
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens samordningsutskott 
 

2010-11-23  

 
 
 
Ärendelista Sid nr 
 
Justering..................................................................................................2 

§ 1 Information om arbetet med E4 Sundsvall ...............................3 

§ 2 Månadsrapport oktober 2010 ....................................................4 

§ 3 Information om arbetet med tematiskt tillägg angående 
vindkraft, MRP-uppdrag nr 3 2010...........................................5 

§ 4 Översiktsplan för Sundsvalls kommun .....................................6 

§ 5 Information om ekologisk mat i skolrestauranger ....................7 

§ 6 Intresseföreningen Norrtåg - bildande av ekonomisk förening 
samt extra föreningsstämma .....................................................8 

§ 7 Taxa för hushållsavfall 2011.....................................................9 

§ 8 Detaljplan för Stuvaren 2, parkeringshus m.m. vid 
Landsvägsallén........................................................................10 

§ 9 Slutrapport projekt ”Förebyggande skolor”............................11 

§ 10 Jämställdhetsplan för koncernstaben  2011-2013 ...................12 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens samordningsutskott 
 

2010-11-23 1 
 

 

Tid Kl. 14.00-15.40 

Plats Kommunhuset, rum 350 

  
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) vice ordförande  
 Else Ammor (M)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Bodil Hansson (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Palle Sjölander projektledare E4 Sundsvall § 1 
 Björn Magnusson controller § 2 
 Helén Lundahl avdelningschef SBK §§ 3-4 
 Jonas Lundkvist samhällsplanerare § 3 
 Ulrika Edlund planeringsarkitekt § 4 
 Anna Hassani-Nordqvist miljösamordnare § 5 
 Margareta Frisentorp chef Galant Kost och Städ § 5 
 Sara Lundgren folkhälsosamordnare § 9 
 Lennart Andersson stabschef § 10 

 

Protokollet omfattar §§ 1-10 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Bodil Hansson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses 
Bodil Hansson med Leif Nilsson som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2010-00363 
 

§ 1 Information om arbetet med E4 Sundsvall 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samordningsutskott beslutade 2009-11-24 § 506 att 
projekt E4 Sundsvall regelbundet ska lämna information om det pågå-
ende arbetet till utskottet. 

Överläggning 
Projektledare Palle Sjölander redogör för det aktuella läget i olika delar 
av projektet. 
 
– – – – 
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§ 2 Månadsrapport oktober 2010 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att godkänna månadsrapporten för oktober 2010. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncern-
staben har sammanställt månadsrapporten för oktober 2010. Resultatet 
till och med oktober uppgår till 278,6 mkr vilket är 130,5 mkr bättre än 
resultatet till och med oktober 2009 (148,1 mkr). Orsaken är främst 
effekter av att de besparingar som gjorts under 2009-2010 samt ökade 
skatteintäkter. Resultatprognosen för 2010 är 142,0 mkr, vilket är 98,0 
mkr bättre än budget. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson redogör för oktober månads rapport. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-15 
• Månadsrapport oktober 2010 

 
– – – – 
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§ 3 Information om arbetet med tematiskt tillägg 
angående vindkraft, MRP-uppdrag nr 3 2010 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har i MRP-uppdrag nr 3 2010 fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att uppdatera tidigare vindkraftsutredningar med 
utgångspunkt i ny teknik och förändrade klimatförhållanden.  
 
Tillägget till översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en 
väl avvägd utbyggnad av vindkraft. Planen skall ange förutsättningar 
för en storskalig utbyggnad av vindkraft, men också riktlinjer och 
principer för en mer småskalig vindkraftsutbyggnad i form av enstaka 
verk eller mindre grupper.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Jonas Lundkvist föredrar ärendet. 
 
– – – – 
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§ 4 Översiktsplan för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Samordningsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för 

Sundsvalls kommun, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram projektplan med direktiv 

för arbetet med den nya översiktsplanen, 
  
att direktiv/projektplan för översiktsplanen även skall omfatta kom-

munfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 832 med anledning av 
redovisningen av ”Strategier i kommunens översiktsplan, MRP-
uppdrag nr 2, 2010”. 

Bakgrund 
En översiktsplan skall översiktligt redovisa kommunens syn på hur 
mark och vatten skall användas i kommunen. Den är inte juridiskt 
bindande utan kan ses som kommunens avsiktsförklaring för 
kommunens framtida utveckling. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 
skall kommunfullmäktige varje mandatperiod pröva om kommunens 
översiktsplan kan anses vara aktuell. Kommunfullmäktige i Sundsvall 
gjorde detta 2009-09-28 (§ 611).  
 
Koncernstaben föreslår nu att översiktsplanen, under den nya mandat-
perioden, revideras och förnyas. Eftersom översiktsplanering ingår i 
kommunstyrelsens reglemente så kommer beslut fram till fullmäktiges 
antagande av översiktsplanen att fattas av kommunstyrelsens 
samordningsutskott.  

Överläggning 
Avdelningschef för strategisk planering Helén Lundahl och planerings-
arkitekt Ulrika Edlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-09 

 
– – – – 
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§ 5 Information om ekologisk mat i 
skolrestauranger 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
I samband med Naturskyddsföreningens återkommande satsning 
”Miljövänliga veckan” och en satsning i kompletteringsbudgeten, 
genomförde Sundsvalls kommun under vecka 40 2010 en ekologisk 
matvecka i de kommunala skolrestaurangerna. Den ekologiska 
matveckan byggde på S.M.A.R.T-konceptet. Större andel vegetabilier. 
Mindre tomma kalorier. Andelen ekologiskt ökar. Rätt kött, rätt 
grönsaker. Transportsnålt.  

Överläggning 
Miljösamordnare Anna Hassani-Nordqvist och Galant Kost och Städs 
chef Margareta Frisentorp informerar utskottet om ekologisk mat i 
skolrestauranger. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljning av ekologiska veckan i Sundsvalls skolor, vecka 40 

2010, Galant Kost och Städ, service och teknik, delas ut 
 
– – – – 
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§ 6 Intresseföreningen Norrtåg - bildande av 
ekonomisk förening samt extra 
föreningsstämma 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att godkänna nedläggningen av den ideella intresseföreningen 

Norrtåg, 
  
att godkänna bildandet av Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk 

förening, 
  
att utse Lars Persson (FP) till ombud för Sundsvalls kommun för 

extra föreningsstämma respektive extra konstituerande fören-
ingsstämma för bildandet av den nya ekonomiska föreningen, 

  
att finansieringen av den nya ekonomiska föreningen hanteras 

genom att den ideella föreningens återstående medel överförs 
som medlemmarnas insats i den nya föreningen. 

Bakgrund 
Intresseföreningen Norrtåg bildades 2001 men har under hela denna peri-
od fungerat som en resultatenhet under andra formaliserade värdorganisa-
tioner (Kommunförbundet Gävleborg, Region Gävleborg etc.). Detta 
bedöms av flera skäl inte längre vara hållbart, bland annat har oklarhet 
kring momsfrågan påpekats av föreningens revisorer. Föreningen har ut-
rett frågan om momsskyldighet och fått ett positivt svar från Skatteverket 
förutsatt att föreningen ombildas till en formell juridisk organisation. Med 
bakgrund av detta har Sundsvalls kommun fått förfrågan om att ombilda 
Intresseföreningen Norrtåg till en ekonomisk förening. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-12 
• Norrtågs skrivelse om extra föreningsstämma inkl. per capsulam 

protokoll om extra föreningsstämma och konstituerande förenings-
stämma samt stadgar 2010-10-14 

 
– – – – 
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§ 7 Taxa för hushållsavfall 2011 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att fastställa taxa, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, för hushålls-

avfall för Sundsvalls kommun att gälla från 2011-01-01, 
  
att fastställa att övergångstaxa 2011 endast tillämpas i de områden 

som erbjuds insamling av matavfall. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2011. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. Förslaget innehåller en övergångstaxa 2011 som endast tillämp-
as i områden som erbjuds insamling av matavfall. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-10 
• Reko Sundsvall AB:s förslag till taxa för hushållsavfall 2011 

 
– – – – 
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§ 8 Detaljplan för Stuvaren 2, parkeringshus 
m.m. vid Landsvägsallén 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Stuvaren 2 enligt antagandehandling upprät-

tad 2008-11-24, reviderad 2010-08-25 och ändrad 2010-09-22. 

Bakgrund 
Parkera i Sundsvall AB har ansökt om detaljplaneändring för få upp-
föra ett parkeringshus vid Landsvägsallén, Sundsvall. Stadsbyggnads-
nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till 
detaljplan som möjliggör uppförandet av ett parkeringshus i två plan 
med ca 320 platser samt markparkeringar med ca 70 platser. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-05 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 209 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-08-27 
• Antagandehandling för Stuvaren 2 2008-11-24, rev 2010-08-25 

ändrad 2010-09-22 
• Historisk beskrivning, kompletterande miljöteknisk markunder-

sökning, rapport från WSP 2010-05-02 
 
– – – – 
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§ 9 Slutrapport projekt ”Förebyggande skolor” 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, 
  
att översända slutrapporten inklusive ekonomisk redovisning till 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
  
att översända slutrapporten inklusive ekonomisk redovisning till 

barn- och utbildningsnämnden för kännedom. 

Bakgrund 
Miljökontoret har under åren 2008 - 2010 drivit projektet ”Förebyg-
gande skolor”. Projektet har i huvudsak finansierats med eget kapital. 
Den ingående utbildningen i social och emotionell träning, SET, har 
finansierats med statsbidrag genom Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Miljökontoret har upprättat projektets slutredovisning inklusive eko-
nomisk redovisning. 

Överläggning 
Folkhälsosamordnare Sara Lundgren och biträdande miljöchef Carina 
Sandgren svarar på ledamöternas frågor. 
 
Samordningsutskottet enas om att slutrapporten även ska översändas 
till barn- och utbildningsnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-08 
• Projektrapport ”Förebyggande skolor 2008-2010”, november 2010 

 
– – – – 
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§ 10 Jämställdhetsplan för koncernstaben  
2011-2013 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till jämställdhetsplan 2011-2013, 

daterad 2010-10-20, 
  
att tidigare beslutad jämställdhetsplan för koncernstaben upphör att 

gälla. 

Bakgrund 
Arbetsgivare som har fler än 25 anställda är enligt lag skyldig att 
upprätta en jämställdhetsplan.  
 
Enligt diskrimineringslagen 3 kap. 13 § skall arbetsgivaren vart tredje 
år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. De områden som arbets-
givaren är skyldig att redogöra för i planen, i form av mål/åtgärder, 
handlingsplan och uppföljning, är: arbetsförhållanden, rekrytering, samt 
lönefrågor.  

Överläggning 
Stabschef Lennart Andersson svarar på frågor från ledamöterna.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-21 
• Förslag till jämställdhetsplan för koncernstaben 2011-2013, daterad 

2010-10-20 
 
– – – – 
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