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Tid Kl. 9:00 – 10.10  
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Beslutande Bodil Hansson (S)  ordförande, ej § 14 p g a jäv  
 Niklas Säwén (S) v ordförande  
 Anders Hedenius (S)   
 Linnéa Kjellman (C)   
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 Henrik Rinstad HR-strateg § 15 
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Justering 
 
Till justerare väljs Habib Effati, med Ina Lindström Skandevall som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 13  Återrapportering för uppföljning 2017 av 
landsbygdsprogram 2021 - Kultur- och 
fritidsnämnden 
(KS-2017-00207) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen, samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden ger en återrapportering till plan- och 
utvecklingsutskottet under hösten 2018 om inte båda fritidsgårdarna 
kan hållas öppna efter sommaren 2018. 

Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 9 Uppföljning 
2017 av landsbygdsprogram 2021 ska kultur- och fritidsnämnden 
senast 2018-03-31 återrapporera till plan- och utvecklingsutskottet 
hur de avser säkerställa fritidsgårdsverksamhet i kommundelen Indal-
Liden. 
 
Vid dagens sammanträde informerar ungdoms- och fritidschef Lars-
Ove Johansson hur kultur- och fritidsnämnden arbetar med att 
säkerställa fritidsgårdsverksamheten på fritidgårdarna i Liden och 
Indal. Bland annat ser man över om ett samarbete mellan skolan och 
fritidsgårdarna är möjligt. I dagsläget bedrivs endast verksamhet på 
fritidsgården i Indal.   
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Redovisning av projektet Framsteget - 
genomförandeplan för 2018 
(KS-2017-00817) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-03-12 § 68 Redovisning av 
integrationsinsatser under 2017 ska planen för genomförandet av 
insatsen ”Framsteget” under år 2018 redovisas till kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott vid sammanträdet i mars 2018. 
 
Vid dagens sammanträde informerar integrationsstrateg Johanna 
Kangas bland annat om hur arbetet med projektet pågått under 2017 
samt för projektets aktivitets- och tidsplan för 2018. Bland annat har 
en styrgrupp tillsatts från den 8 februari 2018, projektet fortsätter 
samverka med Servicecenter, FAVI och Arbetsförmedlingen och 
styrgruppen kommer under juni 2018 göra en bedömning för 
projektets genomförande under de första månaderna av 2018.   

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen 
av ärendet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 15  Information om Strategi för 
jämställdhetsintegrering 
(KS-2018-00291) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
HR-strateg Henrik Rinstad är inbjuden till dagens sammanträde för 
att informera ledamöterna i plan- och utvecklingsutskottet om arbetet 
med strategin för jämställdhetsintegrering i Sundsvalls kommun. 
Han informerar bland annat om: 
 

• Syftet och målen med strategin.  
• Sundsvalls kommun ska senast 2021 ha säkersällt alla 

verksamheter systematiskt arbetar för likvärdig verksamhet, 
service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, 
likvärdig fördelning av resurser, samt likvärdig fördelning av 
makt och inflytande. 
Detta till alla kvinnor och män, flickor och pojkar, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  

• Jämställdhetsperspektivet måste arbetas in i ordinarie 
verksamhet och i ordinarie besluts- och ledningsprocess. 

• Förslag på struktur för utvecklingsarbetet med bland annat 
formulering av mål, styrning och uppföljning, utbildning och 
kunskap, metoder och arbetssätt, samt stöd och samordning. 

• Förslag på struktur av stödorganisation för 
jämställdhetsintegrering i kommunen. 

• Strategin skickas ut på remiss under april 2018 till alla 
nämnder. 

• Strategin planeras att gå upp för beslut i kommunfullmäktige 
under hösten 2018. 

• Plan- och utvecklingsutskottet föreslås vara referensgrupp för 
handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. 

 
_ _ _ _ 
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§ 16  Sundsvalls kommuns svar på 
vattenmyndigheternas samråd 
(KS-2017-00843-6) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande gällande 
Åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer daterat 2018-
02-27 samt att översända yttrandet till Vattenmyndigheten för 
Bottenvikens vattendistrikt, samt 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande gällande 
Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt daterat 
2018-02-26 samt att översända yttrande till Vattenmyndigheten för 
Bottenhavets vattendistrikt. 

Ärendet 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under 1 november 
2017 till 30 april 2018, samrådet innefattar två delsamråd;  
 

1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och 
miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten 
och PFAS i grundvatten, samt reviderade 
miljökvalitetsnormer för koppar och zink i ytvatten. 

 
2. Arbetsprogram med tidplan i Bottenhavets vattendistrikt inför 

arbetet med förvaltningsplan 2021-2027.  
 
Ärendet har beretts i dialog med Miljökontoret, Mittsverige vatten 
och avfall samt Stadsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00843-6 
• Yttrande åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
• Yttrande Arbetsprogram med tidplan Bottenhavets vattendistrikt 
 
_ _ _ _ 
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§ 17  Översyn av ansvarsområdena för barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
och integration (NAVI) 
(KS-2016-00660-12) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Ärendet 
Ärendet gäller översyn av socialnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens, och nämnden för vuxenutbildning, 
arbetsmarknad och integrations ansvarsområden. Översynen har 
genomförts utifrån Sundsvalls kommuns projektmodell1 och 
resulterat i en projektslutrapport som har remitterats till de politiska 
partierna samt barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt 
socialnämnden. I detta ärende redovisas projektets förslag utifrån 
uppdraget, remittenternas synpunkter samt övervägande och förslag 
till beslut. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att plan- och utvecklingsutskottet hänskjuter 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut 
vilket är att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00660-12 
• Projektslutrapport översyn av nämnder ver 1.0 
• Projektdirektiv Översyn av ansvarsområden för nämnder 

                                                 
1 Projektets styrgrupp bestod av kommundirektören, koncernstabens kanslichef, 
skoldirektören, socialdirektören samt direktören för förvaltningen för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
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• Projektplan Översyn av ansvarsområden för nämnder 
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 17 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Yttrande avseende översyn ansvarsområden från skoldirektör 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

2018-02-28 § 15 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Miljönämnden 2018-02-14 § 1 
• Miljökontorets skrivelse 
• Socialnämnden 2018-02-21 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Centerpartiets yttrande 
• Kristdemokraternas yttrande 
• Liberalernas yttrande 
• Miljöpartiet de Grönas yttrande 
• Moderaternas yttrande 
• Socialdemokraternas yttrande 
• Vänsterpartiets yttrande 
• Remiss - nämndöversyn 
• Kommunfullmäktige protokoll 2016-10-31 § 215 
• Ordförandeförslag om översyn av ansvarsområdena för barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning, och integration (NAVI) 

 
_ _ _ _ 
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§ 18  Motion (KD) angående införande av 
kontaktpoliser 
(KS-2017-00305-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion i vilken de förslår 
att Sundsvalls kommun ska ingå ett samverkansavtal med polisen för 
att införa kontaktpoliser i skolan. Kontaktpoliserna ska bidra till en 
tryggare skolmiljö och underlätta skolans kontakt med polisen för att 
främja förbyggande arbete, rådgivning och insatser.  

Deltagande i beslut  
Ina Lindström Skandevall (L) och Habib Effati (M) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte vid dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00305-5 
• Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-31 § 8 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser 
 
_ _ _ _ 
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