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Tid Kl. 09.00-10.25 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

Beslutande    
Ledamöter/ 
tjänstgörande ersättare Lars Persson (FP) ordförande 

 

 Erland Solander (M) vice ordförande  
 Habib Effati (M) ersättare för Else Ammor (M)  
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga närvarande    
Tjänstemän Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Mari Lopez fysisk planerare § 26 
 Susanne Klockar Öhrnell planchef § 26 

Jenny Johansson  miljöinspektör  § 27 
Lennart Andersson stabschef  § 31 

 

Protokollet omfattar §§ 26-32 
Det noteras att ärende 1 ”E4 Sundsvall – Passage över Vaplebäcken” 
utgår. 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Åsa Ulander 
Justerare 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Justering 
 
Till justerare utses Åsa Ulander med João Pinheiro som ersättare. 
 
– – – –  
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§ 26 Fördjupad översiktsplan för Alnö, utställning 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att under tiden 2012-05-14 – 2012-08-10 ställa ut förslag till 

fördjupad översiktsplan för Alnö enligt PBL 4:6 (1987:10), 
daterad 2012-03-30, reviderad 2012-04-24. 

Bakgrund 
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att redovisa kommunens 
tankar om hur Alnö ska utvecklas inom en 15-årsperiod.  
 
På Alnö råder stort exploateringstryck och då främst i kustnära lägen. 
Den fördjupade översiktsplanens roll är att väga de 
exploateringsintressen som finns gentemot bevarandeintressen.  
 
För att kunna ge beslutsfattare tillräckligt stöd om vilka områden som 
är lämpliga att bebygga/inte bebygga och i vilken omfattning, har ett 
utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för Alnö tagits fram. 

Överläggning 
Mathias Rex (MP) menar att samtliga skolor, oavsett huvudman, bör 
vara med i sammanställningen över de skolor som räknas upp på sidan 
26 i antagandehandlingen. 
 
Åsa Ulander (S) lyfter fram att det bör möjliggöras för byggande av 
flerfamiljshus vid Säterskogen. 
 
Övriga ledamöter instämmer i ovanstående synpunkter, varför 
utställningshandlingen kommer att revideras inför utställningen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• Översiktsplan Sundsvalls kommun, fördjupning för Alnö – 

Utställningshandling inkl. miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-30 
 
– – – – 
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§ 27 Förslag till översyn av utvidgat strandskydd 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överlämna koncernstabens skrivelse, 2012-03-29, inkl. bilagor 

till Länsstyrelsen i Västernorrland för att pröva behovet av 
utvidgat strandskydd. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har, liksom övriga kustkommuner i länet, fått i 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland att bistå dem i deras översyn 
av strandskyddet längs kusten, fastlandet och på öarna och att ge 
förslag till förändringar för det utvidgade strandskyddet. Stränder längs 
sjöar och vattendrag i inlandet har inte tagits med i detta arbete.  
 
Länsstyrelsen har även efterfrågat underlagsmaterial gällande i första 
hand områden viktiga för friluftsliv, men även områden med höga 
naturvärden som komplement till det underlagsmaterial de redan har. 
Kommunens underlag och förslag ska utgå från strandskyddets syften 
(hänsyn till friluftsliv och allemansrätten samt värna om djur- och 
växtlivet) samt belysa eventuella, kända exploaterings- och 
utvecklingsområden. Vårt perspektiv ska omfatta både ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor, 2012-03-29 
 
– – – – 
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§ 28 Kompensationsåtgärder för natur- och 
rekreationsvärden Tunadal-Korsta-Ortviken  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att godkänna rapporten. 

Bakgrund 
Ärendet utgör en redovisning av lämpliga kompensationsåtgärder för 
de natur- och rekreationsvärden som riskerar att gå förlorade vid 
genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Kosta-
Ortviken. I arbetsgruppen som tagit fram förslaget har personal från 
kultur och fritid, service och teknik, miljökontoret samt stadsbyggnads-
kontoret deltagit tillsammans med representanter från Heffnersklubban 
och Team Heffners. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• Kompensationsåtgärder FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken, rapport 

inkl. bilagor daterad 2011-12-19 
 
– – – – 
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§ 29 Förändring av ansvar för remissyttranden 
gällande bygdeavgiftsmedel 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för remissyttranden till länsstyrelsen över ansökningar 

om bygdeavgiftsmedel, enligt förordningen (1998:928) om 
bygde- och fiskeavgifter, flyttas över från kommunstyrelsen till 
kultur- och fritidsnämnden, 

  
att ta bort § 10 punkt 7 i kommunstyrelsens reglemente, 
  
att i kultur- och fritidsnämndens reglemente lägga till i § 6, 

samråda med länsstyrelsen, enligt förordningen om bygde- och 
fiskeavgifter, i låne- och bidragsärenden över ansökningar om 
bygdeavgiftsmedel, 

  
att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2005-09-26,  

§ 492, samt 
  
att i delegationsordningen för kommunstyrelsen stryka punkt A7 

under allmänna ärenden. 

Bakgrund 
För vattenverksamhet som bedrivs i Ljungans och Indalsälvens 
dalgångar och Holmsjöns sjösystem betalar verksamhetsutövarna, 
främst kraftbolagen, årligen avgifter. De bygdeavgiftsmedel som 
därigenom avsätts ska i första hand förebygga skador och täcka 
kostnader för ersättning av skador som uppkommit på grund av 
vattenverksamheten (höga flöden). Eventuellt överskott ska användas 
till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i 
bygden eller annars är till nytta för bygden. Ansökningar om bidrag för 
sistnämnda ändamål beslutas av länsstyrelsen efter yttrande av 
kommunen. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-23 
• Koncernstabens PM, 2012-02-01 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-02-22, § 20 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2005-09-26, § 492 
 
– – – – 
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§ 30 Demokrati- och uppföljningsberedning – 
rapport av återremiss samt avslutande av 
uppdrag 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdraget till kommunstyrelsen ”att skyndsamt utreda 

konsekvenserna av demokratiberedningens förslag om en 
demokrati- och uppföljningsberedning för mandatperioden 
2011-2014” förklaras avslutat med anledning av fullmäktiges 
beslut om revidering av år 2012 i fastställd Mål och resursplan 
2012-2014, 2011-10-31, § 253. 

 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av den föreslagna återremissen 

enligt beslut i plan- och utvecklingsutskottet 2011-04-05, § 33. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-01-31, § 69 till kommunstyrelsen 
”att skyndsamt utreda konsekvenserna av demokratiberedningens 
förslag om en demokrati- och uppföljningsberedning för mandat-
perioden 2011-2014”. Uppdraget föreslås förklarat avslutat med hän-
visning till den reviderade Mål och resursplanen år 2012 för Sundsvalls 
kommun 2012-2014. Av den reviderade mål- och resursplanen framgår 
att demokratiberedningen överförs till kommunfullmäktiges presidium.  
 
Koncernstaben arbetade fram ett svar på uppdraget som fullmäktige 
gav kommunstyrelsen innan fullmäktige tog beslutet om att 
demokratiberedningen överförs till kommunfullmäktiges presidium. 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslog att svaret skulle återremitteras 
2011-04-05, § 33. Därför föreslås plan- och utvecklingsutskottet 
godkänna återrapporteringen.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-02 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-04-05, § 33 
 
– – – – 
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§ 31 Internationaliseringsprogram för Sundsvalls 
kommun, MRP-uppdrag nr 7, 2008 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bordlägga ärendet i avvaktan på att kommunfullmäktige beslutat 

om mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns internationaliseringsprogram föreslås upphävas. 
Ansvaret för omvärldsbevakning och internationella frågor bör i stället 
ingå som en naturlig del i utvecklingen av kommunens verksamheter, i 
syfte att medverka till ökad måluppfyllelse. Arbetet bör genomföras 
utifrån tre motiv: 

o Verksamhetsutveckling / personalutveckling 
o EU-frågor – bevakning och påverkan 
o Ökad befolkning och mer arbetskraft 

 
Ärendet behandlades 2011-05-17, § 43 av plan- och utvecklingsut-
skottet som då beslutade att bordlägg ärendet i avvaktan på utskottets 
temabehandling av internationella frågor. Vid utskottets sammanträde i 
mars 2012 behandlades internationella frågor. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) föreslår att partierna, genom en gemensam 
protokollsanteckning från utskottets sida, uppmanas att använda sina 
mål och resursplaner för att föra fram de internationella frågorna. 
 
João Pinheiro (S) saknar initiativ från kommunalråden gällande 
inriktningar för de internationella frågorna. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs i avvaktan på att kommunfull-
mäktige beslutat om mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-
2016. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-04-21, rev. 2011-07-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2001-01-29, § 394 
• Internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun, 2001-01-16 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-05-17, § 43 
 
– – – – 
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§ 32 Motion (SD) om att säga upp avtal med 
Migrationsverket 

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige 
ska besluta ”att med iakttagande av uppsägningstiden avbryta 
överenskommelsen med Migrationsverket för mottagande av 
invandrare/flyktingar”.  
 
Koncernstaben anser att det är av stor vikt att kommunen har ett avtal 
kring flyktingmottagandet. Ett avtal innebär att kommunen bättre kan 
planera arbetet så att dessa flyktingar på bästa sätt integreras i samhället 
samt får en egen försörjning. Koncernstaben föreslår därför 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-01-25, § 6 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-12-09, separat utskick 
• Socialnämndens protokoll, 2011-12-14, § 220, separat utskick 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-11-16, separat utskick 
• Motion (SD) om att säga upp avtal med Migrationsverket, 

2011-09-26, separat utskick 
 
– – – – 
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