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Justering 

Till justerare utses Åsa Ulander med João Pinheiro som ersättare. 
 
– – – –  
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KS-2012-00877 
 

§ 72 Information om naturreservatet på Norra 
stadsberget  

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Den 15 maj 2012 beslutade kommunstyrelsens plan- och utvecklings-
utskott att skicka ut ett förslag till naturreservat och skötselplan för 
Norra Stadsberget för samråd enligt 25 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Samrådet pågick under tiden 1 
juni till 15 september 2012.  
 
Totalt har 17 synpunkter kommit in, och övervägande delen av dem är 
positiva. En fullständig sammanfattning av inkomna synpunkter och 
arbetsgruppens bemötande av dessa kommer att bifogas det slutliga 
förslaget till reservatsbeslut. 

Underlag 

• Utkast till sammanfattning över inkomna synpunkter, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2012-00878 
 

§ 73 Internationella frågor – en naturlig del i 
kommunens verksamhetsutveckling 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen, 
  
att återkomma till frågan vid plan- och utvecklingsutskottets 

sammanträde den 11 december, samt  
  
att uppdra till utvecklingschefen att ta fram ett konkretiserat förslag 

rörande resa till Bryssel som en del av utskottets 
omvärldsbevakning. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet har uttalat att det internationella 
perspektivet ska ingå som en naturlig del i kommunens verksamhets-
utveckling i syfte att öka måluppfyllelsen. Utvecklingschef Kristin 
Eriksson presenterar förslag och förutsättningar för hur utskottet kan 
utöka det internationella perspektivet. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att konkretiserat förslag rörande resa till Bryssel – 
som en del av utskottets omvärldsbevakning - ska tas fram till nästa 
sammanträde, den 11 december. Utskottet beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
Det noteras till protokollet att följande preliminära datum föreslås: 

• Förmöte 29 januari 2013, 08.30-11.30 
• Resa 24/25 -26 februari 2013. 

 
– – – – 
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KS-2012-00654 
 

§ 74 Information om digitala handlingar och 
läsplattor för kommunfullmäktige 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Under våren 2012 genomfördes en pilotstudie, där miljönämnden och 
stadsbyggnadsnämnden fick pröva att införa arbetssätt med digitala 
handlingar som de förtroendevalda hämtar från kommunens intranät 
och därefter laddar ner till surfplattor (läsplattor). Detta nya arbetssätt, 
har fallit väl ut och kommer under våren/sommaren 2013 att införas 
permanent för nämnder, och därefter för kommunfullmäktige, om 
sådana beslut fattas. 
 
– – – – 
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KS-2012-00780  
 

§ 75 Avgifter på väg samt elektroniska 
vägtullssystem/ 
Delbetänkande av 2011 års vägtullsutredning 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att notera informationen, samt 
  
att yttrandet över rubricerat delbetänkande ska, på grund av den 

korta remisstiden, utan föregående beredning av utskottet 
tillställas kommunstyrelsen för behandling vid dess 
sammanträde 3 december 2012. 

Bakgrund 
Finansdepartementet har sänt ut betänkandet ”Avgifter på väg och 
elektroniska vägtullsystem”, (SOU 2012:60) för att inhämta eventuella 
synpunkter från bland annat Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att förslag till yttrande över delbetänkandet Avgifter 

på väg och elektroniska vägtullsystem ska, på grund av den korta 
remisstiden, utan föregående behandling av utskottet tillställas 
kommunstyrelsen för behandling vid dess sammanträde den 3 
december. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00723 
 

§ 76 Översiktsplan Sundsvall 2021, 
samrådsförslag 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att i avvaktan på reviderat underlag utan eget ställningstagande 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Bakgrund 
Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan med 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Enligt plan- och 
bygglagen skall samråd ske om planens förslag. Under samrådstiden 
kommer offentliga möten att hållas. Synpunkter på planförslaget 
inhämtas under samrådstiden. 

Överläggning  
Utskottet framförde förslag på revidering av några texter i 
samrådshandlingen.  
Ordföranden yrkade att revideringarna infogas i underlaget inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. Till plan- och 
utvecklingsutskottet ska de korrigerade sidorna sändas digitalt. 
Utskottet beslutade i enlighet med yrkandet. 
 
Ordföranden yrkade att utskottet, i avvaktan på reviderat underlag, ska 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Utskottet beslutade i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-26 
• Samrådshandling, daterad oktober 2012 
• Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, daterad 

oktober 2012 
• Kartbilagor, daterade oktober 2012, utskickade via e-post 

- Sundsvalls tätort 
- Njurunda 
- Inlandet 
- Kustlandet 
- Utvecklingsstråken 

 
– – – – 
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KS-2012-00585 
 

§ 77 Kartläggning av nationella minoriteters 
behov i Sundsvalls kommun, samt 
anslutning av kommunen till förvaltnings-
område för finska språket 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ge nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

(NAVI) i uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning av 
nämndernas minoritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen, 

  
att Sundsvalls kommun ska ansöka hos regeringen senast den 1 

april 2013 om att ingå i förvaltningsområde för det finska 
språket, 

  
att uppdra till NAVI att ta fram underlag, i samråd med den finska 

minoriteten, och lämna in en ansökan till regeringen om att ingå 
i förvaltningsområde för det finska språket, 

  
att kostnader som uppkommer, om kommunen blir ett 

förvaltningsområde för det finska språket, täcks av statsbidrag, 
  
att NAVI får en utökad ram på 500 tkr fr.o.m. år 2014 för 

kommunens arbete enligt minoritetslagen, 
  
att dessa 500 tkr inarbetas i mål och resursplanen för 2014 – 2017, 
  
att anslå 200 tkr till NAVI under 2013 för insatser enligt 

minoritetslagen samt arbete med ansökan om att bli ett 
förvaltningsområde för det finska språket,  

  
att dessa 200 tkr för år 2013 finansieras i kompletteringsbudgeten 

för 2013, samt 
  
att NAVI får i uppdrag att redovisa arbetet med minoritetspolitiken 

till kommunstyrelsen till december 2014. 
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Bakgrund 
Under 2011 lämnade Finska föreningen in en ansökan till Sundsvalls 
kommun där de föreslog att kommunen skulle ansöka om att bli ett 
förvaltningsområde för det finska språket.  
 
Kommunfullmäktige avslog ansökan från Finska föreningen och gav 
istället Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) i uppdrag att göra en kartläggning över de nationella minoritet-
ernas behov i Sundsvall. Utifrån den kartläggningen föreslår koncern-
staben att Sundsvalls kommun ansöker om att bli ett förvaltningsområde 
för det finska språket. Utöver detta behöver kommunen utveckla sitt 
minoritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen och koncernstaben 
föreslår att NAVI får uppdraget att samordna och följa upp detta arbete.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-09 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

rapport, 2012-05-28 
 
– – – – 
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KS-2012-00783 
 

§ 78 Reglemente för överförmyndarnämnden Mitt 
(Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuner) 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nytt reglemente för överförmyndarnämnden Mitt i 

enlighet med förslag daterat 2012-10-08. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden Mitt (ÖFN Mitt) är en, för de samverkande 
kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig, gemensam 
nämnd rörande överförmyndarverksamheten. Nuvarande reglemente 
för nämnden fastställdes av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 
2009-12-14, § 666. Motsvarande reglemente har fastställts av 
kommunfullmäktige i övriga samverkande kommuner.  
 
I en revisionsrapport från PWC har det framförts synpunkter rörande 
reglementets § 20, som rör revisorerna. Det som revisorerna framfört 
kritik mot är att det i bestämmelsen angetts att nämndens verksamhet 
bara ska granskas i Sundsvalls kommun samt att de samverkande 
kommunerna endast äger rätt anteckna sin mening över revisorernas 
revisionsberättelse. Enligt revisorerna står detta inte i överens-
stämmelse med kommunallagen. Därför har ett förslag till nytt 
reglemente arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25 
• Förslag till reglemente, daterat 2012-10-08 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 72 
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-17 

 
– – – – 
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KS-2012-00675 
 

§ 79 Förebyggande arbete tidiga insatser, FATI – 
ansökningar september 2012 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bevilja 1 200 000 kr till ansökan ”Future Youth Camp Sundsvall 

2013”, 400 000 kr till ansökan ”InterFO”, 650 000 kr till ansök-
an ”Matfors skola rustar för livet”, samt 

  
att avslå ansökningarna ”Kongo i mitt hjärta”, ”Mötesplats 2020”, 

MiLOr ”Medmänniska i Ljustadalens Område”, ”Rädda Barnens 
Mobbningsteam i Sundsvall” och ”Pine Ridge, Västvärldens 
fattigaste område mitt i USA”. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel till förebyggande 
arbete och tidiga insatser för barn och unga, FATI. I Mål och resursplan 
2012 finns 7 mnkr avsatta för detta arbete. En miljon kronor av dessa 
medel har avsatts för trygghetsarbetet i kommunen och en miljon 
kronor har avsatts för Ljustadalen 2012. Resterande medel, 5 mnkr, 
används för fördelning enligt ansökningar från föreningar och 
kommunal verksamhet i samverkan. 
 
Till denna ansökningsomgång (2012-09-30) lämnades 8 ansökningar 
om sammanlagt 6 378 300 kronor in. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-22 
• Kultur & Fritids PM, 2012-10-22 

 
– – – – 
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KS-2012-00442 
 

§ 80 Back 2 Basics – fortsatt verksamhet 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bevilja Back 2 Basics Nacksta (GIF Sundsvall), Back 2 Basics 

Ljustadalen (GIF Sundsvall), Back 2 Basics Skönsberg (Granlo 
BK) och Back 2 Basics Granloholm (Sundsvall Dragons) ett 
bidrag på 35 000 kr per projekt, för att täcka lönekostnader i 
januari 2013. 

 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja bidrag till Back 2 Basics Nacksta (GIF Sundsvall), Back 

2 Basics Ljustadalen (GIF Sundsvall), Back 2 Basics Skönsberg 
(Granlo BK) och Back 2 Basics Granloholm (Sundsvall 
Dragons) med totalt 400 000 kr per projekt och år och att 
bidraget beviljas för två år, 2013-01-01 – 2014-12-31, 

  
att finansiering sker ur medel för FATI, Förebyggande Arbete – 

Tidiga Insatser för barn och unga, 
  
att ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med 

barn- och utbildningsnämnden vidare utreda kopplingen mellan 
fritidhemsverksamheten och Back 2 Basics-verksamheten, 

  
att en bedömning om eventuellt fortsatt bidrag till projekten ska 

göras för varje enskilt projekt, senast i september 2014, och att 
beslut om detta tas av kultur- och fritidsnämnden som ansvarig 
nämnd för FATI, samt 

  
att ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, som ansvarig 

nämnd för FATI, att forma avtal och villkor för projekten, bland 
annat när det gäller styrgrupper, krav på återrapportering/ 
uppföljning, samverkan, integration och jämställdhet. 
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Bakgrund 
Projektet Back 2 Basics drivs i fyra kommundelar - Nacksta, 
Ljustadalen, Skönsberg och Granloholm av föreningarna GIF 
Sundsvall, Granlo BK och Sundsvall Dragons. Alla föreningar har 
sedan starten fått ekonomiskt bidrag från Sundsvalls kommun, främst 
genom FATI – förebyggande arbete, tidiga insatser för barn och unga.  
 
I regelverket för FATI framgår att ett projekt kan få medel till sin 
verksamhet vid högst två tillfällen och att man efter det ska söka annan 
finansiering. För att få bidrag vid mer än två tillfällen måste beslut tas i 
kommunfullmäktige. När det gäller B2B har man bedömt såväl på 
tjänstemannanivå som politiskt, att verksamheten är så bra att det har 
varit motiverat att ge fortsatt bidrag. Alla projekt har beviljats medel 
för att kunna fortsätta sin verksamhet fram till årsskiftet 2012/2013, i 
avvaktan på utredningen om förlängning alternativt permanentning.  

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31 
• Back 2 Basics – fortsatt verksamhet, rapport 2012-10-17 

 
– – – – 
 
 


