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Justering 
 
Utöver ordförande ska Habib Effati justera dagens protokoll. 
Ersättare är Ina Lindström Skandevall. 
 
_ _ _ _  
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§ 35  Information om ordförandeförslag om fler 
bostäder 
(KS-2016-00066) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Plan- och utvecklingsutskottets ordförande har i januari 2016 väckt 
ett ärende om fler bostäder i Sundsvall, där kommunens samtliga 
involverade förvaltningar behöver kraftsamla för att möta 
bostadsbehovet på kort och lång sikt. Kommunfullmäktige beslutade, 
2016-03-29, § 83, att bifalla utskottets förslag.  
 
Vid dagens sammanträde får plan- och utvecklingsutskottet en 
återkoppling av kommundirektör Stefan Söderlund hur arbetet har 
gått. Utskottet får en genomgång av uppföljningen för respektive att-
sats som beslutades om.  
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Information om regional 
vattenförsörjningsplan 
(KS-2016-00066) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde får plan- och utvecklingsutskottets 
ledamöter information av miljöstrateg Sofie Eriksson om 
länsstyrelsens vattenförsörjningsplan, där de identifierar bland annat 
vilka områden i kommunen som har prioritet för fortsatt 
vattenförsörjning. Sammantaget har Sundsvalls kommun goda 
förutsättningar för framtida vattenförsörjning. 
 
Det finns även planer på framtagandet av en kommunal 
vattenförsörjningsplan, helst då senast 2020.  
 
_ _ _ _ 
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§ 37  Fastställande av verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster 
(KS-2015-00710-16) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D1-D17 daterade 2014.  
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dricksvatten och 
spillvatten enligt karta VS1-VS31 daterade 2016. 

Ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Sundsvall vatten AB föreslår att tidigare beslutade 
verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten ersätts med 
de i bifogade kartor utritade verksamhetsområdena för: 
 

o Dricksvatten  
o Spillvatten  
o Dagvatten fastighet  
o Dagvatten gata 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Mittsverige Vattens komplettering till ärendet  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-04-27, § 55  
• Miljönämndens protokoll, 2016-04-13, § 26  
• Områdeskartor för dagvatten  
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-08-21, § 121  
• Stadsbacken AB:s skrivelse  
• Sundsvall Vatten AB:s protokoll, 2014-02-20, § 17  
• Sundsvall Vatten AB:s protokoll, 2014-09-17, § 53  
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2013-02-11  
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2015-03-20  
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse  
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-05-16, § 138  
• Koncernstabens skrivelse  
• Sammanställning av verksamhetsområden 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Antagande av Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00400-68) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun som 
styrdokument, med följande förändringar: 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” stryka ”så långt det är möjligt” på punkt nr 1-8, 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” ändra punkt nr 10 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda vilka former 
kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i glesa 
områden, och ta fram riktlinjer för detta” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten 

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att 
ekonomiskt stötta föreningslivet på landsbygden” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten  

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att söka 
samarbeten med föreningslivet på landsbygden för att öka 
tillgängligheten till kultur- och idrottsverksamhet på 
landsbygden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
kommunikationer” lägga till punkten 

 
”Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta 
för ett ökat bostadsbyggande i våra serviceorter” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
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kommunikationer” lägga till punkten 
 

”Kommunstyrelsen, ska i dialog med 
kollektivtrafikmyndigheten, utreda fler flexibla 
kollektivtrafiklösningar i glesare områden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 5 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda förutsättningarna 
för att införa en kommunal helhetslösning för fiberföreningar 
i Sundsvall som vill bygga fibernät på landsbygden genom de 
kommunala bolagen Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 6 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 ta fram en fördjupad 
handlingsplan för utbyggnad av snabbt bredband på 
landsbygden (under landsbygdsprogrammet) med fokus på 
hur kommunen ytterligare ska arbeta för att öka 
fiberutbyggnaden på landsbygden” 

 
att i övrigt föreslå att besluta enligt koncernstabens förslag till beslut. 

Ärendet 
Koncernstaben har under perioden 2015-2016 tagit fram ett förslag 
till nytt landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun, i form av en 
övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden till år 2021. 
Programmet består bl.a. av fem prioriterade fokusområden och pekar 
ut totalt nio serviceorter för kommundelarna. Koncernstaben föreslår 
bl.a. att kommunfullmäktige antar Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun, och i samband med detta upphäver kommunens 
landsbygdsprogram från 2006. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande: 
 

Att anta Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
som styrdokument, med följande förändringar: 
 
Att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig 
och kommersiell service” stryka ”så långt det är möjligt” på 
punkt nr 1-8, 
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Att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig 
och kommersiell service” ändra punkt nr 10 till 
 

”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda vilka 
former kommunen ekonomiskt kan stödja 
servicepunkter i glesa områden, och ta fram riktlinjer 
för detta” 

 
Att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, 
friluftsliv och ideell sektor” lägga till punkten 
 

”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med 
att ekonomiskt stötta föreningslivet på landsbygden” 

 
Att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, 
friluftsliv och ideell sektor” lägga till punkten  
 

”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med 
att söka samarbeten med föreningslivet på 
landsbygden för att öka tillgängligheten till kultur- 
och idrottsverksamhet på landsbygden” 

 
Att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken 
”Bebyggelse och kommunikationer” lägga till punkten 
 

”Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden ska 
arbeta för ett ökat bostadsbyggande i våra 
serviceorter” 
 

Att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken 
”Bebyggelse och kommunikationer” lägga till punkten 

 
”Kommunstyrelsen, ska i dialog med 
kollektivtrafikmyndigheten, utreda fler flexibla 
kollektivtrafiklösningar i glesare områden” 

 
Att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt 
bredband” ändra punkt 5 till 
 

”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda 
förutsättningarna för att införa en kommunal 
helhetslösning för fiberföreningar i Sundsvall som vill 
bygga fibernät på landsbygden genom de kommunala 
bolagen Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB” 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2016-08-30 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt 
bredband” ändra punkt 6 till 
 

”Kommunstyrelsen ska under 2016 ta fram en 
fördjupad handlingsplan för utbyggnad av snabbt 
bredband på landsbygden (under 
landsbygdsprogrammet) med fokus på hur kommunen 
ytterligare ska arbeta för att öka fiberutbyggnaden på 
landsbygden” 

 
Att i övrigt föreslå att besluta enligt koncernstabens förslag 
till beslut 
 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
sitt eget. Detta blir plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 112 
• Koncernstabens skrivelse 2016-03-21 
• Service och teknikförvaltningens remiss Landsbygdsprogram 

2021 för Sundsvalls kommun 
• Lantmäterinämndens protokoll 2016-02-17 § 7 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Protokoll NSAB 2016-04-07 § 19 
• Näringslivsbolagets skrivelse 2016-03-23 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2016-03-23 § 37 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 
• Socialnämndens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-03-23 § 37 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-03-23 § 34 
• Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 
• Mitthems remissvar  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-16 § 41 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
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• Mittsverige Vattens remissvar 2016-03-04 
• Miljönämndens protokoll 2016-03-02 § 16 
• Miljökontorets skrivelse 
• Sundsvall Vatten AB protokoll 2016-03-16 § 11 
• Mittsverige Vatten AB tjänsteskrivelse 
• Mittsverige Vatten AB styrelseyttrande 
• SKIFU:s yttrande 
• Sundsvall Elnät och Servanets remissvar 
• Sammanställning över externa remissvar 
• Sammanställning över koncernstabens beaktande av interna 

remissvar 
• Sammanställning över koncernstabens beaktande av externa 

remissvar 
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 

Uppföljning av beslut 
Landsbygdsprogrammet ska följas upp årligen fr.o.m. 2017, och 
kommun-styrelsen ansvarar för uppföljningen. Flera uppdrag i 
handlingsplanen följs även upp inom ramen för kommunens delårs- 
och årsrapporter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Översyn av service- och teknikförvaltningen 
(KS-2015-00845-4) 
 

Beslut 
 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att genomföra förändringarna i enlighet med detta förslag 
 
att bilda en ny avdelning, administration, i servicecenter 
 
att i servicecenter bilda en ny funktionsstyrgrupp för administration 
 
att till ordförande i funktionsstyrgruppen för administration utse 

kanslichefen på koncernstaben 
 
att bilda en ny avdelning, Sundsvalls mat och måltider, i 

servicecenter 
 
att i servicecenter bilda en ny funktionsstyrgrupp för mat och 

måltider 
 
att till ordförande i funktionsstyrgruppen för Mat och måltider utse 

chefen för strategisk samhällsplanering 
 
att koncernstaben, servicecenter och drakfastigheter återkommer till 

kommunstyrelsen i december 2016 och april 2017 med en 
rapport om hur integreringsarbetet fortskrider och vilka 
synergieffekter som uppstått 

 
att koncernstaben tar upp en dialog med stadsbyggnadskontoret om 

möjligheterna att föra över verkstaden till 
stadsbyggnadskontoret  

 
att koncernstaben får i uppdrag att ansvara för att erforderliga 

systemförändringar genomförs till 2017-01-01 
 
att koncernstaben får i uppdrag att inför 2017 genomföra en översyn 

av berörda nämnders och förvaltningars ekonomiska ramar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att utreda hur en kommungemensam 

funktion för verksamhetsutveckling och projektledning kan 
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utformas, 
 
att uppdraget som kommunstyrelsen gav till koncernstaben 2015-12-

07 § 414, första att-satsen ska anses vara genomfört 
 
att upphandlingsenheten renodlas till en strategisk 
upphandlingsfunktion med placering på koncernstaben, och den 
operativa inköpsfunktionen placeras på servicecenter. 
 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva beslut 2010-03-29 § 742 att hantering av beredskap, kris 

och säkerhet ska organiseras på service- och 
teknikförvaltningen 

 
att hanteringen av beredskap, kris och säkerhet från 2017-01-01 

organiseras på koncernstaben. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 414 bland annat att uppdra 
åt koncernstaben att ta fram ett förslag till hur verksamheterna inom 
service och teknik ska samorganiseras med och integreras i 
servicecenter. Detta ärende gäller redovisning av det förslag som 
tagits fram med anledning av beslutet. 
 
Den del av beslutet som avser investeringsprocessen och dess 
organisation hanteras i ett separat ärende.  

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) yrkar på följande tilläggsattsats: 
 
”att upphandlingsenheten renodlas till en strategisk 
upphandlingsfunktion med placering på koncernstaben, och den 
operativa inköpsfunktionen placeras på servicecenter” 
 
Isabell Mixter (V) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
koncernstabens förslag, med Linnéa Kjellmans (C) tilläggsattsats från 
dagens sammanträde. Detta blir plan- och utvecklingsutskottets 
beslut. 
 
Vidare godkänner hon att protokollsanteckningar får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Isabell Mixter (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi vill att protokollet från MBL-förhandlingen bifogas till 
kommunstyrelsens sammanträde.” 

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 
• Service och tekniks skrivelse 
• Förslag till organisationsförändringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Översyn av investeringsprocessen och 
dess organisation 
(KS-2016-00540-1) 
 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 414 bland annat att uppdra 
åt koncernstaben att göra en översyn av investeringsprocessen och 
dess organisation. Övriga delar av beslutet hanteras i annat ärende.  
 
Sammanfattningsvis har koncernstaben identifierat följande större 
brister och avvikelser i denna översyn:  

- investeringsprocessen är otydlig och dåligt dokumenterad, 
- uppföljningen av investeringsprocessen såväl som enskilda 

investeringar när det gäller ekonomi, genomförande och 
resultat är bristfällig,  

- åtgärder för att korrigera brister och avvikelser i 
investeringsprocessen sker osystematiskt i den mån de 
åtgärdas, 

- åtgärder för att korrigera brister och avvikelser i enskilda 
investeringsprojekt sker osystematiskt och i ett för sent skede, 

- åtgärder för att hantera när enskilda personer avstår att följa 
fattade beslut, sker sällan och osystematiskt.  

 
Översynen innehåller en processkartläggning och en beskrivning av 
de fem identifierade delprocesserna i investeringsprocessen. 
Koncernstaben har lämnat ett antal förslag på åtgärder, exempelvis 
att slutföra processkartläggningen, och att ta fram modeller och 
rutiner för att öka effektiviteten i olika delar av 
investeringsprocessen. Koncernstaben föreslår också att 
processkartläggningen inkluderar att återkomma med förslag på 
roller, mandat och ansvar i investeringsprocessen. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) önskar få lämna en 
protokollsanteckning. 
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Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 
Hon konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är att 
hänskjuta ärendet, vilket blir plan- och utvecklingsutskottets beslut. 
 
Vidare godkänner hon att protokollsanteckningen får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Ina Lindström Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Det är viktigt att tydliggöra vilken instans det är som kan besluta 
om att fortsätta investeringsprocessen i de fall ett stopp gjorts på 
grund av förhöjda kostnader. Liberalerna anser att det måste lyftas 
fram även i beslutet att det är det beställande politiska organet som 
ska godkänna en fortsättning på sådana projekt.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Rapport översyn av investeringsprocessen 2016-06-28 
• Redovisning av delprocesser 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för 
granskning 
(KS-2016-00488-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande som sitt eget. 

Ärendet 
Mot bakgrund av översiktsplanen och Åtgärdsprogram för friskare 
luft har Stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett förslag till 
parkeringsstrategi med tillhörande bilaga parkeringsnorm och grön 
resplan, och önskar nu, i ett andra samråd, ta del av 
koncernstabens/kommunstyrelsens synpunkter på dessa. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Yttrande från kommunstyrelsen om samråd 2016 - Parkering i 

Sundsvall 
• Parkeringsstrategi maj 2016 
• Parkeringsnorm och grön resplan maj 2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Tematiskt tillägg för dubbelspår på 
Ostkustbanan, Hudiksvalls kommun, 
utställningsversion 
(KS-2016-00561-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bifogat yttrande daterat 2016-08-30 ska utgöra Sundsvalls 
kommuns yttrande över Hudiksvalls utställningshandling. 

Ärendet 
Hudiksvalls kommun medverkar (liksom Sundsvall och flera andra 
kommuner längs Ostkustbanan) genom sin översiktsplanering till 
planläggning och genomförande av ny dubbelspårig järnväg. 
Hudiksvalls kommun har nu ett tematiskt tillägg på utställning till 
den 30 september 2016.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Yttrande från Sundsvalls kommun – TÖP dubbelspår OKB 

Hudiksvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Översiktsplan för Sollefteå kommun, 
samråd 
(KS-2016-00562-2) 
 

Beslut 
Koncernstaben föreslår plan- och utvecklingsutskottet besluta 
 
att bifogat remissyttrande daterat 2016-08-30 ska utgöra Sundsvalls 
kommuns samrådsyttrande över Sollefteå kommuns förslag till 
översiktsplan. 

Ärendet 
Sollefteå kommuns gällande översiktsplan (ÖP) är från 1990 och 
behöver uppdateras. Kommunen har nu tagit fram ett förslag till ny 
ÖP och skickat ut på samråd.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Yttrande från Sundsvalls kommun – ÖP Sollefteå samråd 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Remiss - Rapporten Mer flyg och bostäder 
(KS-2016-00467-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bifogat yttrande daterat 2016-08-30 skall utgöra Sundsvalls 
kommuns yttrande gällande den statliga rapporten Mer flyg och 
bostäder. 

Ärendet 
Fram till och med 19 september 2016 har Sundsvalls kommun haft 
möjlighet att yttra sig om den statliga rapporten Mer flyg och 
bostäder som berör flygkapacitet och bostadsbyggande i 
Stockholmsregionen. 
 
http://www.regeringen.se/rapporter/2016/04/mer-flyg-och-bostader/ 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Sundsvalls kommuns yttrande 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Motion (S) om att stärka barnkonventionen i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00954-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla motionens andra att-sats 

Ärendet 
En motion om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun har 
lämnats in av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21§ 346 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Motion (S) angående CEMR-deklarationen 
för jämställdhet på lokal och regional nivå 
(KS-2015-00229-17) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, 
 
att handlingsplanen tas fram som en del av nya MRP-uppdraget LED 
2015:B ”En jämställd och jämlik organisation”, 
 
att tillskjuta 1 mnkr till en central resurs, som samlar och ansvarar 
för kommunens alla jämställdhets- och mångfaldsuppdrag, 
 
att eventuella kostnader som uppstår under 2016 får hanteras inom 
kommunstyrelsens kommungemensamma anslag för 
personalkostnads-ökningar, 
 
att finansieringen av anslaget för 2017 på 1 mnkr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017, 
 
att det årliga anslaget på 1 mnkr därefter inarbetas i teknisk 
omräkning av MRP 2018 samt kommande Mål- och resursplaner fr o 
m 2019 och framåt. 

Ärendet 
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå”. Deklarationen är framtagen av The council of 
European Municipalities and Regions (CEMR).  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-21 § 163 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21 § 141 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Service och teknikförvaltningens remissvar 
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• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 186 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-10-14 § 107 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• NAVI protokoll 2015-10-07 § 68 
• FAVI:s skrivelse 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 138 
• Stadsbacken AB skrivelse 
• SBAB PM - Motion (S) angående CEMR-deklarationen för 

jämställdhet på lokal och regional nivå 
• Protokollsutdrag MSVAB 20150825-§29 
• MSVAB-RemissvarCEMR-deklaration-Sundsvall2015 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 44 samt 

miljöförvaltningens skrivelse  
• Internremiss från koncernstaben 1 
• Internremiss från koncernstaben 2 
• CEMR:s jämställdhetsdeklaration 
• Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på 

lokal och regional nivå¨ 
 
_ _ _ _ 
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§ 47  Motion (V) om att anlägga en botanisk 
trädgård i Sundsvall 
(KS-2016-00471-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen, 
 
att stadsbyggnadsnämnden i samråd med andra berörda nämnder 
utreder möjligheterna, inklusive kostnader och finansieringsförslag, 
för att anlägga och driva en trädgårdsanläggning eller botanisk 
trädgård, 
 
att utredningen ska undersöka möjligheterna till en placering inom 
Sundsvalls tätort, och så centralt som möjligt,  
 
att utredningen analyserar efterfrågan och intresset hos 
kommunmedborgarna samt nyttan för kommunen i stort, om 
utredningen kommer fram till att ett eller båda alternativen är 
möjliga, samt 
 
att utredningen behandlas av kommunfullmäktige senast i december 
2017.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Vänsterpartiet. 
Förslaget i motionen är att ”berörda förvaltningar undersöker 
förutsättningarna för att anlägga en botanisk trädgård eller 
trädgårdsanläggning med central placering i Sundsvalls kommun”.  

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar att motionen ska avslås. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag om att bifalla motionen och dels Ina 
Lindström Skandevalls (L) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar enligt 
koncernstabens förslag att bifalla motionen. 
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Reservation 
Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 
 
”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande. 
Även om en botanisk trädgård är en trevlig idé kan det inte vara 
kommunens uppgift att skapa en sådan. Kommunen upplever ett stort 
eftersatt underhåll på bla våra skolor och Liberalerna anser att de 
investeringspengar som finns i första hand ska användas till att rusta 
upp kommunens kärnverksamheter. ” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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