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Tid Kl. 09.00 – 10.50 

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) ej §§ 72-73  
    
Övriga Johanna Kangas  kommunsekreterare  
 Hans Wreber kanslichef § 69 
 Eva-Lisa Järvinen  jurist § 71 
 Jonas Lundkvist samhällsplanerare § 74 
 Helén Lundahl avdelningschef  

strategisk planering  
§ 74 

 

Protokollet omfattar §§ 69-74 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Johanna Kangas  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson  João Pinheiro 
Justerare §§ 69-71, 74  Justerare §§ 72-73 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses Kim 
G Ottosson med João Pinheiro som ersättare.  
 
– – – –  
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§ 69 Information om elektroniska 
sammanträdeshandlingar  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Efter önskemål från utskottets ordförande lämnar kanslichef Hans 
Wreber information om hur frågan om införande av elektroniska 
handlingar hanteras från koncernstabens sida. 
 
– – – – 
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§ 70 Ansvaret för föreningsstöd till 
invandrarföreningar  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar överförs från 

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration till 
kultur- och fritidsnämnden från och med år 2012. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för föreningsstöd till 
invandrarföreningar överförs från Navi till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-15 
• Kultur- och fritidsnämnden, yttrande, 2011-06-29 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, 

protokoll, 2010-10-20, § 82 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

(FAVI), tjänsteskrivelse, 2010-09-24 
• Kommunfullmäktige, protokoll, 2007-06-18, § 167 
 
– – – – 
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§ 71 Allmänna lokala ordningsföreskrifter — 
Norra Kajens exploateringsområde  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att inte revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Sundsvalls kommun” enligt Polismyndigheten i Västernorrlands 
läns förslag 2010-09-27, samt 
 

att revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 
kommun” inklusive bilagor enligt koncernstabens förslag 
2011-09-20. 

Bakgrund 
Polismyndigheten i Västernorrlands län har 2010-09-27 lämnat förslag 
om att revidera Sundsvalls kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter avseende 14 §, alkoholförtäring på allmän plats, 
och 18 §, kopplingstvång för hundar, till att även omfatta den planerade 
stadsdelen för Norra Kajens exploatering.  
Förslaget har uppkommit i samband med Närpolisen i Sundsvall och 
Norra Kajen AB:s trygghetsarbete för den nya stadsdelen.  

Överläggning 
Jurist Eva-Lisa Järvinen svarar på ledamöternas frågor.  
Utskottet enas om att föra till protokollet att det för närvarande inte är 
aktuellt att revidera ordningsföreskrifterna enligt polismyndighetens 
förslag, men att i takt med utvecklingen av bebyggelse inom området, 
eller om polismyndigheten ser att ett behov uppstår ur andra perspektiv, 
så kan polismyndigheten återkomma.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstaben, tjänsteskrivelse, 2011-09-20 
• Koncernstaben, förslag, 2011-09-20 
• Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun 03-01 
• Polismyndigheten i Västernorrlans län, skrivelse, 2010-09-29 
• Norra Kajen Exploatering AB, skrivelse, 2010-09-22 

 
– – – – 
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§ 72 Projekt Klarspråk 2010 — Rapport, förslag till 
klarspråkspolicy och rutin för 
klarspråksgranskning  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna rapporten om projekt Klarspråk 2010,  

 
att anta föreslagen språkpolicy för Sundsvalls kommun 2011-09-19, 

samt 
 

att anta föreslagen rutin för klarspråksgranskning för Sundsvalls 
kommun 2011-09-19. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen konstaterade 2007 i sin ”Delrapport 3 Förslag 
till utveckling av kommunens information till medborgarna” att språket 
i kommunala handlingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt.  
2008-06-16 beslutade kommunfullmäktige om en förstudie, för att 
finna ett arbetssätt som kan leda till att kommunal information och 
kommunala dokument blir lätta för alla att förstå. Förstudien låg till 
grund för beslutet om ett långsiktigt klarspråksprojekt, som tog i 
fullmäktige 2009.Projekt Klarspråk 2010 redovisas i bifogad 
projektslutrapport tillsammans med bilagan Klarspråksrapport av 
språkkonsult Isabelle Berglund.  

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstaben, tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Koncernstaben, projektslutrapport, 2011-09-19 
• Koncernstaben, förslag till språkpolicy, 2011-09-19 
• Koncernstaben, förslag till rutin för klarspråksgranskning, 2011-

09-19 
– – – – 
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§ 73 Kommunens klarspråksarbete 2011-2012 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta kommunens 

klarspråksarbete genom utbildning och stöd på olika nivåer, 
 

att dylika insatser finansieras av respektive nämnd, och 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under perioden 2011-2012, som 
ett led i översynen av processen stöd till politiska beslut, initiera 
utvecklingen av klarspråksvänliga mallar i 
verksamhetssystemen, framför allt i ärende- och dokument-
hanteringssystemet ÄDH 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har konstaterat att språket i kommunala 
handlingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt. I juni 2007 
föreslog beredningen att stor vikt ska läggas vid att utforma all 
information och alla kommunala dokument så att de lätt kan förstås av 
alla. Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009 att genomföra ett 
långsiktigt klarspråksarbete inom Sundsvalls kommun. Projektet 
Klarspråk 2010 har genomfört en första etapp av arbetet. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V), anmäler jäv.   

Beslutsunderlag 
• Koncernstaben, tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
 
– – – – 
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§ 74 Vindkraft — beslut om samrådsredogörelse 
och utställning  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att godkänna samrådsredogörelsen, samt 

 
att ställa ut tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 

med miljökonsekvensbeskrivning under perioden 2011-10-11 –  
2011-12-11. 

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.  
Ärendet diskuterades vid plan- och utvecklingsutskottets föregående 
sammanträde den 27 september för att ge tjänstemännen möjlighet att 
återkomma med svar på de frågor som ledamöterna då ställde.   

Överläggning 
Samhällsplanerare Jonas Lundkvist och avdelningschef Helén Lundahl 
lämnar information och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Efter diskussion i utskottet begär ledamöterna från oppositionspartierna 
ajournering. Sammanträdet ajourneras mellan kl.10.20-10.30.  
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till koncernstabens förslag och med 
tillägg att flyttleder, fågelliv och rennäring särskilt ska beaktas i den 
kommande tillståndsprövningen. I andra hand yrkar Kim G Ottosson att 
tilläggsyrkandet tillförs protokollet i form av en protokollsanteckning.  
 
Ordföranden yrkar avslag till Kim G Ottossons tilläggsyrkande med 
hänvisning till att dessa frågeställningar ska hanteras när eventuella 
tillståndsansökningar inkommit.  
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Mathias Rex (MP) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras mellan 
kl. 10.40-10.45. 
 
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, dels 
förvaltningens förslag, och dels yrkandet från Kim G Ottosson (V). 
Han frågar om utskottet bifaller förslaget från förvaltningen, och där-
efter frågar han om utskottet bifaller yrkandet från Kim G Ottosson (V).  
Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Utskottet beslutar även att föra Kim G Ottossons (V) yrkande till 
protokollet i form av en protokollsanteckning.  

Protokollsanteckning  
Flyttleder, fågelliv, och rennäring ska särskilt beaktas i den kommande 
tillståndsprövningen.  

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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