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Tid Kl. 09.30 – 11.00 

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)   
    
Övriga Daniel Fahlander kommunsekreterare  
 Claes Rogander planarkitekt §29 
 Viveca Norberg samhällsplanerare §30 
 Ulrika Edlund planarkitekt §31 

 

Protokollet omfattar §§ 29 - 36 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Daniel Fahlander 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Åsa Ulander 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Lars Persson justera dagens protokoll utses Åsa 
Ulander med João Pinheiro som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2011-00302 
 

§ 29 Antagande av förslag till fördjupad 
översiktsplan för Birstaområdet 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL anta förslaget till fördjupad översiktsplan 

för Birstaområdet samt 
  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda 

sammanställning av MKB-processen som har upprättats. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Birsta handelsområde och industriområde. En orsak till beslutet är 
att reglera omfattningen av handelsområdet samt industriområdet. 
Dessutom behövs en strategi för trafiken i området för: gång, cykel, 
bussar, bilar och transporter. Även en del andra frågor såsom skyltning 
samt viss gestaltning behöver en gemensam hantering för hela området.  

Överläggning 
Planarkitekt Claes Rogander föredrar ärendet och svara på frågor från 
ledamöterna.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Antagandehandling Fördjupad översiktsplan Birstaområdet  

2011-03-01 
 
– – – – 
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KS-2011-00304 
 

§ 30 Överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket Region 
Mitt 2011 - 2014 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att att överlämna förslaget att godkänna redovisningen om 
samarbetet enligt överenskommelsen 2005 – 2010 till 
kommunstyrelsen utan eget förslag, i avvaktan på 
kompletterande handlingar,  

  
att godkänna föreslagen överenskommelse om samarbete mellan 

Sundsvalls kommun och Trafikverket 2011 - 2014, 
  
att uppdra åt kommundirektören att för Sundsvalls kommuns 

räkning underteckna denna överenskommelse. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun och Trafikverket (fd Vägverket och Banverket 
samt vissa delar av SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen) 
Region Mitt tecknade 2005 en överenskommelse om samarbete. 
Tanken var att med gemensam planering och samordning få bättre 
resultat i arbetet att utveckla hållbar trafik och öka trafiksäkerheten. 
 

Överenskommelsen löpte ut under 2010 och har nu utvärderats med 
överlag positivt resultat. Under januari/februari 2011 arbetade parterna 
gemensamt fram ett förslag till förnyad överenskommelse. 

Överläggning 
Samhällsplanerare Viveca Norberg svara på frågor från ledamöterna. 
Därefter enas utskottet om att redovisningen över samarbetet enligt 
överenskommelsen 2005 - 2010 ska bifogas kommunstyrelsens kallelse 
och att fyrstegsprincipen förklaras.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Överenskommelse om samarbete mellan Sundsvalls kommun och 

Trafikverket Region Mitt, 2011-2014 
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KS-2011-00003 
 

§ 31 Översiktsplan för Sundsvalls kommun - 
beslut om direktiv 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta förslag till direktiv för ny kommunövergripande 

översiktsplan ”Översiktsplan Sundsvall 2021”, daterad  
2011-03-23. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls 
kommun samt att ta fram direktiv för detta arbete (KS-2010-00658). 
Därför har nu förslag till direktiv tagits fram för arbetet. 

Överläggning 
Planarkitekt Ulrika Edlund besvarar frågor från ledamöterna. Under 
överläggningarna framkommer det att barn och ungdomsperspektiv 
tydligare bör framgå av direktivet. 
 
Utskottet enas om att arbetet med framtagandet av översiktsplan för 
Sundsvalls kommun återkommande ska rapporteras till plan- och 
utvecklingsutskottet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Projektdirektiv Översiktsplan Sundsvall 2021 2011-03-23 

 
– – – – 
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KS-2010-00813 
 

§ 32 Revisionsrapport, kommunstyrelsens 
samordningsutskott 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att lämna svar till kommunrevisionen enligt koncernstabens 

skrivelse 2011-03-17 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har genom KPMG genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens samordningsutskott. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om samordningsutskottets verksamhet bedrivs i 
enlighet med gällande direktiv.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-17 
• Revisionsrapport Sundsvalls kommun Kommunstyrelsens 

samordningsutskott 2010-12-13 
 
– – – – 
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KS-2010-00511 
 

§ 33 Demokrati- och uppföljningsberedning, 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att återremittera ärendet för att komplettera det med erfarenheter 

från den tidigare demokratiberedningen och klargörande om 
ledamöternas arbetssätt samt att såväl ordinarie ledamöter som 
ersättare i kommunfullmäktige ska kunna ingå i beredningen. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har föreslagit att kommunfullmäktige ska 
inrätta en demokrati- och uppföljningsberedning. Beredningen syftar 
bland annat till att stärka fullmäktiges kontroll av vad som händer med 
fattade beslut, synliggöra kommunens huvudprocesser och 
tvärsektoriella områden samt göra arbetet i fullmäktige mer intressant.   

Överläggning 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera det 
med erfarenheter från den tidigare demokratiberedningen och 
klargörande om ledamöternas arbetssätt samt att såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare i kommunfullmäktige ska kunna ingå i 
beredningen. Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse 2010-03-21 
• PM Demokrati och uppföljningsberedning 2011-03-16 
• Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2011-01-31 § 69 

 
– – – – 
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KS-2011-00200 
 

§ 34 Regelverk FATI, förebyggande arbete och 
tidiga insatser för barn och ungdomar 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till regelverk för FATI enligt koncernstabens 

förslag 2011-03-07, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2006-01-30 § 585 rörande 

Inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat 
förebyggande arbete/tidiga insatser för barn och unga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i MRP 2011 beslutat att avsätta medel till 
FATI, förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar, 
under mandatperioden 2011-2014. Det övergripande syftet är att skapa 
goda och trygga uppväxtvillkor. I kommunfullmäktiges beslut står även 
att en översyn av arbetet behöver ske. Kultur & Fritid har under 2009 
och 2010 ansvarat för handläggning och samordning av FATI-arbetet 
och redovisar i PM 2011-03-07 förslag till regler, handläggning och 
bedömningsgrunder för det fortsatta FATI-arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse 2011-03-22 
• PM FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och 

ungdomar 2011-03-07 
 
– – – – 
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KS 159/09  030 
 

§ 35 Motion (KD), (M), (FP) och (C) angående Fritt 
val - att kunna välja 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses besvarad genom av kommunfullmäktige 

antagna riktlinjer för konkurrensutsättning 

Bakgrund 
Kristdemokraterna, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna 
och Centerpartiet (Allians för Sundsvall) yrkar i en motion att 
• Sundsvalls kommun inför valfrihetssystem för omvårdnadstjänster 

enligt den nya lagen LOV 
• En ansökan görs till Socialstyrelsen om att få ta del av 

stimulansbidraget för att förbereda införandet av valfrihetssystem i 
kommunen. 

 
Enligt motionärerna är möjligheten att kunna påverka vård och omsorg 
ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten 
är också ett sätt att öka tillgängligheten, kvalitén och effektiviteten 
inom såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med 
funktionsnedsättning.  

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) och João Pinheiro (S) meddelar att de återkommer 
i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16 och bilagor 
 
– – – – 
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KS-2011-00208 
 

§ 36 Verkställighet av beslut avseende motion 
(M),(FP), (C) och (KD) "Välj en kommunal 
skola" 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga informationen till handlingarna, 
  
att notera att genomförandet av det i Mål och resursplan för 2011 – 

2012 med plan för 2013 och 2014 lämnade uppdraget 12, Fritt 
skolval ska återrapporteras på det sätt som fastställts i 
kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20 § 37. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att bifalla en motion från 
(M), (FP), (C) och (KD); ”Välj en kommunal skola”. Barn- och 
utbildningsnämnden fick då i uppdrag att utreda hur ett förändrat 
skolvalssystem skulle kunna införas. Målet var ett införande hösten 
2010. Barn- och utbildningsnämnden har genomfört utredningen, men 
har beslutat att fördjupa analysen varför införandet skjuts fram. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) och João Pinheiro (S) meddelar att de återkommer 
i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• PM Motion (M), (FP),(C) och (KD) ”Välj en kommunal skola” 

2011-02-11 
 
– – – – 
 


