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Justering 
 
Till justerare väljs Ina Lindström Skandevall, med Habib Effati som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 41  Remissvar revidering av 
landsbygdsprogram 2018 
(KS-2018-00344-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, daterad 2018-06-18, 
som kommunstyrelsens remissvar.  
 

Ärendet 
I 2017 års uppföljning av Sundsvalls landsbygdsprogram föreslog 
kommunstyrelsen att programmet skulle revideras i samband med 
uppföljningen 2018. Programmet har följaktligen reviderats under 
våren, men skiljts från uppföljningen för att hålla i sär uppföljning 
och revidering. 
 
Kommunstyrelsen har, tillsammans med övriga nämnder och bolag, 
under våren haft möjlighet att lämna synpunkter på handlingsplanen. 
De har även haft möjlighet att lyfta nya satsningar eller särskilda 
uppdrag utifrån deras respektive verksamhetsområden som bedöms 
komma landsbygden till del fram till 2021. Vad gäller 
programtextens innehåll har revideringen koncentrerats till att rätta 
till uppenbara fel och uppdatera siffrorna med den senaste statistiken. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00344-2 
• Landsbygdsprogram 2021 - jämförande av versioner 2016-2018 
• Landsbygdsprogram 2021 – populärversion 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Organisatoriska förändringar av nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration samt socialnämnden 
(KS-2018-00526-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) avvecklas från och med 1 januari 2020, 
 
att inrätta en ny nämnd från och med 1 januari 2020 med ansvar för 
individ- och familjeomsorgen exklusive särskilda boende, psykisk 
ohälsa, sysselsättning inom stöd och omsorg, 
arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning samt 
flyktingsamordning, 
 
att inrätta en ombildad nämnd från och med 1 januari 2020 med 
ansvar för vård och omsorg, stöd och omsorg exklusive 
sysselsättning, särskilt boende för psykisk ohälsa samt hälso- och 
sjukvård, 
 
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att utreda behovet 
av utskott för de två nämnderna, 
 
att övergripande mål för den nya respektive ombildade nämnden ska 
fastställas i mål och resursplan 2020, 
 
att namnet på den nya nämnden ska vara individ- och 
arbetsmarknadsnämnd samt att den ombildade nämnden ska 
benämnas vård- och omsorgsnämnd, 
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
samordningsansvar för nationella minoriteter flyttas till 
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020, 
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att barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden ska 
samarbeta i frågor som handlar om gymnasieskolan och 
vuxenutbildning,  
 
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att samarbeten äger 
rum,  
 
att syftet med samarbetet är att fler elever ska ha en godkänd 
gymnasieutbildning,  
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att formalisera 
samarbetet genom att en beredning som har regelbundna möten 
gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen inrättas,   
 
att den nya grupp som inrättas består av ledamöter eller ersättare från 
barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden som ansvarar 
för vuxenutbildning samt, 
 
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att årligen 
återrapportera gruppens arbete till kommunfullmäktige, 
 
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att ta fram 
övergripande processer för den nya respektive ombildade nämnden, 
 
att uppdraget: vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu 
arbetas fram på kommunernas möjligheter att organisera sin 
socialtjänst ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av 
individ- och familjeomsorgen av organisationsförändringen ska anses 
som besvarat, 
 
att uppdraget: belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen 
budgetansvar för försörjningsstödet ska anses som besvarat, 
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att uppdraget: belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna 
organisationsförändringarna ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar till 
att skapa en tydligare arbetslinje ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras 
genom den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ska anses 
som besvarat, 
 
att uppdraget: belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan 
komma att undvikas i den nya nämndsorganisationen ska anses som 
besvarat, 
 
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att 
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att 
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till lokalisering av verksamheter inom den nya 
nämnden till bostadsområdena, 
 
att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, grundligt ska analysera de 
båda nämndernas nuvarande ekonomiska ramar i syfte att se över 
fördelningen inom och mellan de aktuella nämnderna, 
 
att kommunstyrelsen inför mål och resursplan 2020, ska lämna 
förslag hur det befarade underskottet inom den nya nämnden och 
insatserna för de individer som inte kommer in på den reguljära 
arbetsmarknaden ska hanteras, 
 
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att 
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att 
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att 
göra en fördjupad kartläggning och lämna förslag till förbättringar av 
den nya nämndens respektive den ombildade nämndens interna och 
externa samverkan, 
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att socialnämndens och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations förvaltningar aktivt bidrar till 
uppdraget att utreda nödvändiga förändringar i 
förvaltningsorganisationen för att anpassa sig till den nya politiska 
organisationen, 
 
att godkänna bifogade konkretiseringar av aktuella nämnders 
ansvarsområden (reglementen). 
 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut fattat 2016-03-14, § 88 att 
”koncernstaben tar fram kriterier för hur bostäderna ska fördelas”, 
under förutsättningen att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
godkänna kommunstyrelsens förslag till ansvarsfördelning mellan 
den nya nämnden och den ombildade nämnden, samt  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut fattat 2016-04-14, § 88 att 
”service och teknik fördelar tillgängliga bostäder mellan 
verksamheterna utifrån fastlagda kriterier, och det behov som 
verksamheterna anger”, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna kommunstyrelsens 
förslag till ansvarsfördelning mellan den nya nämnden och den 
ombildade nämnden. 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av en rad uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutade om den 23 april 2018. I samma ärende 
som ovan beslutades även att en politisk styrgrupp med en 
representant från varje parti i fullmäktige skulle leda denna 
utredningsprocess. Utredningens tidsram angavs även i samma 
beslut, genom att det fastställdes att utredningarna skulle 
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 30 september 2018. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00526-1 
• Uppdrag 1. Ny nämndsorganisation_utreda avveckling av NAVI 
• Uppdrag 5. Gemensamt utskott_2018-04-26 
• Uppdrag 8b. Effekter av ny socialtjänstlag_2018-04-27 
• Uppdrag 8d. Flytt av försörjningsstöd 2018-05-08 
• Uppdrag 8e. Belys hur medarbetarna påverkas 
• Uppdrag 8g. Belysa hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras 
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• Projektslutrapport 1.0 
• Uppdrag 8h. Stuprör integration 2018-05-08 slutgiltig 

Uppföljning av beslut 
Om kommunfullmäktige vid sitt septembermöte bifaller förslagen 
angående den nya nämnden respektive den ombildade nämnden 
startar kommunstyrelsens arbete med att genomföra nödvändiga 
förändringar av förvaltningsorganisationen för att anpassa den till de 
aktuella nämndernas uppdrag (se uppdrag 7). Förvaltningen föreslår 
att uppföljningen av detta arbete sker genom att 
kommunstyrelsekontoret regelbundet lämnar lägesrapporter till 
kommunstyrelsen.   
_ _ _ _ 
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§ 43  Uppföljning av kommunstyrelsens 
användning av schablonmedel för nyanlända 
(KS-2018-00589-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets uppföljning angående hur 
den statliga schablonersättningen för kommunstyrelsen har använts. 
 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning av kommunstyrelsens användning av 
tilldelade medel enligt riktlinjerna för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 § 250 att fastställa 
riktlinjer fördelning av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända, enligt kommunstyrelsens förslag. 
Riktlinjerna anger hur det schablonbidrag som kommunen erhåller 
årligen av staten ska fördelas inom de kommunala verksamheterna.  
 
Enligt riktlinjerna ska de nämnder som omfattas av riktlinjerna 
redovisa hur de tilldelade medlen har använts. Nämnderna ska göra 
en löpande uppföljning och en redovisning som lämnas till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens utvärderar sedan de svar som inkommit från 
nämnderna och kan i samband med detta ändra eller ta fram nya 
punkter som nämnderna ska redovisa.  
 
Under 2018 ska kommunstyrelsen också göra en översyn av 
fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna. Nämnderna 
uppmanas i riktlinjerna att komma med synpunkter på den nuvarande 
fördelningen av schablonbidraget och ge eventuella förslag till 
förändringar. Nämndernas svar ligger till grund för 
kommunstyrelsens översyn av fördelningen inför 2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00589-1 
_ _ _ _ 
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§ 44  Antagande av riktlinje för visselblåsare 
(KS-2018-00104-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta riktlinje för visselblåsare, dat. 2018-08-14. 
 

Ärendet 
Ärendet rör att anta en riktlinje för visselblåsare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00104-3 
• Riktlinje visselblåsare 180814 
• Reglemente för intern kontroll 
• Rutin för rapportering av brister 
• Tillämpningsanvisningar för internkontroll 
• Remissvar på Riktlinje för visselblåsare 
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 46 

Uppföljning av beslut 
Kommundirektören gör löpande uppföljningar av hur riktlinjen 
fungerar. Riktlinjen kommer att finnas tillgänglig på 
www.sundsvall.se 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.sundsvall.se/
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§ 45  Beslut om planprogram Katrinehill, 
återremitterat ärende 
(KS-2018-00315-6) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att mål, visioner och inriktning i planprogram för Katrinehill 
(reviderat februari 2018) godkänns att utgöra en grund för kommande 
detaljplanläggning. 
 

Ärendet 
Ärendet rör ett planprogram med tillhörande samrådsredogörelse för 
Katrinehill, det som i gällande översiktsplan Sundsvall 2021 
omnämns som Nackstaskogen-Mårtensro. Syftet med 
planprogrammet har varit att fördjupa kunskapen om området och 
påbörja samrådsprocessen inför efterföljande planläggning av 
området.  

Överläggning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00315-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-21 § 50 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 139 

Uppföljning av beslut 
Innan antagande av detaljplaner i området kommer ytterligare samråd 
och dialog att genomföras med alla berörda, inklusive 
kommunstyrelsen, i enlighet med plan- och bygglagen. 
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_ _ _ _ 
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§ 46  Remissvar - betänkande SOU 2017:34 
Ekologisk kompensation vid markexploatering 
(KS-2018-00342-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bifogat förslag till yttrande ska utgöra Sundsvalls kommuns 
samlade yttrande över SOU 2017:34 om ekologisk kompensation, 
och översändas till regeringskansliet. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har fått betänkande ”Ekologisk kompensation – 
Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses”, SOU 2017:34. Svar ska ha inkommit till 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 4 
oktober. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00342-5 
• Sundsvalls kommuns remissvar - betänkande ekologisk 

kompensation 
• Betänkande ekologisk kompensation 2018-04-04 
_ _ _ _ 
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§ 47  Antagande av detaljplan för Stenstaden 1:12 
m fl, Hotell och bostäder på 
Norrmalmsparkeringen 
(KS-2018-00549-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta en 
ny detaljplan för kvarteret Noten, som omfattar fastigheten 
Stenstaden 1:12 m fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av två nya stadskvarter och därigenom fortsätta 
kvartersstrukturen på Norrmalm på ett stadsmässigt och väl gestaltat 
sätt. Planen möjliggör bostäder, hotell, lokaler för olika typer av 
centrumändamål samt parkering i källar- och bottenplan. 
 
Antagandehandlingen har bifogats. Information finns även här på 
kommunens hemsida: http://www.sundsvallvaxer.se/noten 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) önskar få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden godkänner att Ina Lindström Skandevalls (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Protokollsanteckning 
Ina Lindström Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Liberalerna vill framhålla att det är viktigt att den parkeringsyta 
som försvinner vid en nybyggnation inte bara ersätts av parkeringar 
för de boende utan att det även fortsatt måste finnas parkering öppen 
för allmänheten”. 

http://www.sundsvallvaxer.se/noten
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00549-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-20 § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-05-24 
• Antagandehandling: detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Remissyttrande riksintressen 
energiproduktion vattenkraft 
(KS-2018-00554-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att godkänna bifogat yttrande till länsstyrelsen, som underlag för 
Västernorrlands samlade yttrande till Energimyndigheten. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västernorrland har sänt över Energimyndighetens 
samråd om utpekande av nya riksintressen för energiproduktion, 
vattenkraft. De önskar att Sundsvalls kommun ska redovisa vilka 
kommunala intressen som eventuellt kan beröras, utifrån vår gällande 
översiktsplan. Länsstyrelsen ska avge ett samlat yttrande till 
Energimyndigheten och önskar därför vårt yttrande senast den 31 
augusti 2018. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00554-2 
• Sundsvalls kommuns remissvar - riksintressen vattenkraft 
• Remiss samråd - Utpekande av riksintresse, energiproduktion, 

vattenkraft 
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun 
- kommunstyrelsens remissvar 
(KS-2018-00505-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, KS-2018-00505-3, som 
remissvar på ”Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun”, samt 
 
att i kommunstyrelsens remissvar ska det skrivas in att man jobbar 
med attityd- och förändringsarbete bland personal via utbildningar 
och bland medborgare i form av informationsinsatser 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på en 
integrationsstrategi för Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsen har 
fått ärendet på remiss. Det här ärendet är kommunstyrelsens 
remissvar.  

Överläggning 
Habib Effati (M) yrkar bifall till följande tilläggsatt-sats: 
 

att i kommunstyrelsens remissvar ska det skrivas in att man 
jobbar med attityd- och förändringsarbete bland personal via 
utbildningar och bland medborgare i form av 
informationsinsatser. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsekontorets med Habib Effatis (M) tilläggsatt-sats. 
Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00505-3 
• Integrationsstrategi remissutskick 
• Remissbrev integrationsstrategi 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Återrapportering om utredning kring IOP-
avtal - begäran om förlängd svarstid 
(KS-2017-00395-11) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga svarstiden för återrapporteringen av fullmäktiges 
uppdrag kring utredning av överenskommelser likt IOP-avtal kan 
utformas, enligt fullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79, samt 
 
att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 
2018. 

Ärendet 
Ärendet består av en förfrågan från kommunstyrelsekontoret att få 
mer utredningstid för att behandla kultur- och fritidsnämndens 
utredning och förslag på riktlinjer för att teckna IOP-avtal.  
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79 så ska ärendet 
återrapporteras till fullmäktige senast september 2018, men 
kommunstyrelsekontoret behöver mer tid för att hinna utreda ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00395-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-20 § 75 
• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Riktlinjer för att 

teckna IOP - 2018-05-23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om förutsättningar för 

IOP - 2018-05-23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-05-24 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26 § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-11-22 
• Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls 

kommun och tjejjouren Skogsrå 

Uppföljning av beslut 
Ärendet föreslås behandlas i fullmäktige senast december 2018. 
_ _ _ _ 
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§ 51  Strategi för jämställdhetsintegrering 
(KS-2018-00292-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ”Strategi för jämställdhetsintegrering” 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att införa ”Strategi för 
jämställdhetsintegrering” 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 192 att underteckna 
CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på 
lokal och regional nivå. I och med undertecknandet förklarade 
Sundsvalls kommun bland annat att jämställdhetsintegrering är 
nödvändigt för att främja jämställdhet. Utifrån detta har Strategi för 
jämställdhetsintegrering tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00292-1 
• Sammanställning av remissvar 
• Strategi för jämställdhetsintegrering 

Uppföljning av beslut 
En första uppföljning av strategin sker år 2022. Alla uppföljningar 
som görs av kommunens verksamheter ska innehålla ett 
jämställdhetsperspektiv. Uppföljning av arbetet med jämställdhet i 
enlighet med strategin sker löpande i ordinarie delårs- och 
helårsrapportering. Kommunstyrelsekontoret kommer årligen att följa 
upp kommunens jämställdhetsarbete med koppling till målen och 
indikatorerna i strategi för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen 
kommer att redovisas för plan-och utvecklingsutskottet och 
Kommundirektionen och ingår i ordinarie årsredovisning. 
Kommunstyrelsekontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, 
uppföljnings-, och samordningsinsatser kring arbetet med 
jämställdhetsintegrering.  
_ _ _ _ 
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§ 52  Kommunövergripande riktlinjer för 
arbetskläder 
(KS-2018-00563-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kommunövergripande 
riktlinjer för arbetskläder som en del av mål- och resursplan 2019 
 
att finansiering av eventuellt utökade ramar hanteras i samband med 
fastställande av riktlinjer  
 

Ärendet 
Personalnämnden har i sin mål- och resursplan 2018 haft en aktivitet 
”Genomföra en utredning som ska ligga till grund för 
ställningstagande avseende arbetskläder och skyddskläder utifrån 
jämställdhets-, arbetsmiljö- och arbetsrättsperspektiv”. 
Personalnämnden beslutade 2018-06-20 § 44 att anse aktiviteten som 
genomförd och överlämna ett förslag till kommunstyrelsen i syfte att 
kommunfullmäktige ska ta ställning.  
 
I Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi för uttrycks en 
ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsekontorets 
utredning visar att kommunen i dagsläget har en godtycklig och 
ojämlik tillgång till arbetskläder inom kommunens nämnder. 
Hanteringen av arbetskläder är inte förenlig med ambitionen att bli en 
attraktiv arbetsgivare. För att agera som en arbetsgivare i hanteringen 
av arbetskläder krävs kommunövergripande riktlinjer och 
ekonomiska förutsättningar för nämnderna/förvaltningarna att köpa 
in och hantera arbetskläder. Detta enligt alternativ ett i utredningen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00563-2 
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 44 
• Kommunövergripande utredning - arbetskläder 2018-08-10 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av beslutet sker genom att kommunstyrelsen 
återrapporterar resultatet av uppdraget till kommunfullmäktige.  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2018-08-28 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2018-08-28 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 53  Motion (M) arbetskläder i förskolan 
(KS-2017-00122-7) 
 

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

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om arbetskläder i förskolan. Motionen har varit på remiss till 
barn- och utbildningsnämnden och personalnämnden som har lämnat 
remissvar med synpunkter. Kommunfullmäktige ska nu fatta beslut 
om motionens förslag. Överläggning 
Ordföranden yrkar på majoritetens förslag att motionen ska anses 
vara besvarad. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) och Habib Effati (M) instämmer i 
ordförandens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att motionen ska anses vara besvarad. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00122-7 
• Personalnämndens protokoll 2017-11-22 § 62 
• Koncernstabens skrivelse 2017-10-19 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-21 § 85 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2017-04-28 
• Motion (M) arbetskläder i förskolan 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
 


	Justering
	§ 41  Remissvar revidering av landsbygdsprogram 2018
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 42  Organisatoriska förändringar av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt socialnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 43  Uppföljning av kommunstyrelsens användning av schablonmedel för nyanlända
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 44  Antagande av riktlinje för visselblåsare
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 45  Beslut om planprogram Katrinehill, återremitterat ärende
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Deltagande i beslut
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 46  Remissvar - betänkande SOU 2017:34 Ekologisk kompensation vid markexploatering
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 47  Antagande av detaljplan för Stenstaden 1:12 m fl, Hotell och bostäder på Norrmalmsparkeringen
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Protokollsanteckning
	Beslutsunderlag

	§ 48  Remissyttrande riksintressen energiproduktion vattenkraft
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 49  Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun - kommunstyrelsens remissvar
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 50  Återrapportering om utredning kring IOP-avtal - begäran om förlängd svarstid
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 51  Strategi för jämställdhetsintegrering
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 52  Kommunövergripande riktlinjer för arbetskläder
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 53  Motion (M) arbetskläder i förskolan
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag


