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Tid Kl. 09.00-11.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) vice ordförande  
 Else Ammor (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga Johanna Kangas  kommunsekreterare  
 Eva-Lisa Järvinen vik. kommunsekreterare  
 Ulrika Edlund  planeringsarkitekt  § 60 
 Jonas Lundkvist samhällsplanerare  § 62 
 Helén Lundahl  avdelningschef strategisk 

planering  
§ 62 

 Anders Östman  informatör  § 58 
 Åsa Jadelius  projektledare  § 61 
 Petronella Enström  it-strateg § 61 
 Mats Bergmark  utvecklingsstrateg, 

Räddningstjänsten Medelpad  
§ 59 

 

Protokollet omfattar §§ 58-68 
Det noteras att ärendet ”Övrigt” läggs till på dagordningen.  
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Johanna Kangas  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses João 
Pinheiro med Kim G Ottosson som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2011-00539 
 

§ 58 Tema: Demokratiutveckling 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Informatör Anders Östman berättar om arbetet med ”systematisk 
medborgardialog” i Sundsvalls kommun. Han informerar om 
”Sundsvallsmodellen” som är ett nytt sätt att arbeta med 
medborgardialog och som nu ska prövas av barn- och 
utbildningsnämnden.  

Överläggning 
Anders Östman redogör för temat och svarar på ledamöternas frågor.  
 
– – – – 
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KS-2011-00812 
 

§ 59 Information om skyfallet i Sundsvall den 12 
juli 2011  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Den 12 juli i år regnade det 76 mm på två timmar i centrala Sundsvall, 
varav det under en timme kom 60 mm. Regnet klassificeras som ett så 
kallat ”100-årsregn”. Regnet orsakade ett drygt 40-tal 
källaröversvämningar. Den mest allvarliga händelsen var att vatten 
trängde in i SOS Alarms teknikrum vilket kunde ha lett till att SOS 
Alarm i hela Västernorrland hade slagits ut.  

Överläggning  
Mats Bergmark, utvecklingsstrateg Räddningstjänsten Medelpad, 
informerar om händelsen och svarar på ledamöternas frågor. Mats 
Bergmark föreslår att kommunen inrättar ett övergripande dagvattenråd 
samt betonar vikten av att ha en levande dagvattenstrategi i kommunen.   

Underlag  
Medelpads Räddningstjänstförbund, rapport, 2011-09-08 
 
– – – – 
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KS-2011-00003 
 

§ 60 Översiktsplan för Sundsvalls kommun – 
former för politikernas medverkan 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Plan- och utvecklingsutskottet informerades om detta 
arbete vid utskottets sammanträde den 23 augusti 2011, där utskottet 
även beslutade att Ulrika Edlund ska återkomma till nästkommande 
sammanträde för att informera om formerna för politikernas 
medverkan.    

Överläggning 
Ulrika Edlund lämnar information om processen kring arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan, om de sätt som politikerna kan 
medverka i processen, och svarar på ledamöternas frågor. Hon upplyser 
även om att information kan hämtas på sidan 
www.sundsvall.se/oversiktsplanering2021. 
 
Nästa återkoppling till plan- och utvecklingsutskottet kommer att göras 
vid något av utskottets sammanträden i november.  
 
– – – – 
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KS-2010-00466 
 

§ 61 Information om RIGES, Regional Innovativ e-
tjänst och GIS-samverkan  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2010  
(KS 2010-09-13, § 1008), att Sundsvalls kommun ska delta i EU-
projektet ” Kommuner i samverkan kring utveckling av GIS och e-
tjänster”. Deltagare i projektet är länets kustkommuner. Projekt-
budgeten är 23,3 miljoner kronor och projekttiden är mellan den  
1 januari 2011 och 31 december 2013. Syftet med projektet är att 
upprätta en gemensam kart- och GIS-tjänst (Geographic Information 
System), och en internetbaserad bygglovstjänst. Målet är dels att ökad 
tillgång till kartinformation om lediga tomter och exploaterbar mark 
ska öka attraktiviteten för etablering och byggande i regionen, och dels 
att få en smart och effektiv tjänst för hantering av bygglov över 
Internet.   

Överläggning 
Projektledare Åsa Jadelius och IT-strateg Petronella Enström 
informerar om projektet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
– – – – 
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KS-2011-00338 
 

§ 62 Vindkraft – beslut om samrådsredogörelse 
och utställning 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att hänskjuta ärendet till plan- och utvecklingsutskottets 

sammanträde den 4 oktober 2011.  

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 11 januari 2011 (§91) att 
Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning skulle skickas ut på samråd. Samrådet har 
pågått under perioden 24 januari t.o.m. den 21 mars 2011. Tre 
samrådsmöten hölls för allmänheten i Stöde, Liden och centrala 
Sundsvall. Inbjudan till mötena annonserades i dagspressen.  

Överläggning 
Jonas Lundkvist, samhällsplanerare, och Helén Lundahl, 
avdelningschef, föredrar ärendet.  
 
Ledamöterna överlämnar ett antal synpunkter till tjänstemännen 
avseende förslaget. Ordföranden framför att utskottets ledamöter under 
dagen och dagen efter utskottsmötet även kan skicka sina frågor per e-
post till tjänstemännen. Därefter ges en muntlig komplettering till 
ledamöterna på utskottssammanträdet den 4 oktober.   

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-12 
• Koncernstaben, samrådsredogörelse, 2011-09-12 
• Länsstyrelsen i Västernorrlands län, samrådsyttrande, 2011-03-23 
• Koncernstaben, utställningshandling Vindkraftens möjligheter i 

Sundsvalls kommun 
• Koncernstaben, informationsbrev kring utställning, 2011-09-16 

 
– – – – 
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KS-2010-00501 
 

§ 63 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls 
kommun – förlängd tidsfrist 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att förlänga tiden för framtagande av förslag till lokalstrategi för 

arenor i Sundsvalls kommun,  
 

att lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun behandlas i 
kommunfullmäktige senast i maj 2012. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-25 § 835 att berörda förvalt-
ningar under ledning av koncernstaben ska återkomma med ett förslag 
till lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun, att denna strategi ska 
avvakta beslut från ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar 
tillväxt”, och att förslaget för lokalstrategi ska behandlas i kommunfull-
mäktige senast mars 2011. På grund av att ”Varumärket Sundsvall” 
återremitterats och ”Strategi för hållbar tillväxt” inte ännu antagits av 
kommunfullmäktige beslutade kommunfullmäktige 2011-03-28 § 141 
att förlänga tidsfristen till september 2011. Eftersom ”Varumärket 
Sundsvall” och ”Strategi för hållbar tillväxt” antogs av 
kommunfullmäktige först 2011-06-20 behöver det tidigare framtagna 
förslaget bearbetas och kompletteras. Dessutom har en politiskt tillsatt 
arbetsgrupp bildats i syfte att bereda arenafrågan. Följaktligen föreslår 
koncernstaben att tiden för framtagande av lokalstrategi för arenor i 
Sundsvalls kommun förlängs samt att ärendet behandlas i kommunfull-
mäktige senast i maj 2012. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-06-27 
• Kommunfullmäktige, protokoll, 2011-03-28, § 141  

 
– – – – 
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KS-2010-00135 
 

§ 64 Motion (C) om konkurrens på lika villkor 

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

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i en motion att kommunen utreder möjligheten att 
skapa nya arbetsparkeringar i utkanten av Stenstan, att kommunen 
utreder en modell att införa en progressiv avgift som är låg för de två 
första timmarna och sedan stiger ganska kraftigt, samt att kommunen 
utreder en modell med parkeringsskiva som innebär att man får stå max 
två timmar. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning 
av parkeringsutredningens överväganden. Detta blir också utskottets 
beslut.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-16 
• Kommunstyrelsens samordningsutskott, protokoll,  

2009-01-20, § 360 
• Kommunstyrelsens samordningsutskott, protokoll,  

2008-12-09, § 342 
• Centerpartiet, motion, 2008-05-22 
• Sundsvalls kommun, parkeringsutredning, 2009-06-09 

 
– – – – 
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KS-2010-00134 
 

§ 65 Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i 
centrum 

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) motionerade 2008 om slopade 
parkeringsavgifter i centrum; närmare bestämt gratis parkering på 
helger samt upp till två timmar på vardagar. Detta i syfte att jämna ut 
de konkurrensfördelar handeln i Birsta hade enligt (SD). 

Överläggning 
Under överläggningen framför utskottets ledamöter att de efterfrågar en 
utvärdering av införande gratis parkering på helger och efter kl.16 på 
vardagar. Kim G Ottosson (V) vill även att parkeringshusen ska ingå i 
utvärderingen. Erland Solander (M) informerar om att en utvärdering 
kommer att komma från stadsbyggnadskontoret någon gång i 
november/december.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-12 
• Kommunstyrelsens samordningsutskott, protokoll, 2008-12-09 
• Sverigedemokraterna, motion, 2008-06-16 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
 

2011-09-27 11 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00162 
 

§ 66 Motion (S) om utbildning i och information 
om meddelarfrihet och meddelarskydd 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla Motion om utbildning i och information om 

meddelarfrihet och meddelarskydd 
att ge koncernstaben i uppdrag att ta fram utbildning i 

meddelarfrihet/ meddelarskydd för förtroendevalda och chefer, 
samt 

att genomföra en bred informationsinsats rörande innebörden av 
meddelarfrihet/ meddelarskydd till samtliga anställda inom 
Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Joao Pinheiro (S) har lämnat in en motion om utbildning i och 
information om meddelarfrihet och meddelarskydd till 
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 28 februari 2011. 
Motionären föreslår att fullmäktige beslutar följande: 
• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar 

med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd 
för samtliga förtroendevalda politiker i Sundsvalls kommunkoncern 

• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar 
med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd 
för samtliga chefer i Sundsvalls kommunkoncern 

• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför en bred 
informationsinsats av betydelsen och innebörden av meddelarfrihet 
och meddelarskydd till samtliga anställda inom Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-26 
• Socialdemokraterna, motion, 2011-02-11 

 
– – – – 
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KS-2011-00534 
 

§ 67 För kännedom 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen   

Bakgrund 
Rapporten ”Förorenade områden i Sundsvalls kommun – En 
samhällsekonomisk analys”, har skickats med handlingarna till 
utskottets ledamöter för kännedom.  

Beslutsunderlag 

• Miljökontoret, rapport, april 2011 
 
– – – – 
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§ 68 Övrigt  

Ordföranden informerar om att plan- och utvecklingsutskottet i 
november kommer att ha ett förlängt sammanträde tillsammans med 
stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott för att diskutera 
bostadsförsörjningsfrågan i Sundsvall.  
 
Erland Solander (M) informerar om att en ”bostadsdag” kommer att 
ordnas den 8 december där bland annat fastighetsägare är inbjudna att 
delta. Hela plan- och utvecklingsutskottet kommer att bjudas in till 
detta.  
 
João Pinheiro (S) framför att kommunstyrelsen och helst också 
kommunfullmäktige borde få information om samarbetet mellan 
Sundsvalls kommun och Ulundi i Sydafrika. Ordföranden noterar detta 
och ska ta kontakt med den ansvariga tjänstemannen.  
 
Else Ammor (M) ska representera Sundsvalls kommun vid konferensen 
för Union of the Baltic Cities (UBC). Else Ammor får i uppdrag att 
efter konferensen återkoppla till plan- och utvecklingsutskottet.  
 
– – – – 
 


