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§ 228 Yttrande angående förslag till beslut om
skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt
(KS-2017-00694-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2017-00694-2 som
yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till beslut om nya
skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt, samt
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen
Västernorrland.
Ärendet
Länsstyrelsen föreslår besluta om nytt utvidgat vattenskyddsområde
för Wifsta vattentänkt, Timrå kommun inklusive område för planerad
reservvattentäkt. Skyddsområdet omfattar områden både inom Timrå
och Sundsvalls kommuner. Sundsvalls kommun ges nu möjlighet att
yttra sig över förslaget, synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda
senast 30 oktober 2017. Koncernstaben har meddelat Länsstyrelsen
att yttrandet från Sundsvalls kommun kommer att inkomma efter
kommunstyrelsens sammanträde 13 november 2017. Beredningen av
detta ärende har samordnats med miljökontoret.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 § 64
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00694-2
• Länsstyrelsen Västernorrland: Missiv och karta
• Länsstyrelsen Västernorrland: Förslag till skyddsföreskrifter för
Wifsta vattentäkt-revidering av skyddsområde, Timrå och
Sundsvalls kommuner
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§ 229 Remiss regional transportplan 2018-2029 Sundsvalls kommuns yttrande
(KS-2017-00758-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som
brist/åtgärd ”Planläggning och arbete för en ny Alnöbro ska påbörjas
i början av kommande planperiod”,
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som
brist/åtgärd ”Ny gång- och cykelväg runt Alnö”,
att rad 12 i tabellen med rubriken brist/åtgärd kompletteras så att det
står ”Alnöbron inklusive trafikplatsen på fastlandssidan”, samt
att anta koncernstabens skrivelse (KS-2017-00758-2) som
Sundsvalls kommun yttrande gällande ”Regional transportplan för
Västernorrlands län 2018-2029” inklusive inspel via ”öppet fönster”
till den nu gällande ”Regionala transportplan för Västernorrlands län
2014-2025”
Ärendet
Landstinget Västernorrland, vidare benämnt planupprättaren, har
erbjudit kommunerna i länet att yttra sig om förslag till reviderad
regional transportplan för åren 2018-2029. Yttrandetiden har sträckt
sig från den 1 sep till den 15 nov.
Kommunerna har även, med utgångspunkt från nuvarande
transportplan 2014 – 2025, getts möjlighet att spela in nya brister i
likhet med den process som gjorts under de senaste fyra åren inom
det som kallats ”öppet fönster”.
För Sundsvalls kommun har ärendet under remisstiden kommit att
behandlas i infrastruktur- och serviceutskottet samt
stadsbyggnadsnämnden. Koncernstaben har sedermera skrivit ett
förslag till samlat yttrande för Sundsvalls kommun.
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Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag med
följande tillägg:
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som
brist/åtgärd ”Planläggning och arbete för en ny Alnöbro ska
påbörjas i början av kommande planperiod”, samt
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som
brist/åtgärd ”Ny gång- och cykelväg runt Alnö”
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen
Berglunds (M) förslag
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag med
följande tillägg:
att rad 12 i tabellen med rubriken brist/åtgärd kompletteras så
att det står ”Alnöbron inklusive trafikplatsen på fastlandssidan”
Peder Björk (S) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag och
Angel Villaverdes (MP) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
koncernstabens förslag med tillägg gjorda av Jörgen Berglund (M)
samt Angel Villaverde (MP). Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00758-2
• Sundsvalls kommuns yttrande regional transportplan 2018-2029
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 § 73
• Infrastruktur- och serviceutskottets Remiss Regional
transportplan 2018-2029 - kommunstyrelsens yttrande
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-25 § 195
• Yttrande över remissversion av Regional transportplan 20182029
• Landstinget Västernorrland: Utkast remissversion 2017-08-25 –
Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2019
• Landstinget Västernorrland: Missiv
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