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Justering 
 
Till justerare väljs Catrin Eliasson, med Viktoria Jansson som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 57  Uppföljning av handlingsplan för 
bostadsförsörjning 
(KS-2019-00082-6) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Till dagens sammanträde är Daniel Lundberg inbjuden för att  
redovisa uppföljning av Handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-
2021. Uppföljning sträcker sig fram till och med 2018-12-31 och 
följs upp utifrån handlingsplanens 10 mål. 
 
Mål 1 – Bygg fler hyresrätter för olika målgrupper, i tätorter och i 
serviceorter. 
Mål 2 – Prioritera bostadsbyggande vid planläggning och 
exploatering av mark. 
Mål 3 – Erbjud småhustomter i attraktiva lägen i tätorten. 
Mål 4 –  Bygg bostäder som är attraktiva för människor över 70 år, 
med god tillgänglighet. 
Mål 5 – Bygg bostäder för vård och omsorg. 
Mål 6 – Tillgänglighetsanpassa en stor andel av befintligt 
bostadsbestånd.  
Mål 7 – Ett tillräckligt antal lägenheter ska finnas tillgängliga för 
socialtjänstens och integrationsverksamhetens särskilda behov.  
Mål 8 – Omvandla fler bostäder till bostadsmarknadens behov. 
Mål 9 – Det ska vara lätt att ta reda på hur man får tag på önskad 
bostad. 
Mål  10 – Stimulera rörlighet på bostadsmarknaden. 
 
Han redovisar och det arbete som utförts samt pågående 
arbetsinsatser kopplat till de samtliga10 målen i handlingsplanen.    
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Samlat yttrande för fortsatt utredning av 
lokalisering av ev. nytt avloppsreningsverk -
utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall 
Vattens avloppsstrategi, scenario 1 
(KS-2019-00478-4) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Sundsvall Vatten AB genomför en fördjupad 
utredning av lokaliseringsalternativet Kubikenborg, 
 
att lokaliseringen av ett eventuellt nytt avloppsreningsverk vid 
Kubikenborg även ska samrådas med alla berörda intressenter i 
samband med samråd om Sundsvalls kommuns översiktsplan, 
 
att upphäva första att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2015-02-
23 §112 ”att Tivoliverkets rötning av slam inte längre ska ske på 
Norra Kajen…”, 
 
att fortsatt exploatering inom ytan för lokaliseringsalternativet 
Kubikenborg ska invänta ställningstagande om val av scenario för 
framtida avloppsrening, 
 
att utredaren ska göra en socioekonomisk analys som en del av de 
fördjupade utredningarna av de tre scenarierna, 
 
att Sundsvall Vatten AB i den fortsatta ekonomiska analysen även 
ska göra en ekonomisk bedömning utifrån vilken effekt en eventuell 
investering får för kommunens samlade ekonomi, samt   
 
att Sundsvall Vatten AB i närtid ska köpa den mark som krävs för 
aktuellt lokaliseringsalternativet Kubikenborg. 

Ärendet 
Stadsbacken AB har på önskemål från Sundsvall Vatten AB lämnat 
en begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun, för 
lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall.  
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Normalt hanteras större lokaliseringar i samband med kommunens 
översiktsplanering. I detta fall är det inte heller ett investeringsbeslut 
i nytt avloppsreningsverk som efterfrågas. Kommunstyrelsekontoret 
har därför fört dialog med handläggare på MittSverige Vatten & 
Avfall om vilket sorts beslut som behövs. Slutsatsen av dialogen är 
att Sundsvall Vatten av ekonomiska skäl önskar gå vidare med en 
fördjupad utredning av den mest sannolika lokaliseringen, och vill ha 
Sundsvalls kommuns godkännande att avgränsa utredningen till 
detta. Den nya lokaliseringen (scenario 1) ska sedan jämföras med 
fördjupade utredningar av centraliserad slamhantering (scenario 2) 
och befintlig struktur (scenario 3). 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut med följande tilläggsattsatser: 
 

att Sundsvall Vatten AB i den fortsatta ekonomiska analysen 
även ska göra en ekonomisk bedömning utifrån vilken effekt 
en eventuell investering får för kommunens samlade ekonomi.   

 
att Sundsvall Vatten AB i närtid ska köpa den mark som krävs 
för aktuellt lokaliseringsalternativet Kubikenborg. 

 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut, 
vilket är kommunstyrelsekontorets förslag med hennes 
tilläggsattsatser. Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets 
beslut. 

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) och Catrin Eliasson (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00478-4 
• Bilaga 1 Lokaliseringsutredning - Nytt avloppsreningsverk i 

Sundsvall 
• Bilaga 2 Möjliga lokaliseringars uppfyllande av avloppsstrategin 
• Bilaga för kännedom Fördjupade utredningar 
• Miljönämndens svar internremiss 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-28 § 123 
• Stadsbyggnadsnämndens yttrande internremiss 
• Sundsvall Energis mailsvar på internremiss 
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• Protokollsutdrag SBAB 2019-05-03 § 44 
• PM-Beslut SBAB - Begäran om samlat yttrande för lokalisering 

av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall 
• Protokollsutdrag SVAB 2019-02-21-22, § 13 
• Tjänsteärende SVAB Begäran om samlat yttrande, lokalisering av 

ev nytt ARV i Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Lokalisering av avloppsreningsverk ska ingå i kommande förslag till 
översiktsplan, som sannolikt lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande under första halvåret 2021. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 59  Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget 
(KS-2019-00543-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets yttrande för remiss SOU 2019:11 
Biojet för flyget.  

Ärendet 
Sundsvalls kommun har i rollen som infrastrukturägare av Sundsvall 
Timrå Airport givits möjlighet att besvara remiss SOU 2019:11 
Biojet för flyget, som behandlar förslag till åtgärder för att uppnå mer 
hållbara drivmedel inom flyget. 
 
Dialog gällande remissen har förts med Timrå kommun, Sundsvall 
Timrå Airport samt Region Västernorrland.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00543-3 
• Yttrande Biojet för flyget (SOU 201911) 

Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning av ärendet i sig. 
Kommunstyrelsekontoret följer dock årligen utvecklingen till 
hållbara transporter inom samtliga transportslag. 
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Stadsvision Sundsvall - Redovisning av 
aktiviteter 2018 och inriktning för arbetet 2019 - 
återremitterat ärende 
(KS-2019-00161-7) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2019-00161-7, samt 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2019. 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2018 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2019 i enlighet med det 
som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2018-01-24 §4, dnr SBN-
2018-00047.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00161-7 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-08-28 § 120 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §136 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadskontoret redovisar arbetsinriktning och återrapporterar 
årligen utfört arbete till stadsbyggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsekontoret rapporterar i sin tur vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 61  Behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av Slink In och dess lokalbehov 
(KS-2019-00693-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja socialnämnden 349,5 tkr för verksamheten Slink In under 
perioden 2019-11-15--2019-12-31, 
 
att anslaget 2019 finansieras med medel ur kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov, 
 
att bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden 815,5 tkr för 
perioden 2020-01-01--2020-04-15 samt 349,5 för perioden 2020-11-
15--2020-12-31 för verksamheten Slink In under år 2020, 
 
att hänskjuta finansieringen av anslaget på totalt 1 165 tkr för år 
2020 till Kompletteringsbudget 2020, 
 
att anslaget på 1 165 tkr fr.o.m. år 2021 inarbetas i Mål och 
resursplan för 2021-2022 med plan 2023-2024 samt, 
 
att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att lösa det 
långsiktiga behovet av funktionella lokaler i ett centralt läge för Slink 
In senast den 31 december 2019. 
 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå socialnämndens begäran att en övergripande utredning 
genomförs avseende behov av tillfälliga boendeplatser i kommunen. 

Ärendet 
Detta ärende handlar om ställningstagande till en övergripande 
utredning avseende behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av och lokaler för verksamheten Slink In. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00693-1 
• Socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-29 § 116 
• Socialtjänstens skrivelse Behov av tillfälliga boendeplatser 

vintern 2019-2020 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-23 § 85 
• Socialtjänstens skrivelse Utvärdering av utökade öppetttider för 

Slink In 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 62  Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya 
äldreboendeplatser 
(KS-2015-00546-7) 
 

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

Ärendet 
Ärendet handlar om svar på en motion om 200 nya 
äldreboendeplatser byggda och drivna av andra utförare än 
kommunen. 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Ordförande yrkar avslag till motionen i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels avslag till motionen i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag och dels Catrin Eliassons (L) och Viktoria Jansson (M) 
förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Catrin Eliasson (L) och Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00546-7 
• Motion (M) angående 200 nya äldreboendeplatser 
• Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 212 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Remissvar från KPR på Motion från M, FP och KD om 

äldreomsorgsplatser i Sundsvall 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet kräver ingen särskild uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 63  Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 
(KS-2019-00535-3) 
 

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

Ärendet 
I Moderaternas motion föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
ge ökat anslag till miljönämnden om 250 000 kronor årligen för 
avsättning till en miljöfond. Fondens medel skall användas till 
saneringsarbete i Sundsvallsbukten. Påverkansarbete inom 
kommunkoncernen föreslås också påbörjas, för att säkerställa att de 
ansvariga industrierna finansierar en skälig del av saneringsarbetet 
tillsammans med kommunen. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) och Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Ordförande yrkar avslag till motionen i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels avslag till motionen i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag och dels Viktoria Jansson (M) och Catrin Eliassons (L) 
förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att plan- och utvecklingsutskottet beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M) och Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00535-3 
• Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 64  Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten 
och mark 
(KS-2019-00456-2) 
 

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

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion gällande publicering av 
länsstyrelsens kartor över förorenade och misstänkt förorenade 
områden, på kommunens hemsida.  
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 
publicera kartor över områden med förhöjda halter av giftiga ämnen i 
luft, vatten och mark på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00456-2 
• Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten och mark 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 65  Motion (L) om att professionalisera 
mentorskapet - för lärarna och elevernas skull 
(KS-2018-00864-5) 
 

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

Ärendet 
Alex Nilsson (L) och Stefan Falk (L) har för Liberalernas räkning 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige, om att professionalisera 
mentorskapet i kommunens skolor genom att öppna upp för andra 
yrkesgrupper än lärare att vara mentorer. Det här ärendet är ett svar 
på motionen. 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels Catrin Eliassons (L) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att plan- och 
utvecklingsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.  

Reservation 
Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00864-5 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 58 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (L) om att professionalisera mentorskapet - för lärarna 
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och elevernas skull 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 66  Motion (L) om att införa central rättning av 
nationella prov 
(KS-2018-00865-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, samt 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda 
förutsättningar för införande av central rättning av nationella prov. 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) har via 
Liberalernas fullmäktigegrupp lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige, där de föreslår i huvudsak att grundskolorna i 
Sundsvalls kommun inför central rättning av nationella prov. Det här 
ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut med följande tilläggsattsats:  
 

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att utreda förutsättningar för införande 
av central rättning av nationella prov 

 
Vidare önskar Sanna Jonsson (C) lämna en protokollsanteckning. 
 
Catrin Eliasson (L) instämmer i Sanna Jonssons (C) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
Sanna Jonsson (C) och Catrin Eliassons (L) förslag. Detta blir också 
plan- och utvecklingsutskottets beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Sanna Jonssons (C) 
protokollsanteckning får lämnas. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Protokollsanteckning 
Sanna Jonsson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Majoriteten delar Liberalernas vilja om att utreda förutsättningar 
för och införa central rättning av nationella prov i Sundsvall. 
Däremot vill vi se utredningens resultat innan beslut om hur ett 
införande kan göras.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00865-5 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 59 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-31 
• Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 67  Motion (MP) om möjlighet att anlägga en 
egen skolträdgård 
(KS-2018-00717-5) 
 

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

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om att avsätta resurser, så att de 
förskolor och skolor som så önskar ska ges möjlighet att anlägga en 
skolträdgård. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00717-5 
• Intern remiss skolträdgårdar 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 96 
• Remiss -  att anlägga en egen skolträdgård 
• Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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§ 68  Motion (KD) angående införande av 
frivilligcentral i Sundsvalls kommun 
(KS-2017-00814-11) 
 

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

Ärendet 
Hans Brynielsson (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående införande av Frivilligcentral i 
Sundsvalls kommun. Det här ärendet är ett svar på motionen.  

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande yrkar avslag till motionen i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels avslag till motionen i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag och dels Catrin Eliassons (L) förslag att bifalla motionen. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att plan- och 
utvecklingsutskottet beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00814-11 
• Remissvar från pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet 
• Protokollsutdrag PLU 2018-12-18 §81 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
• Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24 § 100 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Socialnämnden 2018-03-21 § 46 
• Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls 

kommun 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 69  Motion (KD) angående pris för bästa 
volontärinsats 
(KS-2018-00897-6) 
 

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

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och 
Miriam Monsell (KD) har via Kristdemokraternas fullmäktigegrupp 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en årlig 
utmärkelse för bästa volontärinsats för barn och ungdomar upp till 18 
år.  

Deltagande i beslut 
Catrin Eliasson (L) och Viktoria Jansson (M) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00897-6 
• Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27 § 19 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2019-01-21 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 57 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsats 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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