ny statusrapport.  

 

_ _ _ _ 
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§ 147  Övriga frågor 
 
Inga frågor. 
 
_ _ _ _ 
 


