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Tid Kl. 09:30 – 11.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Linnéa Kjellman (C) ersättare för Erland Solander (M)  
 Else Ammor (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 Åsa Ulander (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
    
Övriga Kristin Eriksson kommunsekreterare  
 Eva-Lisa Järvinen vik kommunsekreterare  
 Per Skjutar samhällsplanerare § 23 
 Alf Fornell Fastighetsägarna § 23 
 Mats Bergmark projektledare § 24 
 Daniel Antonsson utvecklingschef § 25 
 Christin Strömberg utredare § 27 

 

Protokollet omfattar §§ 23-29 
Det noteras att ärendet ”Seminarium angående ny översiktsplan, 10 maj 
2011” läggs till på dagens ärendelista. 
 
Justeras 
 
 
Lars Persson   Kristin Eriksson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses Kim 
G Ottosson med Åsa Ulander som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2011-00353 
 

§ 23 Information om bostadssituationen i 
Sundsvall 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Bostadssituationen i Sundsvall har undersökts avseende prisbild, 
tillgång, efterfrågan, bostadstyper, lönsamhet med mera.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Per Skjutar och Alf Fornell, Fastighetsägarna, 
informerar om bostadssituationen i Sundsvall samt svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 

• Presentation bostadsläget i Sundsvall mars 2011, skickas separat 
 
– – – – 
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KS-2011-00354 
 

§ 24 Lägesredovisning projekt Klimatanpassa 
Sundsvall  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Projektledaren Mats Bergmark presenterar hur Sundsvalls kommun 
arbetar med klimatsäkring som bidrar till attraktivitet och framtida 
tillväxt. Klimatsäkring sker genom planering, underhåll och 
investeringar i infrastruktur.  

Överläggning 
Projektledaren svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – – 
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KS-2010-00259 
 

§ 25 Utredning om lämplig driftform för 
kommunens IT-verksamhet 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utveckla 

kommunens styrmodell för IT ur ett kostnads- och 
nyttoperspektiv, 

  
att nuvarande driftsform för kommunens IT-verksamhet ska kvarstå 

tills vidare samt 
  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att 

samarbetet gällande IT, drift och förvaltning, utvecklas och 
formaliseras i Sundsvallsregionen i enlighet med av fullmäktige 
antagen IT-strategi för kommunkoncernen. 
 

Bakgrund 
Den jämförelsestudie som har genomförts visar att IT-driften i 
Sundsvalls kommun är mest effektiv, kostnadsmässigt sett, bland de 
medverkande kommunerna. Undersökningen visar också att användare, 
såväl chefer som medarbetare, ger högre betyg på IT-drift i Sundsvall 
jämfört med genomsnittet (Umeå, Västerås, Gotland och Sundsvall). 
Jämförelserna med övriga kommuner i studien visar således inga 
indikationer på att en förändrad driftsform för IT-driften skulle 
innebära några direkta ekonomiska besparingar. 

Överläggning 
Utvecklingschefen svarar på frågor från ledamöterna. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-09 
• Rapport benchmark Sundsvall i sammanfattning, itoptima, 2011-

11-09 
• Kommuners verksamhet kräver mångfacetterat IT-stöd, itoptima 

2010-11-04 
– – – – 
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KS-2011-00165 
 

§ 26 Eventuell ändring av genomförande och 
finansieringsavtal avseende 
järnvägsutredning delen Sundsvall-
Härnösand, svar på skrivelse från Timrå 
kommun  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uttala att Sundsvalls kommun anser att det via en fördjupad 

förstudie eller motsvarande bör prövas om bortvalt alternativ 
UA Nord (väst) skall ingå i kommande järnvägsutredning, 

  
att uttala att planering för dubbelspårsutbyggnad skall gälla för hela 

sträckan Sundsvall – Härnösand, 
  
att under förutsättning av Trafikverkets besked om möjlighet att i 

fördjupad förstudie utreda UA NORD (väst) ställa sig positiv till 
att denna studie finansieras via de medel som avsatts för 
järnvägsutredningen och att avtalet justeras samt 

  
att de avtalsjusteringar som detta ärende orsakar skall innefatta 

skrivningar om att kommunerna skall avvakta 
järnvägsutredningens resultat innan något alternativ förordas i 
den kommunala översiktsplaneringen. 

Bakgrund 
I Timrå kommun har moderaterna lämnat en motion till kommunfull-
mäktige med begäran om att en kommande järnvägsutredning för 
sträckan Sundsvall-Härnösand skall kompletteras med ett alternativ 
som kallas för UA Nord (väst). Eftersom ett genomförande- och 
finansieringsavtal upprättats och undertecknats av Trafikverket, 
Länsstyrelsen i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, 
Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun så har 
Timrå ställt några frågor till övriga avtalsparter med anledning av 
motionen.  
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Frågorna är följande: 
1. Anser ni att järnvägsutredningen skall utökas med UA Nord 

Väst? 
2. Anser ni att förutsättningen för järnvägsutredningen är att finna 

en lämplig korridor för dubbelspår hela sträckan mellan 
Sundsvall och Härnösand. 

 
Timrå kommun har sin tjänsteskrivelse påtalat att en utökning av järn-
vägsutredningen kan innebära att budgeten för denna överskrids men 
även att utredningen försenas om det innebär att förstudien måste göras 
om.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Bilaga kartillustrationer Ådalsbanan 
• Missiv från Timrå kommun ”Eventuell ändring av genomförande- 

och finansieringsavtal avseende järnvägsutredning delen Sundsvall-
Härnösand”, daterad 2011-02-03 

• Motion – Tony Anderssons (M) om ytterligare utredningsalternativ 
till järnvägsutredningen för Ådalsbanan, delen Sundsvall- 
Härnösand inom Timrå kommun, protokoll 2011-01-18, § 4 

• Yttrande över motion från Moderaterna angående krav på 
ytterligare utredningsalternativ till järnvägsutredning för 
Ådalsbanan genom Timrå kommun, tjänsteskrivelse från Timrå 
kommun, daterad 2011-01-04 

• Banverkets ställningstagande, daterad 2010-03-30 
• Utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik, ur översiktsplan 

Timrå kommun samrådshandling 2010-11-10 
• Genomförande- och finansieringsavtal för finansiering av 

järnvägsutredningen delen Sundsvall-Härnösand, Trafikverket, 
dokumentdatum 2010-12-22 

 
– – – – 
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KS-2010-00822 
 

§ 27 Ledningskommitté för kommunalt 
partnerskap 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
  

Bakgrund 
Finansutskottet i Sundsvalls kommun, beslutade 2010-10-11, § 1040, 
att kommunen ska verka för att ett treårigt samverkansavtal tecknas 
med Ulundi, Sydafrika inom de ramar som ICLD´s program 
Kommunalt Partnerskap ger. Beslutet förutsatte att motsvarande beslut 
tas av kommunledningen i Ulundi, samt att ICLD´s finansiering täcker 
samtliga omkostnader för kommunens deltagande. 
 
Kommunledningen i Ulundi har tagit motsvarande beslut. Inledningsvis 
vill de prioritera projekt kring avfallshantering, ungdomars fritid och 
även samverka kring former för att stärka besöksnäringen. Vid 
ansökningstillfället mars -11, ansökte Sundsvalls kommun om 
finansiering av projekt kring avfallshantering. 
 
Om ansökan beviljas, ska samverkanskommunerna bilda var sin 
ledningskommitté, som tillsammans ska fungera som styrgrupp under 
samverkansperioden. Ledningskommittén ska bestå av företrädare för 
majoriteten och oppositionen. Ledande tjänstemän ska också ingå. 

Överläggningar 
Utredaren svarar på frågor från ledamöterna. Efter diskussion om antal 
ledamöter och förhållandet mellan majoritet och opposition i 
partnerskapet, beslutas att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-25 
• Letter of intention to be in partnership with Sundsvalls 

municipality, 2010-10-14 
• Resumé av förstudie “Kommunalt partnerskap” mellan Sundsvalls 

Kommun och the municipality of Ulundi, Sydafrika 
• Proposed partnership between Sundsvalls kommun and Ulundi 

municipality 2010-05-14 
– – – – 
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KS-2011-00289 
 

§ 28 Kursinbjudan: Vad betyder den nya PBL för 
dig? 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att utskottets ledamöter och ersättare får delta på konferensen Vad 

betyder den nya PBL för dig 
 

Beslutsunderlag 

• Vad betyder den nya PBL för dig? Kursinbjudan från Länsstyrelsen 
och Kommunförbundet Västernorrland 

– – – – 
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KS-2011-00364 
 

§ 29 Seminarium angående ny översiktsplan, 10 
maj 2011  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att utskottets ledamöter och ersättare får delta på seminariet 

angående ny översiktsplan, 10 maj 2011 
 

Bakgrund 
Ordförande Lars Persson (FP) informerar om ett 
inspirationsseminarium angående ny översiktsplan, 10 maj 2011. 
Program kommer att skickas inom kort. 
 
– – – – 
 


