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Tid Kl. 09.00-11.40 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) vice ordförande  
 Else Ammor (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 Christina Nordenö (S) tjänstgörande ersättare för  

João Pinheiro (S) 
 

 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga Annika Lundkvist enhetschef Internationella 

kontoret, Gävle kommun  
(via länk) 

§ 13 

 Lennart Andersson stabschef koncernstaben § 13 
 Ulrika Edlund planeringsarkitekt § 14 
 Helén Lundahl avdelningschef strategisk 

planering 
§§ 15-16 

 Viveca Norberg samhällsplanerare § 15 
 Kenth Nilsson strateg, järnväg och sjöfart, 

Trafikverket 
§ 15 

 Jonas Lundkvist samhällsplanerare § 16 
 

Protokollet omfattar §§ 13-25 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Johanna Kangas 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 

Kommentar [KJ1]:  
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses Kim 
G Ottosson med Åsa Ulander som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2012-00282 
 

§ 13 Information om Gävle kommuns 
internationella arbete 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet har enligt arbetsfördelningen mellan 
kommunstyrelsens utskott att bereda internationella frågor. Gävle 
kommun har därför kontaktats för att få ytterligare förslag kring 
upplägg av hanteringen av det internationella arbetet.  

Överläggning 
Annika Lundqvist, enhetschef vid Internationella kontoret i Gävle 
kommun, informerar om Gävles internationella arbete och svarar på 
ledamöternas frågor.  
 
– – – – 
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KS-2011-00003 
 

§ 14 Översiktsplan Sundsvall 2021  
— lägesrapport 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet har framfört önskemål om att få en 
lägesrapport angående arbetet med översiktsplan Sundsvall 2021.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Ulrika Edlund rapporterar om det pågående arbetet 
med framtagandet av översiktsplanen och svarar på ledamöternas 
frågor.  

Underlag 
• Stadsbyggnadskontoret, information ”Arbetet med översiktsplan 

Sundsvall 2021”, 2012-03-13 (utdelat vid sammanträdet), 
• Stadsbyggnadskontoret, förslag ”Avgränsning av MKB i 

översiktsplan Sundsvall 2021” (utdelat vid sammanträdet) 
• Ulrika Edlund, ”Motiv för ÖP-GIS-webbkarta med synpunkts- och 

infofunktioner”, 2011-12-05 (utdelat vid sammanträdet)  
• Ulrika Edlund, utkast ”Översiktsplanens utgångspunkter och mål”, 

2012-03-21(utdelat vid sammanträdet)  
 
– – – – 
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KS-2012-00283 
 

§ 15 Information om arbetet med fördjupad 
översiktsplan — Resecentrum 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet har önskat få en uppdatering avseende 
arbetet med fördjupad översiktsplan – Resecentrum.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Viveca Norberg informerar om tänkbara dragningar 
av busslinjenätet för att få bättre koppling till resecentrum, och om 
skisser på utformning av ombyggnation av resecentrum.  
 
Kenth Nilsson från Trafikverket informerar om den framtida 
järnvägstrafiken i centrala Sundsvall och om förväntade 
bomfällningstider.  
 
– – – – 
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KS-2011-00338 
 

§ 16 Antagande av Vindkraftens möjligheter i 
Sundsvalls kommun — tematiskt tillägg till 
Sundsvalls kommuns översiktsplan 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL 1987:10 anta förslaget Vindkraftens 

möjligheter i Sundsvalls kommun – tematiskt tillägg till 
Sundsvalls kommuns översiktsplan med föreslagna redaktionella 
ändringar, samt 

  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda 

sammanställning av MKB-processen som har upprättats. 

Bakgrund 
Förvaltningen har sammanställt alla inkomna yttranden i ett 
utställningsutlåtande med särskild sammanställning över 
miljökonsekvensbeskrivning och tagit fram en antagandehandling för 
det tematiska tillägget ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 
kommun”. Ändringarna som genomförts i planförslaget sedan 
utställningsförslaget har varit rent redaktionella och inneburit 
förtydligande av planförslagets innebörd. Det är därför förvaltningens 
förslag att det tematiska tillägget ”Vindkraftens möjligheter i 
Sundsvalls kommun” lämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Handlingar som ingår i ärendet är tjänsteskrivelsen, planförslaget, 
planförfattarens utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Jonas Lundkvist redogör för de redaktionella 
ändringar som tjänstemännen gjort i materialet sedan 
utställningsförslaget färdigställts. Han svarar även på ledamöternas 
frågor.  
 
Ordföranden presenterar en skrivelse från majoriteten med förslag på 
ytterligare redaktionella ändringar av planförslaget. Han yrkar för 
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majoritetens räkning att plan- och utvecklingsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget 
med dessa redaktionella ändringar.  

Deltagande i beslut  
Kim G Ottosson (V), Åsa Ulander (S), och Christina Nordenö (S) 
meddelar att de avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till att de 
inte hunnit ta ställning till de redaktionella ändringarna som 
ordföranden föreslår ska göras, samt att de återkommer i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Antagandehandling, Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 

kommun, 2012-02-24 
• Utställningsutlåtande, Vindkraftens möjlighet i Sundsvalls 

kommun samt särskild sammanställning av 
miljökonsekvensbeskrivningens process 

• Länsstyrelsen Västernorrlands län, granskningsyttrande,  
2011-12-06 

• Skrivelse ”Underlag för yrkanden vindkraft”, 2012-03-20 
(muntligen presenterad vid sammanträdet).  

 
– – – – 
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KS-2012-00211 
 

§ 17 Internlån för koncernstabens inköp av 
konsulttjänster för att utveckla nya 
webbkartan 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ansöka om ett internlån på 700 tkr för inköp av konsulttjänster 

för att utveckla nya webbkartan. 

Bakgrund 
För att finansiera utvecklingen av nya webbkartan så att gamla 
webbkartan kan avvecklas och spara ca 200 tkr/år behöver 
koncernstaben ansöka om internlån på 700 tkr.  

Överläggning 
Erland Solander( M) föreslår att underlaget kompletteras till 
kommunstyrelsens sammanträde med information om hur kostnaderna 
för webbkartan fördelas mellan de aktörer som använder sig av den. 
 
Utskottet ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 

 
– – – – 
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KS-2012-00136 
 

§ 18 Förlängd tid för inlämning avseende 
kartläggning av samtliga minoriteters behov i 
Sundsvall  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tidsfristen för redovisning av kartläggningen om 

nationella minoriteters behov till september 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19 § 326 att nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ska kartlägga samtliga 
minoriteters behov i Sundsvall. Uppdraget skall enligt 
fullmäktigebeslut redovisas till kommunstyrelsen i april 2012. Nu 
önskar nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
mer tid för att genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-28 
• Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration), protokoll, 2012-01-25, § 8  
• Favi (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration), skrivelse, 2012-01-20 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 326 

 
– – – – 
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KS-2011-00848 
 

§ 19 Motion (SD) om att inrätta en 
brottspreventionsenhet i Sundsvalls 
kommun 

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har, 2011-09-26, inkommit med en motion med 
förslaget att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls kommun.  
Koncernstaben anser i och med den överenskommelse som Sundsvalls 
kommun tecknat med Sundsvalls närpolisområde kring 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, samt det övriga 
trygghetsarbetet som kommunen redan gör, att motionen kan anses 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-13, 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 152 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse, 2011-11-25 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-10-07 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
 

2012-03-20 11 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00810 
 

§ 20 Motion (V) om hastighetsbegränsningar i 
Granloholm 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete 

med kommunövergripande hastighetsöversyn. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion, daterad 2011-09-27, yrkat på att: 

• Sänka hastigheten till 30 km/h utanför skolor och förskolor i 
Granloholm 

• Sänka hastigheten till 50 km/h på hela den del av 
Granloholmsleden som idag är 70 km/h 

• Se över hastighetsnivåerna runt kommunens förskolor/skolor så 
att de harmoniserar med Trafikverkets skrift ”Rätt fart i staden”. 

 
Koncernstaben anser i och med pågående arbete med 
hastighetsöversynen att motionen kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-11-16, § 302 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-10-25, rev 2011-11-02 
• Vänsterpartiets motion, 2011-09-27  

 
– – – – 
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KS-2011-00823 
 

§ 21 Motion (V) om alla barns rätt till skolgång  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt  
  
att finansieringen av undervisningen för papperslösa och gömda 

barn ska ske inom barn och utbildningsnämndens befintliga 
budgetram.  

Bakgrund 
Vänsterpartiet inkom 2011-10-04 med en motion om alla barns rätt till 
skolgång, med fokus på papperslösa och gömda barn. I motionen yrkar 
Vänsterpartiet på att Sundsvalls kommun ska införa likvärdig rätt till 
utbildning i Sundsvalls kommunala skolor för alla barn.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-02-01, § 7 
• Barn- och utbildnings skrivelse, 2012-01-05 
• Vänsterpartiets motion, 2011-10-04 

 
– – – – 
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KS-2010-00107 
 

§ 22 Återrapportering av uppdrag med anledning 
av motion (FP) Etablera KomTek i Sundsvall  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen från barn- och 

utbildningsnämnden. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion daterad 2010-02-22 att 
kommunfullmäktige ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) att etablera en kommunal entreprenörskapsskola (KomTek) i 
Sundsvall. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010 att 
uppdra till BUN att utreda de finansiella och organisatoriska 
förutsättningarna för etablering av KomTek, samt återkomma till 
kommunfullmäktige i frågan våren 2011. BUN har nu genomfört 
utredningen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-10 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-12-21, § 199 
• Barn- och utbildnings skrivelse, 2011-12-13 

 
– – – – 
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KS-2012-00124 
 

§ 23 Rapport om FATI 2011 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för förebyggande 
arbete och tidiga insatser (FATI) för barn och unga.  
 
Under 2011 har nio projekt fått stöd. Projekten är av olika karaktär. 
Några projekt erbjuder idrottsaktiviteter efter skoltid, andra arbetar med 
att skapa mötesplatser för verksamhet i och utanför skolan. Några av 
projekten har sökt förnyat bidrag för att fortsätta sin verksamhet. 
Flertalet ansökningar visar på ett samarbete mellan föreningsliv och 
kommunala förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-14 
• PM, ”Rapport om FATI 2011”, 2012-02-14 

 
– – – – 
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KS-2012-00135 
 

§ 24 Slutrapport — Lokalt utvecklingsarbete 
Skönsberg  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att godkänna rapport om lokalt utvecklingsarbete i Skönsberg 2011, 
  
att utifrån regeringsbeslut om urbant utvecklingsarbete avsluta det 

lokala/urbana/ utvecklingsarbetet i Skönsberg, 
  
att uppdra till den lokala trygghetsgruppen i Skönsberg att ta vara 

på erfarenheterna från det lokala utvecklingsarbetet. 

Bakgrund 
Slutrapport från lokalt utvecklingsarbete i Skönsberg 2011 redovisas 
tillsammans med förslag utifrån regeringsbeslut 2012-01-12 angående 
att avsluta arbetet i Skönsberg. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-10, 
• ”Lokalt utvecklingsarbete i Skönsberg (LUA)”, Rapport 2011 

 
– – – – 
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KS-2012-00134 
 

§ 25 Ianspråktagande av FATI-medel för arbete 
med utveckling av Ljustadalen  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att avsätta 1 miljon kronor ur medlen för FATI (Förebyggande 

Arbete Tidiga Insatser) för att arbeta med utvecklingsarbete i 
Ljustadalen. 

Bakgrund 
Processledningsgruppen för Fritid och Kultur har fått i uppdrag att 
beakta de resultat som kommit fram i områdesanalysen av Ljustadalen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 

 
– – – – 
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