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Tid Kl. 09.00–10.10 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) vice ordförande  
 Sven Bredberg (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Hans Zetterkvist (V)   
    
Övriga Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Christofer Nilsson utredare  
 Helén Lundahl avdelningschef strategisk 

samhällsutveckling 
§§ 1-3 

 Magnus Braxenholm utredare §§ 2-3 
 Hans Wreber kanslichef § 4 
 Johan Klockar Öhrnell utredare § 6 
    

 

Protokollet omfattar §§ 1–9 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses João Pinheiro med Åsa Ulander som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2013-00892 
 

§ 1 Information om det bostadspolitiska 
programmet 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen, samt 
  
att kommunfullmäktige skriftligen ska informeras om förseningen 

av det bostadspolitiska programmet och skälen därtill.  

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar chefen för strategisk samhälls-
utveckling om det pågående arbetet med att ta fram ett bostadspolitiskt 
program för Sundsvalls kommun och hur tidsplanen ser ut. 
 
Programmet har sin bakgrund i bristen på bostäder i kommunen och ska 
innehålla en beskrivning av hur stadsbyggnadsnämndens planprocesser 
och planer kan utvecklas för att stimulera ett ökat byggande av bostäder 
i Sundsvall.  

Överläggning och beslutsgång 
Under informationen till utskottet framgår det att framtagandet av 
programmet kommer att försenas och beräknas vara klart i juni 2014. 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige skriftligen ska informeras 
om förseningen av det bostadspolitiska programmet och skälen därtill. 
 
João Pinheiro (S) instämmer i förslaget. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir plan- och utvecklingsutskottets beslut. 
 
– – – – 
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KS-2013-00875 
 

§ 2 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 24, 
2012 – Hyresgaranti enligt statens 
bostadskreditnämnd 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet med uppdrag till koncernstaben att snarast 

återkomma med förslag på införande av hyresgaranti enligt 
statens bostadskreditnämnd. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått i uppgift att ansvara för MRP-uppdrag SAM 
24, 2012 – Hyresgaranti enligt statens bostadskreditnämnd. 
Koncernstaben bedömer att den problematik som uppdraget beskriver i 
hög grad går att koppla till bristen på bostäder. Uppdragets intentioner, 
det vill säga att underlätta att hyra en bostad, är därför redan en del av 
det pågående arbetet med det bostadspolitiska programmet. Vi anser att 
det i nuläget inte bör införas någon hyresgaranti. Koncernstaben förslår 
därför istället att uppdraget ska avslutas. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till 
koncernstaben att snarast återkomma med förslag på införande av 
hyresgaranti enligt statens bostadskreditnämnd. 
 
João Pinheiro (S) och Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hans 
eget förslag om återremittering och dels João Pinheiros (S) och Hans 
Zetterkvists (V) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
Han ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar att återremittera 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
 
– – – – 
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§ 3 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 25, 
2012 – Hyresgaranti för personer med 
försörjningsstöd 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet med uppdrag till koncernstaben att snarast 

återkomma med förslag på införande av hyresgaranti för 
personer med försörjningsstöd. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått i uppgift att ansvara för MRP-uppdrag SAM 
25, 2012.– Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. 
Koncernstaben bedömer att den problematik som uppdraget beskriver i 
hög grad går att koppla till bristen på bostäder. Uppdragets intentioner, 
det vill säga att underlätta för personer med försörjningsstöd att hyra en 
bostad, är därför redan en del av det pågående arbetet med det 
bostadspolitiska programmet. Koncernstaben förslår därför att 
uppdraget ska avslutas. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till 
koncernstaben att snarast återkomma med förslag på införande av 
hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. 
 
João Pinheiro (S) och Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hans 
eget förslag om återremittering och dels João Pinheiros (S) och Hans 
Zetterkvists (V) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
Han ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar att återremittera 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-28 
 
– – – – 
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KS-2013-00085 
 

§ 4 MRP-uppdrag LED 6, 2013 – Inrätta en 
demokrati- och uppföljningsberedning 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta en demokrati- och uppföljningsberedning, 
 
att godkänna koncernstabens förslag till arbetsordning för 

demokrati- och uppföljningsberedningen, daterat 2014-01-09, 
 
att utse ledamöter till demokrati- och uppföljningsberedningen, 
 
att kostnaderna för demokrati- och uppföljningsberedningen ska 

täckas av kommunfullmäktiges anslag, samt 
 
att avsluta uppdraget till kommunfullmäktiges presidium om att 

överta den tidigare demokratiberedningens uppgifter. 
 
Vidare föreslår plan- och utvecklingsutskottet kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 6, 2013  

– Demokrati- och uppföljningsberedning, samt 
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Genom Mål och resursplan (MRP) för 2013-2014 med plan för 2015-
2016, gav kommunfullmäktige uppdrag, VHT 3, till kommunstyrelsen 
rörande en demokrati- och uppföljningsberedning. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2013-06-17, § 175, 
med motiveringen att få beslut gällande fullmäktigeberedningen för 
bostadsfrågor och kollektivtrafiken i fas med beslut om en demokrati- 
och uppföljningsberedning.  
 
Ärendet återremitterades senare av plan- och utvecklingsutskottet 2013-
10-29, § 75, med hänvisning till att förslaget ska förtydligas. 
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Överläggning och beslutsgång 
Sven Bredberg (M) och João Pinheiro (S) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-09 
• Förslag till arbetsordning för demokrati- och 

uppföljningsberedningen i Sundsvalls kommun, 2014-01-09 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 75 
 
– – – – 
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KS-2012-00246 
 

§ 5 Reservatsbeslut och skötselplan för Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara Norra Stadsberget, del av Norrmalm 1:1, Gustav Adolf 

församling, Sundsvalls kommun, som ett naturreservat från och 
med 
1 januari 2015, enligt bifogat reservatsbeslut och skötselplan 
daterat 2013-04-02, 

 
att finansiering av driftkostnader för 2015 och framåt, ska ingå i 

partiernas arbete med mål och resursplan 2015–2016, med plan 
för 2017 och 2018, samt 

 
att finansiering av investeringar ska ingå i partiernas arbete med 

mål och resursplan 2015–2016, med plan för 2017 och 2018. 

Bakgrund 
I mars 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra Stadsberget. Arbetet påbörjades 2010. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från miljökontoret, 
stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
Föreningen Norra Berget har sedan dess arbetat med att ta fram det 
förslag till reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget som 
bifogas.   
 
Ärendet var uppe för beslut på kommunfullmäktige den 25 november 
2013. Då beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
genom minoritetsåterremiss för att få klargjort om syftena kan 
uppfyllas utan att området förklaras för naturreservat.  

Överläggning och beslutsgång 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) meddelar 
att de återkommer i ärendet till kommunstyrelsens behandling av 
detsamma och därmed inte deltar i dagens beslut. 
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Ordförande yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. Vidare 
konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket också blir plan- 
och utvecklingsutskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) deltar inte 
i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07, med bilagor 

• Utredning – kan syftena med reservatsförslaget för Norra 
Stadsberget uppfyllas utan att området förklaras för 
naturreservat, 2014-01-07 

• Förslag till reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget, 
2013-04-02, med bilagor 

• Bilaga 1 – beskrivning av konsekvenser 
• Bilaga 2 – Uppskattning av tillkommande kostnader i och 

med reservatsbildning 
• Bilaga 3 – Sammanställning av inkomna synpunkter på 

samrådsförslaget 
• Norra Stadsbergets naturreservat del 1 – Reservatsbeslut och 

skötselplan 
• Norra Stadsberget del 2 – Från istid till nutid, fördjupad beskrivning 

av historik, värden och attraktioner 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25, § 232 
 
– – – – 
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KS-2013-00156 
 

§ 6 Förstudie om åtgärder för att tillgängliggöra 
Löran och Brämön för besöksnäringen 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att notera att Sundsvalls kommun i en eventuell utveckling av 

Löran och Brämön beräknas till minst 4 mnkr, samt 
 
att frågan om finansiering och eventuellt genomförande av 

förstudiens förslag hanteras i partiernas arbete med mål- och 
resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018. 

Bakgrund 
Förstudien omfattar utredningar av olika aspekter kring möjligheterna 
att utveckla och tillgängliggöra området i och kring Lörans hamn samt 
vid och med koppling till Sanna hamn på Brämön. Förstudien föreslår 
därvid att Sundsvalls kommun tar på sig en del av det ekonomiska 
engagemanget för föreslagna åtgärder, samt ett samordningsansvar för 
genomförandet av ett utvecklingsprojekt som omfattar nämnda 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07 
• Stadsbyggnadskontorets remissvar, 2013-05-08 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 48 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-04-12 
• Kultur- och fritidsförvaltningens sammanfattning av förstudien 

angående tillgängliggörandet av Löran, Brämön, Sundsvalls 
kommun, 2013-04-12 

• Följebrev till förstudie angående Åtgärder för att tillgängliggöra 
Löran och Brämön för besöksnäringen, 2013-03-01 

• Förstudie över åtgärder för att tillgängliggöra Löran och Brämön 
för besöksnäringen inkl. bilagor 

• Tilläggsförslag till tidigare presenterad Förstudie Besöksnäring 
Löran-Brämön, 2013-08-13 

 
– – – – 
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KS-2011-00923 
 

§ 7 Motion (S) om införandet av "Grön rutt" i 
Sundsvall 

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har, 2012-12-11, § 89, 
beslutat att återremitterat motionen (S) om införande av ”Grön rutt” i 
Sundsvall, till stadsbyggnadsnämnden för fortsatt beredning. 
Koncernstaben har nu inhämtat yttrandet från nämnden, och föreslår i 
linje med tidigare förslag att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Överläggning och beslutsgång 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Erland Solander (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Erland 
Solanders (M) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut 
och dels João Pinheiros (S), Åsa Ulanders (S) och Hans Zetterkvists (V) 
förslag om bifall till motionen. Han ställer proposition på förslagen och 
finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar enligt koncernstabens 
förslag till beslut. 

Reservation 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-10 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-12-11, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 171 
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• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-20 
• Motion (S) om införandet av ”Grön rutt” i Sundsvall, 2011-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00720 
 

§ 8 Motion (V) för en mer trafiksäker miljö 

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

Bakgrund 
Vänsterpartiet yrkar i en motion daterad den 30 september 2013 att 
kommunfullmäktige beslutar att göra korsningen Skolhusallén-Södra 
Järnvägsgatan mer trafiksäker. Motionen remitterades till 
stadsbyggnadsnämnden den 1 oktober 2013. Den 20 november 2013 
beslutade Stadsbyggnadsnämnden i sitt remissvar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att notera att stadsbyggnadskontoret 
påbörjat arbetet för en mer trafiksäker miljö korsningen Skolhusallén-
Järnvägsgatan, och att därmed anse motionen besvarad. 

Överläggning och beslutsgång 
Hans Zetterkvist (V), João Pinheiro (S) och Åsa Ulander (S) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Erland Solander (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Erland 
Solanders (M) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut 
och dels Hans Zetterkvists (V), João Pinheiros (S) och Åsa Ulanders 
(S) förslag om bifall till motionen. Han ställer proposition på förslagen 
och finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar enligt koncern-
stabens förslag till beslut. 

Reservation 
João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och Hans Zetterkvist (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 172 
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• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-29 
• Motion (V) för en mer trafiksäker miljö, 2013-09-30 
 
– – – – 
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KS-2014-00076 
 

§ 9 Leverans av fika till utskottssammanträden 
2014 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att inte beställa någon fikavagn till sina sammanträden under 2014. 

Överläggning och beslutsgång 
Kommunsekreteraren redogör för kostnaden för fikavagnen. 
 
Efter en kort diskussion enas plan- och utvecklingsutskottet om att det 
inte ska beställas fikavagn till utskottets sammanträden under 2014.  
 
– – – – 
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