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Justering 
 
Till justerare väljs Ronja Strid med Viktoria Jansson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 55 Information om revideringen av 
handlingsplanen för bostadsförsörjningen 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Daniel Lundberg, utredare på kommunstyrelsekontorets avdelning 
för  samhällsutveckling, är inbjuden till utskottet för att berätta om 
revideringen av handlingsplanen för bostadsförsörjningen. 
Informationen handlar bland annat om: 
 

• Utgångspunkter 
• Dagens riktlinjer för bostadsförsörjning 
• Att revideringen är en ständigt pågående process i flera steg 
• Mål för bostadsförsörjningen 

 
Daniel Lundberg svarar på ledamöternas frågor. 
_ _ _ _ 
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§ 56 Redovisning av uppdrag – beskrivning av 
trygghetsboenden 
(KS-2021-00867-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen enligt ”Redovisning av uppdrag- 
beskrivning av trygghetsbostäder” som bilagts denna tjänsteskrivelse, 
samt 
 
att behovet av fler trygghetsbostäder och en plan för att ta fram 
sådana bostäder hanteras inom ramen för kommunstyrelsens arbete 
med ett nytt bostadsförsörjningsprogram.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på beskrivning på det som kallas 
trygghetsbostäder, enligt ett uppdrag som kommunfullmäktige gav 
till kommunstyrelsen i maj 2021. Beskrivningen inkluderar även ett 
förslag på lägsta ålder för hyresgästerna som även det är ett uppdrag 
som fullmäktige lämnat till kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Johanna Kangas och Ida Sundberg, utredare på avdelningen för 
samhällsutveckling, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00867-1 
• PM. Redovisning av uppdrag - beskrivning av 

trygghetsbostäder_2021-10-28 
_ _ _ _ 
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§ 57 Utökning av antalet fältassistenter 
(KS-2021-00984-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta ytterligare en 
tjänst som fältassistent för att bland annat utöka samarbetet med 
skolor kopplat till arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop, samt 
 
att tjänsten finansieras genom en överföring till kultur- och 
fritidsnämnden om 750 000 kr per år ur anslaget mot missbruk som 
tilldelats kommunstyrelsen i mål och resursplan 2021-2022 med plan 
för 2023-2024.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsnämnden 
inrättar ytterligare en fältassistent samt att tjänsten finansieras genom 
en överföring av medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024.  

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag, 
med följande ändring i första attsatsen: 
 
Kommunstyrelsekontorets förslag: 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta ytterligare en 
tjänst som fältassistent. 
 
Yrkandet: 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta ytterligare en 
tjänst som fältassistent för att bland annat utöka samarbetet med 
skolor kopplat till arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Åsa Ulanders (S) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00984-1 
_ _ _ _ 
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§ 58 Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns 
våld mot kvinnor - Kommunstyrelsens svar 
(KS-2021-00950-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret, inför behandlingen i 
kommunstyrelsen, i uppdrag att komplettera skrivelsen med åtgärder 
som vidtas inom HR-området för att bidra till arbetet med 
nollvisionen. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om 
ordförandeförslaget  Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, KS-2021-
00498-1. De beslutade förslagen är: 

• att Sundsvalls kommun uttalar en nollvision mot mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer  

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
utbildningsplan för kommunens medarbetare när det gäller 
våld i nära relationer  

• att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen och Mitthem AB i uppdrag att ta fram 
åtgärder för hur tiden för våldsutsatta att få en egen bostad 
kan kortas  

• att ge samtliga nämnder samt Stadsbacken AB i uppdrag att 
redogöra för hur de ska bidra till att uppfylla nollvisionens 
intentioner  

• att uppdragen återrapporteras till plan- och 
utvecklingsutskottet 

Detta ärende är kommunstyrelsens svar på hur nämnden ska bidra till 
att uppfylla ordförandeförslaget. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar avslag till kommunstyrelsekontorets 
förslag och bifall till följande attsats: 
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att ge kommunstyrelsekontoret, inför behandlingen i 
kommunstyrelsen, i uppdrag att komplettera skrivelsen med 
åtgärder som vidtas inom HR-området för att bidra till 
arbetet med nollvisionen. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Anders Hedenius (S) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00950-2 
_ _ _ _ 
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§ 59 Ordförandeförslag om utbyte av information 
över myndighetsgränser 
(KS-2021-00989-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i dialog 
med Polisen, ta fram riktlinjer och ett systematiskt arbetssätt för att 
möjliggöra för utbyte av information för att förebygga brott av 
personer som inte fyllt 21 år, i enlighet med lagstiftningens 
möjligheter, 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden, ta fram rutiner för hur vi i större utsträckning än idag 
kan söka samtycke från vårdnadshavare och barn, för att dela 
information över myndighetsgränser, samt 
 
att uppdragen återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet 
senast i mars 2022. 
 

Ärendet 
Ordförande Niklas Säwén (S) föreslår att kommunfullmäktige ger 
individ- och arbetsmarknadsnämnden, med flera, i uppdrag att skapa 
förutsättningar för fler verktyg till första linjens socialtjänst, vilket är 
en central del av Sundsvalls kommuns brottsförebyggande arbete. 
Förutsättningarna handlar om möjligheter att utbyta information över 
myndighetsgränser.  

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag - KS-2021-00989-1 
_ _ _ _ 
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§ 60 Alnö-Usland 13:2 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av en sandficka 
(KS-2021-00926-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 b p.1 § ge 
bygglov för nybyggnad av en sandficka på fastigheten Alnö-Usland 
13:2. 
 
Information   
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte 

har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dagen 
då bygglovet vann laga kraft. Bygglovet medför inte rätt att 
påbörja den sökta åtgärden innan startbesked givits. 

 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän ni har fått ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL. Beslut om startbesked skickas ut tillsammans 
med bygglovsbeslutet.  

 
• En certifierad kontrollansvarig krävs inte i det aktuella ärendet. Se 

mer information i det separata startbeskedet. 
 
• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det 

att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (POIT), 
förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet kungörs två 
arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

 
• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen risk. 

Om lovbeslutet överklagas och beslut tas av en högre instans 
gäller ovanstående giltighetstid fr.o.m. det senaste tagna 
beslutsdatumet. 

 
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 

stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 
• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 

kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.  
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• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

 
• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 
• Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom den egna 

fastigheten och inte föras vidare eller orsaka olägenheter för andra. 
 
• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud 

att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden med stöd 
av 11 kap. PBL. 

 

Ärendet 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av en sandficka 
på fastigheten Alnö-Usland 13:2. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00926-1 
• Bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 61 Motion (L) om att upphöra med kommunala 
fyrverkerier 
(KS-2019-00809-4) 
 

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

Ärendet 
Liberalerna (L) föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
ersätta sitt nyårsfyrverkeri med ett miljö- och klimatneutralt 
alternativ. Motionärerna föreslår att kommunen istället för 
fyrverkerier satsar på en ljus-/lasershow. 

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) och Ronja Strid (KD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00809-4 
• Protokollsutdrag Näringslivsbolaget 2019-11-15 § 203 
• Näringslivsbolagets tjänsteskrivelse 2019-11-15 
• Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier 
_ _ _ _ 
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§ 62 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna 
nyanlända 
(KS-2021-00169-2) 
 

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

Ärendet 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslår motionärerna att 
Sundsvalls kommun ska införa ”integrationsplikt” för nyanlända 
individer liknande den som införts i Vellinge kommun. Ärendet är ett 
förslag på beslut på motionen.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag, samt önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Ronja Strid (KD) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande samt 
ansluter sig till Viktoria Janssons (M) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Jansson (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Viktoria Jansson (M) och Ronja Strid (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att för att 
nå en lyckad integration behövs ett individuellt likväl ett kommunalt 
ansvar. Integration är viktigt och önskvärt både för individen och 
samhället. Som politiker har vi ett tungt ansvar att ta beslut som 
gynnar integrationen i vår kommun. Alla människor i vårt samhälle 
skall ha rätt till sin kultur och tro - givetvis underordnad svensk lag 
och rätt. I detta ställer vi oss frågande till vad Sverigedemokraterna 
avser med att individen ”så småningom ska assimileras in i det 
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svenska samhället”. Vi menar att ett utökat individuellt ansvar 
behöver kombineras med en individbaserad integrationsplan, så att 
förutsättningarna för den enskilde förbättras till att nå de ställda 
kraven. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00169-2 
• Protokollsutdrag från Individ- och arbetsmarknadsnämnden 

sammanträde den 2021-06-23§ 102 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-04-14 
• Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända 
_ _ _ _ 
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§ 63 Motion (KD) angående att motverka 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden 
(KS-2021-00303-9) 
 

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

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion med 15 förslag på 
åtgärder för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden samt erbjuda ett bra stöd för människor som 
befinner sig i hemlöshet. Åtgärderna bygger på 19 kriterier från 
Socialstyrelsens rapport år 2020. 

Överläggning 
Processledare Marlene Svensson svarar på ledamöternas frågor. 
 
Ronja Strid (KD) yrkar på att ärendet skickas åter till 
kommunstyrelsekontoret för fortsatt beredning, med motiveringen att de 
vill ha remissvar från civilsamhället.  
 
Viktoria Jansson (M) instämmer i Ronja Strids (KD) yrkande. 
 
Ordförande yrkar avslag på Ronja Strids (KD) yrkande och bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordförande frågar utskottet om ärendet ska avgöras i dag, och finner 
frågan med ja besvarad. 
 
Ordförande konstaterar sedan att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Reservation 
Ronja Strid (KD) och Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-27 
• Protokoll individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-08-25 § 127 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-08-17 
• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 20221-06-15 § 63 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-03 
• Drakfastigheters remissvar 2021-05-25 
• Mitthems remissvar 2021-05-24 
• SKIFU:s remissvar 2021-04-29 
• Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och utestängning 

från bostadsmarknaden 
_ _ _ _ 
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