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Justering 
 
Till justerare väljs Viktoria Jansson med Catrin Eliasson som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2020-09-22 3 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 31  Information om nytt forum tillsammans med 
länsstyrelsen 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark berättar om Planforum – ett 
förstärkt samarbete mellan Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i 
Västernorrland i syfte att: 
 

• Sprida information om förändringar i lagstiftning och 
förordningar. 

• Möjlighet att hålla varandra uppdaterade av vad som är på 
gång inom respektive organisation som är relevant att känna 
till. 

• Tillfälle att diskutera tematiska frågor där vi ser gemensamt 
behov av att förtydliga och resonera om avvägningar vi gör. 

• Möjlighet att diskutera enskilda ärenden, som dock inte 
ersätter formella processen med yttrande. 

 
_ _ _ _ 
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§ 32  Information om pågående arbete med 
översiktsplanering 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Planeringsarkitekt Ulrika Edlund ger en lägesrapport om arbetet med 
kommande översiktsplan (ÖP2040), i följande punkter. 
 

• Summering av tidig dialog inför ÖP2040. Ca 1 500 förslag 
från allmänheten. 

• Pågående arbete med att ta fram samrådshandling för ÖP2040 
• Ändrad ÖP-lagstiftning från april 2020 
• Behov av politiska beslut innan samråd 
• Påverkan på tidplan 

 
Ulrika beskriver vidare arbetet inom Sundsvallsregionen, vars sex 
kommuner har samverkat kring fysisk planering på översiktlig nivå i 
flera år. Förra årets arbete med workshops och försök att hitta 
gemensamma nämnare inom översiktsplaneringen har bearbetats 
vidare utifrån Boverkets ÖP-modell. 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Antagande av Detaljplan för Alliero, del av 
Norrmalm 1:1 
(KS-2020-00784-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Detaljplan för Alliero, del av Norrmalm 1:1 enligt 5 kap 27§ 
plan och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har själva sett ett behov av att skapa 
ytterligare byggrätter i centrala lägen och har därför tagit fram 
aktuellt planförslag inom kommunägd mark i Alliero, del av 
Norrmalm. Planavdelningen har genomfört planarbetet på uppdrag av 
mark- och exploateringsavdelningen. Behovet sågs till största delen 
utgöras av bostäder men även förskola, viss handel och 
centrumfunktioner. Detaljplaner av principiell betydelse eller i övrigt 
av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och detta har 
bedömts vara en sådan plan. Planhandlingarna bifogas ärendet.  

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) och Catrin Eliasson (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsen och deltar därför inte i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00784-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 § ?? 
• Antagandehandling Detaljplan Alliero 2020-05-25 
• Antagande av Detaljplan för Alliero, Del av Norrmalm 1_1, 

Norrmalm, Sundsvalls kommun 
_ _ _ _ 
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§ 34  Antagande av detaljplan för del av 
Västermalm 1:1 
(KS-2020-00803-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för del av Västermalm 1:1, centrumändamål och 
bostäder väster om kv Trädgårdsmästaren, enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumändamål och 
bostäder samt att ändra del i gällande detaljplan från parkmark till 
dagens användning – gatumark. Detaljplaner av principiell betydelse 
eller i övrigt av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och 
detta har bedömts vara en sådan plan. Detaljplanen har behandlats 
enligt reglerna för standardförfarande, PBL 5:6. Sakägare och andra 
berörda parter har underrättats om planförslaget och beretts tillfälle 
att lämna synpunkter under två tillfällen (samråd och granskning). 
Inkomna synpunkter under samråds- och granskningstiden finns 
redovisade i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet i 
bifogad antagandehandling.  

Deltagande i beslut 
Catrin Eliasson (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid 
kommunstyrelsen och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00803-2 
• Antagande av detaljplan för del av Västermalm 1_1 

Centrumändamål och Bostäder väster om kv. Trädgård… 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 149 
• Antagandehandling Trädgårdsmästaren 200702 
• Bilaga 1_Historisk beskrivning 180522 
• Bilaga 2_Kulturmiljöanalys 180212 
• Bilaga 3_Trafikbullerutredning 191105 
• Bilaga 4_Geoteknisk utredning 180831 
• Bilaga 5_Markundersökning miljö 191128 
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§ 35  Remiss Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 
(KS-2020-00370-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta yttrande (KS-2020-00370-5) som Sundsvalls kommuns 
remissvar, samt 
 
att sända remissvaret till Miljödepartementet. 
 

Ärendet 
Miljödepartementet har gett Sundsvalls kommun möjlighet att yttra 
sig om Utredning om hållbar terrängkörning (SOU 2019:67), en 
utredning om hur terrängfordonslagstiftning kan ändras för att bättre 
motsvara dagens förutsättningar och vara långsiktigt hållbar. 
Utredningen innehåller ett antal förslag som påverkar kommunen 
positivt och negativt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00370-5 
• Remissvar Hållbar terrängkörning, 2020-06-24 
• Remiss - Hållbar terrängkörning (SOU 2019-67) 
• Miljökontorets yttrande över remiss - SOU Hållbar 

Terrängkörning, 2020-04-16 
• Hållbar terrängkörning - betänkande SOU 2019 67 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Motion (M) om giftermål med minderåriga 
(KS-2017-00928-10) 
 

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

Ärendet 
I en motion från Moderaterna föreslår motionären att 
kommunfullmäktige ska besluta att Sundsvalls kommun inför tydliga 
riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga barn, pojkar eller 
flickor, som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, 
utredas och erhålla status som ensamkommande barn, samt att 
Sundsvalls kommun ska arbeta för att förebygga äktenskap där 
minderåriga utgör minst en av parterna. Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Överläggning 
Ordförande yrkar på att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att 
ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande och dels Viktoria Janssons bifallsförslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet 
beslutar att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00928-10 
• Bedömning riktlinjer giftermål med minderåriga 2020-04-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 109 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-03-19 § 19 
• Socialnämndens protokoll 2018-04-18 § 76 
• Socialtjänstens skrivelse 2018-03-22 
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• Motion (M) om giftermål med minderåriga 
 
_ _ _ _ 
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§ 37  Motion (M) om långsiktigt samarbete 
rörande nattvandringar 
(KS-2019-00820-5) 
 

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

Ärendet 
Moderaterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utforma ett långsiktigt 
samarbete med föreningar som bedriver nattvandring. Ärendet är ett 
förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels att motionen ska anses vara besvarad. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att plan- och 
utvecklingsutskottet beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00820-5 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-26 §18 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse - KFN-2019-00860-2 
• Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Motion (L) publicera alla nämnder och 
styrelsers möteshandlingar och protokoll på 
kommunens hemsida 
(KS-2019-00216-6) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att ärendet skickas åter till kommunstyrelsekontoret för fortsatt 
beredning. 
 

Ärendet 
Ärendet är en motion från Liberalerna där motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att alla nämnders samt 
kommunfullmäktiges möteshandlingar publiceras på kommunens 
hemsida, i samband med att handlingarna tillsänds nämnds- och 
fullmäktigeledamöterna. Motionärerna föreslår också att förslaget 
verkställs omgående. 

Överläggning 
Ordförande yrkar på att ärendet skickas åter till 
kommunstyrelsekontoret för fortsatt beredning, med följande 
motivering: 
 

För att bereda motionens första att-sats och bedöma huruvida 
det är juridiskt möjligt för nämnderna att publicera 
handlingarna inför nämndsammanträde. Viljeinriktningen 
från utskottet är att handlingarna ska kunna publiceras innan 
mötet. 

 
Catrin Eliasson (L) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
hennes egna om att ärendet ska skickas åter till 
kommunstyrelsekontoret och dels Catrin Eliassons (L) m.fl. förslag 
om bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att plan- och utvecklingsutskottet beslutar att ärendet ska skickas åter 
till kommunstyrelsekontoret.  
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Reservation 
Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00216-6 
• Ökad Hotbild mot förtroendevalda 
• Presidiekonferensens protokoll 2019-03-15 § 23 
• NAVI:s protokoll § 30 
• FAVI:s tjänsteskrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag § 60 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Kultur & Fritidsnämndens protokoll § 48 
• Kultur & Fritidskontorets tjänsteskrivelse 
• Lantmäterinämndens protokollsutdrag § 13 
• Lantmäterikontorets tjänsteskrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag § 98 
• Barn- och utbildningskontorets tjänsteskrivelse 
• §34  Yttrande - Motion (L) Publicera möteshandlingar på 

hemsidan 
• §34 Tjänsteskrivelse 
• PM-beslut Svar på motion KS-2019-00216-2 
• SBAB-2019 Remissvar gällande publicering av möteshandlingar 

och protokoll på kommun 
• Remissyttrande - ServaNet 
• Remissyttrande - Sundsvall Elnät 
• SHAB Remissvar gällande publicering av möteshandlingar och 

protokoll på kommunens  876761_6_0. 
• Sundsvall Energi AB:s yttrande, SEAB-2019-00070 
• Motion SKIFU 
• Remissvar gällande publicering av möteshandlingar och protokoll 

på kommunens hemsida 
• Remissvar gällande publicering av möteshandlingar på hemsidan 
• Motion (L) Publicera möteshandlingar på hemsidan 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Yttrande - Remiss Regional Transportplan 
Västernorrland 2018-2029 
(KS-2020-00607-2) 
 

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

Ärendet 
Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-
2029 fastställdes i oktober 2018. Trafikverket, som ansvarar för 
genomförandet av planen, har meddelat omfattande kostnadsökningar 
för väg 86 vilket föranleder behov av omprioriteringar av planen. 
Eftersom kostnadsavvikelserna bedöms som väsentliga har Region 
Västernorrland skickat ut en remiss med förslag på ändring av den 
regionala transportplanen. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att ärendet ska hänskjutas till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00607-2 
• Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för 

Västernorrland 2018-2029 

Uppföljning av beslut 
Regionens beslut om hanteringen av Sundsvalls kommuns yttrande 
återkopplas till kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 40  Yttrande - Remiss av förslag till 
utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan 
(KS-2020-00610-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna denna tjänsteskrivelse som Sundsvalls kommuns 
samlade yttrande över förslag till utbyggnadsstrategi för 
Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle-Västeraspby. 
 

Ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och 
utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–
Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i 
sex etapper och ordningsföljden har valts för att nå de positiva 
effekterna så snabbt som möjligt. 
 
Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell 
infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem 
och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska 
sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den 
nationella planen för infrastrukturen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00610-2 
• Trafikverkets rapport Bristanalys Nedre Norrland - Förslag till 

utbyggnadsstrategi 

Uppföljning av beslut 
Trafikverkets beslut om hanteringen av Sundsvalls kommuns 
yttrande återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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