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Justering 
 
Till justerare utses Viktoria Jansson med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 19 Information om utbyggnaden av VA längs 
Njurundakusten 
(KS-2022-00014) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Tomas Larsson, produktionschef på MittSverige Vatten & Avfall AB 
affärsområde VA har bjudits in till plan- och utvecklingsutskottet för 
att informera om utbyggnaden av VA längs Njurundakusten. 
 
Tomas inleder med att informera om bakgrunden att ett utpekat 
behovsområde i 2014 års VA-plan för Sundsvall är Njurundakusten. 
Han informerar om produktionens tidsplan 2021-2026 för områdena 
och tar upp saker som gjorts under 2021, aktuell lägesstatus för 
arbetet, kommande inköp och om samverkan. Tomas avslutar 
punkten med att informera om delområden med särskild bedömning. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2022-04-19 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 20 Information om arbetet med idrottspolitiska 
strategin 
(KS-2022-00014) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Malin Håkansson, projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen, 
har bjudits in till plan- och utvecklingsutskottet för att informera om 
arbetet med den idrottspolitiska strategin. Hon inleder med att 
informera om projektets syfte att det enligt rådande nationell 
idrottspolitik är kommunernas roll att tillhandahålla infrastruktur som 
gör det möjligt att idrotta. Arbetet med strategin vägleds enligt de 
fyra begreppen ”Folkhälsa”, ”Folkrörelse”, ”Attraktivitet 
Underhållning” och ”Samhällsplanering”. 
 
Malin informerar vidare om de prioriterade målgrupperna som bland 
annat utgörs av barn och unga samt om strategins målområden som 
bland annat likvärdiga förutsättningar till idrottande. Hon avslutar 
punkten med att informera om den aktuella tidsplanen och att 
strategin för närvarande är ute på remiss hos nämderna under 
perioden 2022-03-07 till 2022-06-30. Remissversionen finns även att 
läsa på sundsvall.se. Ärendet förväntas kunna tas upp för slutligt 
ställningstagande på kommunfullmäktiges decembersammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Strategi för social hållbarhet 
(KS-2021-00633-20) 
 

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

Ärendet 
En strategi för social hållbarhet har tagits fram på uppdrag av 
kommunfullmäktige (2017-10-30 § 201). Strategin föreslås vara 
koncernövergripande och syftet är att ge nämnder och bolag verktyg 
med hur de ska jobba med social hållbarhet och mer specifikt hur de 
kan utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor. Strategin ska gälla 
fram till år 2030. 

Överläggning 
Sara Lindblom, folkhälsosamordnare, föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 
 
Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L) och ordföranden yrkar på att 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag och det är att 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00633-20 
• Bilaga 1 Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 3 Samrådsredogörelse Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 4 Målsättningar nämnder och bolag Strategi för social 

hållbarhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 22 Slutredovisning av projektet Heltidsmentor 
inom ramen för sociala investeringar 
(KS-2022-00317-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av projektet Heltidsmentor. 
 

Ärendet 
Heltidsmentor är ett projekt som bedrivits inom ramen för Sundsvalls 
kommuns sociala investeringsfond. 

Överläggning 
Marlene Svensson, processledare, svarar på ledamöternas frågor i 
ärendet. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsekontorets. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00317-1 
• Bilaga 1 Projektslutrapport - Heltidsmentor 
• Bilaga 2 Mentorskapsenkäten 
• Bilaga 3 Arbetsbeskrivning 

 
_ _ _ _ 
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§ 23 Sundsvalls kommuns yttrande avseende 
skrivelse om utökning av verksamhetsområde för 
VA på Killingskär 
(KS-2021-00953-16) 
 

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

Ärendet 
Ärendet rör kommunens yttrande till länsstyrelsen rörande 
länsstyrelsens tillsyn av Sundsvalls kommuns hantering av beslut om 
verksamhetsområde enligt § 6 i lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster på Killingskär. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00953-16 
• Förslag till Sundsvalls kommuns yttrande angående 

verksamhetsområde Killingskär 
• Bilaga A. Verksamhetsområde VA Njurundakusten 
• Bilaga B. Bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde för spillvatten 

och dricksvatten för Njurundakusten 
• Bilaga D. Bilaga 3 Beslutsunderlag verksamhetsområde VA 

Njurundakusten 
• Bilaga E. Protokollsutdrag SBAB 2020-10-23 § 93, justerat 
• Bilaga F. PM-Beslut Verksamhetsområde VA Njurundakusten 
• Bilaga H. Protokoll Sundsvall Vatten AB 
• Bilaga I. Protokollutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-23 
• Bilaga J. Riktlinjer för små avloppsanläggningar - inom områden 

med hög skyddsnivå, version 2 
• Bilaga K. Kustplan-del-1 
• Bilaga K. Kustplan-del-2 
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• Bilaga L. Belastningsanalys Långsjön (Tuna-) och Björköfjärden 
• Bilaga M. Miljökontorets bedömning av utförd belastningsanalys 

Björköfjärden 
 
_ _ _ _ 
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§ 24 Granskning av översiktsplan Sundsvall 
2040, ÖP2040 
(KS-2022-00275-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att godkänna bifogat planförslag som granskningshandling, 
 
att granskning ska påbörjas senast den 27 april 2022 och pågå till den 
27 juni 2022, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en fördjupad 
utredning om energiförsörjning och vindkraft genom att kartlägga 
behov och utreda lämpliga lägen, samt 
 
att följande tillägg ska göras under skrivningen om Alnöbron (s.146 i 
översiktsplanen): 
 

Sundsvalls kommuns uppfattning är att planeringen av en ny 
Alnöbro bör starta snarast och att frågan om en ny bro till Alnö 
samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet. 

 

Ärendet 
Arbete pågår med att ta fram en ny kommunövergripande 
översiktsplan för Sundsvalls kommun. Arbetet bedrivs i enlighet med 
plan- och bygglagen och Boverkets nya modell för 
översiktsplanering. Efter samrådet, som pågick från maj till 
september 2021, har planen bearbetats utifrån inkomna synpunkter 
och en granskningshandling har tagits fram. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut samt till att följande tillägg ska göras under 
skrivningen om Alnöbron (s.146 i översiktsplanen): 
 

Sundsvalls kommuns uppfattning är att planeringen av en ny 
Alnöbro bör starta snarast och att frågan om en ny bro till Alnö 
samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet 
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Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag rörande att-
satserna 1-2 och avslag till att-sats 3 samt bifall till Anders Hedenius 
(S) tillägg. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Anders Hedenius (S) förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att plan- och 
utvecklingsutskottet beslutar enligt Anders Hedenius (S) förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet enligt följande motivering: 
 
Liberalerna yrkar avslag till attsats 3 i den del som gäller att uppdra 
till kommunstyrelsekontoret att genomföra en fördjupad utredning 
om vindkraft. Vår ståndpunkt är att det inte skall genomföras 
ytterligare utbyggnad av tillståndspliktig vindkraft inom Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00275-1 
• Bilaga 1 Översiktsplan Sundsvall 2040 - granskningshandling 
• Bilaga 2 Kartbilaga granskningshandling 
• Bilaga 3 Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Sundsvall ÖP 2040 
• Bilaga 4 MKB Bilaga 1 Sammanställning av 

miljökvalitetsnormer - Sundsvall ÖP2040 
• Bilaga 5 MKB Bilaga 2 Riksintressen i Sundsvalls kommun - 

Sundvall ÖP2040 
• Bilaga 6 Samrådsredogörelse ÖP2040 - granskningshandling 
• Bilaga 7 Samrådsdredogörelse ÖP2040 - Bilaga 4 Inkomna 

yttranden och svar på dessa 
• Bilaga 8 Sundsvallsregionen utvecklingsinriktning 2021-02-01 
• Bilaga Samråd om översiktsplan Sundsvall 2040 

 
_ _ _ _ 
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§ 25 Plan för kommande reservatsbildning i 
enlighet med Sundsvalls natur- och friluftsplan 
(KS-2022-00282-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utredningen som en plan för bildandet av kommunala 
naturreservat i enlighet med natur- och friluftsplanen, 
 
att tillskjuta till stadsbyggnadsnämnden driftmedel om 1 000 000 
kronor i mål och resursplan för 2022 som utredningen redovisar 
behövs för att sköta befintliga naturreservat enligt gällande 
skötselplaner, 
 
att frågan om finansiering av driftmedel för skötsel av naturreservat 
under 2022 hänskjuts till kompletteringsbudget för 2022, 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att 
återkomma med behov av projektmedel för arbetet att uppdatera 
skötselplaner och reservatsföreskrifter för de kommunala 
naturreservaten, 
 
att inför varje mandatperiod ta ställning till kommande 
reservatsbildning i samband med MRP-arbetet utifrån 
stadsbyggnadsnämndens och miljönämndens underlag, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden att utreda 
frågan om att bilda naturreservat för Selångerfjärden vidare och 
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag innehållandes 
ekonomiska kalkyler och en beskrivning av möjliga konsekvenser av 
beslutet. 
 

Ärendet 
Genom utvärdering av ett 20-tal möjliga områden för framtida 
reservatsbildning för kommunala naturreservat är förvaltningarnas 
bedömning att det under perioden 2023–2027 är lämpligt att gå 
vidare med en process för att bilda ett naturreservat för 
Selångerfjärden. 
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Förvaltningarna har också enats om ett antal rekommendationer om 
hur arbetet kring utveckling av kommunala naturreservat kan 
bedrivas framåt. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut med ändring av den sista att-satsen till följande lydelse: 
 

Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden att 
utreda frågan om att bilda naturreservat för Selångerfjärden 
vidare och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 
innehållandes ekonomiska kalkyler och en beskrivning av 
möjliga konsekvenser av beslutet. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Åsa Ulanders (S) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00282-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-23 § 28 
• Bilaga 1 Utredning inför kommande reservatsbildningar 2022-01-

21 
• Bilaga 2 Utvärdering kommande reservatsbildning utredning 

2022-01-21 
• Miljönämndens protokoll 2022-02-16 § 4 
 
_ _ _ _ 
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§ 26 Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat 
våld och förtryck 
(KS-2021-00664-9) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
 
att arbetet samordnas med det pågående arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relation och att åtgärderna arbetas fram inom 
ramen för arbetet med den beslutade nollvisionen. 
 

Ärendet 
Ina Lindström Skandevall (L) och Stefan Falk (L) har för 
Liberalernas räkning lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionärerna föreslår att Sundsvalls kommun tar fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen har 
remitterats till berörda nämnder. Det här ärendet är ett svar på 
motionen. 

Överläggning 
Isabell Mixter (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut med ändring av den sista att-satsen till följande lydelse: 
 

Att arbetet samordnas med det pågående arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relation och att åtgärderna arbetas 
fram inom ramen för arbetet med den beslutade nollvisionen. 

 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till Isabell Mixters (V) förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Isabell Mixters (V) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00664-9 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-01-25 § 15 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-12-23 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-12-22 § 124 
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• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2021-10-21 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-12-16 § 123 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-12-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-24 § 277 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-09-13 
• Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 

 
_ _ _ _ 
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§ 27 Motion (M) om att inte kompensera indraget 
studiebidrag med försörjningsstöd 
(KS-2021-00681-5) 
 

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

Ärendet 
Viktoria Jansson (M) och Thomas Burman (M) har för Moderaternas 
räkning inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de 
föreslår individ- och arbetsmarknadsnämnden att vid en bedömning 
om ekonomiskt bistånd införa principen om att reducerat eller 
indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte ska 
kompenseras av höjt försörjningsstöd. Vidare föreslår motionärerna 
även individ- och arbetsmarknadsnämnden att vid beräkning av 
inkomst för beräkning av rätten till bistånd, ska studiebidraget räknas 
utifrån berättigad nivå och inte faktisk utbetalning. Det här ärendet är 
ett svar på motionen. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels kommunstyrelsekontorets förslag som är att 
avslå motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
plan- och utvecklingsutskottet beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelat att han återkommer i ärendet vid 
kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00681-5 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-11-17 § 

188 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-10-06 
• Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag med 

försörjningsstöd 
 
_ _ _ _ 
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