
Bilaga nr  1

Nr Process
Ansvarig 
nämnd Uppdrag

1 U BUN
- Utreda konsekvenserna för den kommunala skolan vid tidigare och framtida 
etableringar av fristående skolor.

2 U BUN - Arbeta vidare med metoder för pojkar och flickor ska lyckas lika bra i skolan.
3 U BUN - Fortsätta det framgångsrika arbetet med föräldrautbildning.

4 U BUN
- Utveckla sommarskolan för grundskoleelever som därigenom ges möjlighet 
att få en andra chans till gymnasiebehörighet.

5 U BUN
- Starta ett projekt för studiehandledning i grundskolan, i syfte att fler ska nå 
målen i skolan.

6 V&O SN

- Inom kommunens samverkansprojekt FATI (Förebyggande arbete – tidiga 
insatser) kartlägga hur många barn och unga som är i behov av kommunens 
stöd.

7 V&O SN

- Inom kommunens samverkansprojekt FATI (Förebyggande arbete – tidiga 
insatser) och med utgångspunkt i arbetslinjen, kartlägga och samordna 
kommunens arbete med ungdomar med en möjlig funktionsnedsättning.

8 V&O ÖFN
- Arbeta för att en professionell förvaltarenhet skapas inom räddningstjänstens 
organisation.

9 S KS 
- Stärka miljömedvetenheten i kommunens organisation med stöd av 
energirådgivningen.

10 S SBN
- Tydliggöra samhällsplaneringen med hjälp av 3D-kartor med syfte att stärka 
dialogen kring Sundsvalls utveckling.

11 S SBN
- Ge i uppdrag att nödvändiga beslut fattas för att fler parkeringsplatser ska 
skapas i parkeringshuset City-P

12 S SBN

- Föreslå standard för och prioritering av upprustning av kommundelcentrum 
och bostadsområden, utifrån ett utvecklings, integrations och 
folkhälsoperspektiv.

13 S SBN

- Socialtjänsten, kultur och fritidsförvaltningen och barn- och 
utbildningskontoret ska vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen, bland 
annat genom att de ska ingå i stadsplanegruppen i det fortsatta 
stadsvisionsarbetet.

14 S KS
- Paketera möjliga demonstrationsobjekt för kommunkoncernens miljö- och 
energiarbete.

15 S SBN - Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster om Sundsvall.

16 S KS

- Ge kommunstyrelsen i uppdrag arbeta för en försäljning av kommunala 
fastigheter samt hela eller delar av SKIFU och Parkera för att delfinansiera 
planerade investeringar i arenor och kommunal medfinansiering av 
infrastruktur, när det är lämpligt ur ett ekonomiskt och strategiskt perspektiv

17 S KS
- Knyt ihop Norra Berget med evenemangsområdet kring Åkroken genom att 
exempelvis verka för skapandet av en lin-/bergbana.

18 F&K KS - Skapa tydliga riktlinjer för de fonder som kommunen hanterar.

19 F&K K&F
- Ta fram en strategi för utvecklingen av ny kunskap och kompetens inom 
fritidssektorn.

20 F&K K&F

- Utveckla Norra Berget med fokus på besökverksamhet, såväl av 
sundsvallsbor som av tillresande och skapa förutsättningar för framväxt av en 
eventuell camping och planlägg delar av Norra Berget
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21 F&K KS
- Vidta aktiva åtgärder för att främja upplevelseindustrin, och undersök 
möjligheten att starta en KY-utbildning inom området.

22 F&K KFN
- Utred det kommunala nyttjandet av och bidrag till Sundsvalls 
samlingslokaler.

23 F&K KS
- Utveckla Sundsvall som studentstad genom initiativ riktade till dagens 
studenter.

24 A&T NAVI
- Arbeta fram en strategi för stöd till och arbete med tredje sektorn som 
exempelvis kooperativ, föreningar och andra delar av den sociala ekonomin.

25 A&T NAVI
- Skapa instegsjobb för alla flyktingar och utred kostnaderna för att erbjuda 
alla invandrare det också.

26 A&T KS
- Inled ett långsiktigt varumärkesarbete i kommunal regi tillsammans med 
andra aktörer, med utgångspunkt i Sundsvallsborna.

27 L&S KS
- För i in i IT-policyn att kommunens IT-stödfunktioner ska vara ett stöd i 
kommunkoncernens klimatarbete.

28 L&S KS - Skapa en kommunövergripande utredningskatalog.
29 L&S KS - Tillsätt 5-10 koncernövergripande trainee-platser under 2009.

30 L&S KS
- Ta fram en kommunövergripande strategi för kompetensväxling i samband 
med kommande generationsväxlingar.

31 L&S KS - Utveckla satsningen på självstyrande grupper.
32 L&S KS - Ta fram ett kommunövergripande kompetensutvecklingsprogram

33 L&S KS
- Utarbeta riktlinjer för volontärsverksamheten i den kommunala 
verksamheten.

34 L&S KS - Genomför projekt för arbetstidsförkortning.
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