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Tid Kl. 09.00–11.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Erland Solander (M) ordförande  
 Sven Bredberg (M) ersättare för Lars Persson (FP) 
 Else Ammor (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 João Pinheiro (S)  §§ 49–55, 57 
 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga Eva-Lisa Järvinen vik kommunsekreterare  
 Ulla Näsman direktör K&F § 49 
 Leena Utterström kommunikationsdirektör §§ 50-51 
 Ulrika Edlund planeringsarkitekt § 51 
 Helén Lundahl avdelningschef SBK §§ 51-52 
 Viveca Norberg samhällsplanerare § 53 

 

Protokollet omfattar §§ 49–57 
 
 
Justeras 
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Ordförande   Sekreterare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Erland Solander justera dagens protokoll utses 
Kim G Ottosson (V) med Åsa Ulander (S) som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2011-00510 
 

§ 49 Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRP-
uppdrag VO 8, 2011 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att trygghetsarbetet framgent ska bedrivas i enlighet med kultur- 

och fritidsförvaltningens förslag, 
  
att beredningsgruppen för Förebyggande Arbete Tidiga Insatser 

(FATI) ges ett breddat uppdrag och att folkhälsosamordnaren 
medverkar i beredningsgruppen, 

  
att trygghetsarbetet finansieras inom anslaget för Förebyggande 

Arbete Tidiga Insatser (FATI), samt 
  
att MRP-uppdrag VO 8, 2011 härmed anses slutligt avrapporterat. 

Bakgrund 
Kultur & Fritid har tagit fram ett förslag till utveckling av det 
trygghetsskapande arbetet i Sundsvalls kommun. Till grund för 
förslaget finns bland annat ett tidigare förslag, framtaget under 2010 av 
en arbetsgrupp. 

Överläggning 
Ulla Näsman, direktör Kultur & Fritid, föredrar ärendet och besvarar 
ledamöternas frågor. 
 
Utskottet uppmärksammar en mindre felaktighet i koncernstabens 
skrivelse 2011-06-27 och enas om att skrivelsen ska korrigeras inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-06-27 
• PM från Kultur- och Fritidsförvaltningen 2011-05-02 
 
– – – – 
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KS-2011-00539 
 

§ 50 Tema: Kommunikation och information 

Beslut 
Plan- och utvecklingsskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Med syftet att tydliggöra plan- och utvecklingsutskottets 
ansvarsområden samt vidareutbilda ledamöterna inom dessa, 
genomförs teman för utskottets sammanträden under hösten 2011. 

Överläggning 
Kommunikationsdirektör Leena Utterström redogör för temat och 
svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – – 
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KS-2011-00003 
 

§ 51 Information om översiktsplan för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 40 att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Planeringsarkitekt Ulrika Edlund informerar om arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen och öppnar för diskussion kring 
politikernas deltagande i den fortsatta processen. 
 
På ordförandens förslag enas utskottet om att Ulrika Edlund 
återkommer nästa sammanträde för återkoppling angående formerna för 
politikernas medverkan i framtagandet av översiktsplanen. 
 
– – – – 
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KS-2011-00338 
 

§ 52 Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 
kommun – information om 
samrådsredogörelsen 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-17 § 91 att skicka det tematiska 
tillägget till Sundsvalls kommuns översiktsplan ”Vindkraftens 
möjligheter i Sundsvalls kommun” på samråd. Plan- och 
utvecklingsutskottet beslutade 2011-06-14 § 48, i samband med en 
redogörelse för inkomna samrådsyttranden, att ytterligare information 
skulle lämnas till utskottet innan beslut fattas angående ärendets 
samrådsredogörelse och utställning. 

Överläggning 
Helén Lundahl, avdelningschef stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet 
och svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – –



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
 

2011-08-23 7 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00157 
 

§ 53 Fördjupad översiktsplan resecentrum och 
järnvägen genom Sundsvall – 
samrådsredogörelse 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen om genomförande av samråd, 
  
att godkänna samrådsredogörelsen inklusive koncernstabens förslag 

till fortsatt arbete. 

Bakgrund 
Samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för resecentrum och 
järnvägen genom Sundsvall har varit ute på samrådsremiss. Under 
samrådstiden har 25 stycken yttranden inkommit. 
 
I samrådsredogörelsen redovisas de synpunkter som inkommit samt hur 
samrådet har genomförts. Här redovisas även hur synpunkterna ska tas 
om hand i den fortsatta planeringen. 

Överläggning 
Samhällsplanerare Viveca Norberg redogör för ärendet och besvarar 
frågor från ledamöterna. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-08-08 
• Sundsvalls kommuns samrådsredogörelse ”Fördjupad översiktsplan 

med miljökonsekvensbeskrivning – Resecentrum och järnvägen 
genom Sundsvall”, 2011-08-16 

 
– – – –
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KS-2010-00500 
 

§ 54 Uppföljning av plan för 
verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna rapporten, 
  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att särredovisa resultat för 

f.d. Sundsvall Arena AB, med rapport till kommunfullmäktige i 
samband med delårsredovisning, t o m 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att Sundsvall Arena 
AB:s verksamhet skulle överflyttas till kommunal förvaltning. Vidare 
beslutade kommunfullmäktige 2010-10-25 § 833 att godkänna 
genomförandeplanen för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s 
verksamhet till förvaltning, och att en uppföljning över avslutad 
överflyttning skulle redovisas till kommunfullmäktige senast den 31 
mars 2011. 2011-03-28 § 142 beslutade kommunfullmäktige dels att 
förlänga tiden för framtagande av förslag till plan för 
verksamhetsövergång, dels att uppföljningen av 
verksamhetsövergången skulle behandlas i fullmäktige senast i 
september 2011 för att möjliggöra färdigställande av uppföljningen. 
 
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 833 får 
dock den första attsatsen betraktas som redan uppfylld, varför enbart 
uppföljningen av verksamhetsövergången är att betrakta som 
återstående.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-06-27 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, 2011-06-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28, § 142 
 
– – – – 
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KS-2011-00580 
 

§ 55 Områdesanalys av Ljustadalen 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att godkänna Förebyggande arbete – tidiga insatser och 

Medborgaranalysen Stockholms rapport ”Ljustadalen”. 

Bakgrund 
Hösten 2010 föreslog styrgruppen för FATI att pengar skulle avsättas 
till en analys av ett bostadsområde. Analysen ska ge underlag för en 
handlingsplan för att utveckla bostadsområdet utifrån barn och 
ungdomars önskemål och behov. Arbetet skulle också innefatta en 
kartläggning för att ge en bild av områdets nuläge, struktur, befintliga 
resurser, styrkor och svagheter. Som område att kartlägga valde 
styrgruppen Ljustadalen. Företaget Medborgaranalysen, Stockholm fick 
uppdraget att genomföra arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-06-28 
• Medborgaranalysens rapport ”Ljustadalen” 
 
– – – – 
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KS-2011-00473 
 

§ 56 "Back to Basics, Ljustadalen" – 
förebyggande arbete tidiga insatser, FATI, 
ansökan 2011 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att med undantag från det av kommunfullmäktige beslutade 

regelverket för FATI, bevilja ansökan ”Back to Basics, 
Ljustadalen” 246 000 kr, samt  

  
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 

till kostnader för en utvärdering av Back to Basic-projekten och 
återkomma till plan- och utvecklingsutskottet för beslut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om att avsätta medel till 
förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga (FATI). Till 
den första ansökningsomgången 2011 inlämnades arton ansökningar 
om sammanlagt 8,3 mnkr. Plan- och utvecklingsutskottet beviljade 
2011-05-17 § 44 fem ansökningar medel ur FATI. Ansökan för ”Back 
to Basics, Ljustadalen” återremitterades av utskottet i avvaktan på att 
en pågående områdesanalys av Ljustadalen skulle färdigställas. ”Back 
to Basics, Ljustadalen”, har beviljats FATI-medel år 2009 samt 2010. 
Enligt regelverket för FATI kan projekt få bidrag vid högst två 
tillfällen. Då regelverket är beslutat av kommunfullmäktige, måste 
ärendet lyftas till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-07-04 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-05-17 § 44 
• Projekt Back to Basics Ljustadalen, ansökan 2011-04-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-05-02 § 173 
• PM ”FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och 

ungdomar – Förslag till regler handläggning och 
bedömningsgrunder” 2011-03-07 

 
– – – – 
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KS-2011-00558 
 

§ 57 Yttrande fördjupad förstudie 
Malandstriangeln och elektrifiering av 
Tunadalsspåret 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att anta och till Trafikverket överlämna koncernstabens förslag till 

yttrande 2011-07-05. 

Bakgrund 
Nuvarande järnväg mellan Ådalsbanan och hamnen i Tundadal är ca 8 
km, oelektrifierad och håller en låg standard. Tåg mellan Sundsvall och 
Tunadal måste idag lokvända vid Timrå station vilket innebär ca 40 
minuter extra per tåg. För att slippa denna omväg har ett triangelspår 
mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland utretts av Trafikverket 
i en fördjupad förstudie. Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet att 
yttra sig över förstudien. Förslaget till yttrande har tagits fram i samråd 
mellan stadsbyggnadskontoret, miljökontoret samt Kultur & Fritid. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar på en skriftlig protokollsanteckning. 
 
Ordföranden beviljar protokollsanteckningen. 

Protokollsanteckning 
”Jag vill uppmärksamma de negativa effekter för ungdomar som 
uppstår genom en nedläggning av Malands fritidsområde i de alternativ 
där området påverkas.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-08 
•  Koncernstabens förslag till yttrande, 2011-07-05  
• Trafikverket, förstudie, 2011-05-23  
 
– – – – 


