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Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
 

2013-10-01 2 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 

Justering 
Till justerare utses João Pinheiro. 
 
– – – –  
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KS-2013-00726 
 

§ 67 Information om Sundsvalls kommuns 
trygghetsarbete – Ljustadalen 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 

Bakgrund 
2009 beslutade kommunfullmäktige att avsätta särskilda medel till 
förebyggande arbete och tidiga insatser (FATI) för barn och unga. För 
2012 fanns 7 Mkr budgeterade för FATI. En miljon kronor av dessa har 
avsatts för trygghetsarbetet i kommunen och en miljon kronor för 
Ljustadalen 2012. 

Överläggning 
Under dagens sammanträde informerar kultur och fritids direktör Ulla 
Näsman om genomförda och pågående projekt inom trygghetsarbetet i 
Ljustadalen finansierade av den tilldelade miljonen. Hon redogör även 
kort för resultatet av den medborgaranalys som genomförts i 
Ljustadalen i samband med projekten. 
 
– – – – 
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§ 68 Information om familjeåterföreningar 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet får vid dagens sammanträde information 
angående familjeåterföreningar av förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations verksamhetschef, Anders Collin. Han 
informerar om kommunens uppdrag och ansvar i integrationsfrågor. 
Han informerar även om planerade åtgärder för ökad social integration. 
 
– – – – 
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§ 69 Sundsvalls kommuns yttrande över regional 
transportplan för Västernorrlands län 2015-
2025, remissversion 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att som utskottets yttrande godkänna koncernstabens 

tjänsteskrivelse, samt 
 
att uppdra till koncernstaben att till kommunstyrelsens 

sammanträde 2013-10-14 ta fram ett förslag till samlat yttrande 
med såväl plan- och utvecklingsutskottets som stadsbyggnads-
nämndens synpunkter inarbetade. Förslaget ska även innehålla 
behov av att påbörja en åtgärdsvalsstudie för Alnöbron inom 
planperioden. 

Bakgrund 
Under året ska den regionala transportplanen revideras. Planen handlar 
om investeringar i statens regionala transportnät. Länsstyrelsens remiss 
ankom den 26 augusti och yttrande skall lämnas senast 23 oktober. 
Kommunstyrelsen svarar för ett samlat yttrande från Sundsvalls 
kommun. Därför behandlar även stadsbyggnadsnämnden remissen på 
sitt sammanträde den 25 september. Stadsbyggnadsnämndens 
synpunkter bör inarbetas i det samlade yttrande som kommunen 
lämnar. 

Överläggning och beslutsgång 
Sven Bredberg (M) yrkar, med instämmande av Mathias Rex (MP) och 
João Pinheiro, att befintlig att-sats kompletteras med ett tillägg om en 
åtgärdsvalsstudie för Alnöbron inom planperioden.  
 
Utskottet beslutar enligt Sven Bredbergs (M) yrkade att efter 
komplettering besluta enligt koncernstabens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05 
• Regional transportplan, 2013-08-23 
• Missiv – regional transportplan, 2013-08-23 
• Trafikstatistik, 2013-09-09 
 
– – – – 
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KS-2013-00598 
 

§ 70 Slutrapportering, projektet Lika Värda II 
(MRP-uppdrag LED/VHT 6a, 2012) 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutrapporten för projektet Lika Värda II. 
 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna denna redovisning som slutrapportering av MRP-

uppdraget LED/VHT 6a, 2012 Jämställdhet, samt 
 
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att i egenskap av beställare av projektet Lika Värda II godkänna 

denna slutrapport, samt 
 
att därmed förklara projektet Lika Värda II avslutat. 

Bakgrund 
Projektet Lika Värda II har pågått 2011-2013 med delfinansiering från 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Projektet har varit 
framgångsrikt och fått stort genomslag i kommunkoncernen. Flertalet 
projektmål har uppnåtts. En extern utvärdering har bekräftat de positiva 
resultaten. Nu avslutas projektet och fortsatt arbete sker bland annat 
inom ramen för koncernens ordinarie styr- och ledningsmodell.  

Överläggning 
Elin Nilsson (M) framför betydelsen av att fortsätta det här arbetet och 
vill lämna protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner.  

Protokollsanteckning 
Elin Nilsson (M) lämnar följande anteckning till protokollet. ”Det är 
väsentligt att nu bygga vidare på erfarenheterna hittills och omsätta 
dem i konkreta åtgärder”. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 
• Lika Värda II - Slutrapport 2013-09 
• Utvärderingsrapport, Annorlunda Konsult 
– – – – 
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KS-2012-00246 
 

§ 71 Reservatsbeslut och skötselplan för Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 

beslut. 

Bakgrund 
I mars 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra Stadsberget. Arbetsgruppen med representanter från 
miljökontoret, stadsbyggnadskontoret samt kultur- och 
fritidsförvaltningen har lämnat förslaget till kommunstyrelsen.  
 
Koncernstaben föreslog i tjänsteskrivelse 31 maj 2013 att Norra 
Stadsberget, del av Norrmalm 1:1, skulle förklaras som naturreservat 
samt att finansiering av nya driftkostnader och investeringsutgifter ska 
ingå i partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, med plan 
för 2017 och 2018. Ett beslut om att bilda ett naturreservat och 
finansiering av nya driftkostnader och investeringsutgifter skulle i så 
fall tas i november 2014. 
 
Förslaget till reservatsbeslut och skötselplan för norra Stadsberget 
behandlades i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 25 
juni 2013. Plan- och utvecklingsutskottet beslutade att återremittera 
ärendet till koncernstaben. Anledningen till återremissen var att få 
belyst möjligheterna att inrätta och sköta ett naturreservat inom 
befintliga ramar, samt att ärendet ska kompletteras med uppgifter om 
vad skötseln av Norra Stadsberget kostar idag. 

Överläggning och beslutsgång 
Mathias Rex (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) önskar 
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att 
lämna över till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och dels 
Mathias Rex (MP) förslag om bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet 
beslutar enligt João Pinheiro (S) med fleras yrkande. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 11.35–11.40 och 11.43–11.45. 

Reservation 
Mathias Rex (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-06 
• Plan- och utvecklingsutskottets sammanträdesprotokoll, 2013-06-25 

§ 62 
• Förslag till reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget, 

2013-04-02 med bilagor 1-3 
• Norra Stadsbergets naturreservat – reservatsbeslut och skötselplan 

del 1-2 
 
– – – – 
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KS-2012-00654 
 

§ 72 Införande av digitala 
sammanträdeshandlingar för förtroendevalda 
i kommunfullmäktige 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att införa digitala sammanträdeshandlingar för samtliga förtroende-

valda (ordinarie ledamöter och ersättare) i kommunfullmäktige 
senast 31 december 2013, 

 
att kostnaderna för digitala sammanträdeshandlingar och övriga 

kostnader kring sammanställande och distribution av 
handlingarna till kommunfullmäktiges ledamöter, finansieras 
genom kommunfullmäktiges budget för tryck- och 
portokostnader, 

 
att teknisk lösning för distribution av digitala 

sammanträdeshandlingar (i dagsläget surfplattor) delas ut till de 
kommunfullmäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer 
att få sådan teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag, 

 
att kostnaderna för teknisk lösning för distribution av digitala 

sammanträdeshandlingar (i dagsläget surfplattor) för 
kommunfullmäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer 
att få sådan teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag, 
finansieras genom kommunfullmäktiges budget för tryck- och 
portokostnader, samt 

 
att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut kring tekniska lösningar 

för distributionen av kommunfullmäktiges digitala 
sammanträdeshandlingar. 
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Bakgrund 
Flera nämnder har fattat beslut om att införa digitala 
sammanträdeshandlingar, idag distribuerat via surfplattor. De flesta 
nämnder har också infört arbetssättet. Presidiekonferensen har också 
infört arbetssätt med digitala sammanträdeshandlingar och surfplattor. 
Ärendet handlar om kommunfullmäktige ska införa digitala 
sammanträdeshandlingar i sitt arbete. 

Överläggning och beslutsgång 
Hans Zetterkvist (V) framför att han vill lämna en 
protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Utskottet beslutar därefter enligt koncernstabens förslag. 

Protokollsanteckning 
Hans Zetterqvist (V) lämnar följande anteckning till protokollet. ”I 
underlagets bilaga 1 finns text som låser oss vid ett enskilt märke på 
läsplattor och programvara. Jag är skeptisk till detta. Jag vill hellre se 
en formulering som möjliggör användandet av andra tekniska lösningar 
och märken på både hårdvara och programvara.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-15 
• Tjänstebeskrivning surfplatta, 2013-01-25 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
 

2013-10-01 13 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Fullmäktigeberedning för bostadsförsörjning 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte inrätta en fullmäktigeberedning om bostadsfrågan. 

Bakgrund 
Presidiekonferensen fattade 2013-02-15 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en fullmäktigeberedning om 
bostadsfrågan. Detta ärende hanterar en sådan fullmäktigeberedning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05 
• Förslag på arbetsordning för bostadsförsörjningsberedningen i 

Sundsvalls kommun 
 

– – – – 
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