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Justering 
Till justerare utses Habib Effati med Linnéa Kjellman som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 10  Slutrapport av FATI-arbetet 
(KS-2015-00663-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar  
 
att godkänna rapporten. 

Ärendet 
2009 beslutade kommunfullmäktige att avsätta särskilda medel till 
förebyggande arbete och tidiga insatser (FATI) för barn och unga. 
Medel har avsatts årligen 2009-2015. Från och med 2016 införs en 
social investeringsfond i Sundsvalls kommun och i och med det 
upphör FATI.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00663-1  
• Beviljade bidrag FATI 2009–2015, 2015-10 
• Pågående FATI-projekt, 2015-11-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Remissvar till miljönämnden angående 
EOns samrådshandlingar för nätkoncession 
Skallböle – Nederede 
(KS-2016-00116-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta koncernstabens skrivelse, 2016-02-02, som yttrande över 
miljönämndens internremiss,  
 
att översända yttrandet till miljönämnden. 

Ärendet 
E.ON Elnät i Sverige AB har tagit fram samrådshandlingar inför 
deras ansökan om ny kraftledning mellan Skallböle och Nederede i 
Sundsvalls kommun. Miljönämnden har samordningsansvar att 
samordna kommunens synpunkter gällande nätkoncessioner, men vill 
gärna ta del av synpunkter från övriga berörda kommunala 
förvaltningar och bolag inför sammanställning av samrådsyttrandet.  
 
Kommunstyrelsen har därför fått ärendet på remiss. Miljönämnden 
önskar få synpunkterna senast fredag den 26 februari, till 
miljonamnden@sundsvall.se . 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00116-2  
• E.ON Elnät Sverige ABs samrådsunderlag ”Planerad 40kV 

ledning mellan Skallböle och Nederede i Sundsvalls kommun”, 
2015-12 

• Bilaga 1 – Orienteringskarta 
• Bilaga 2 – Tabeller över berörda natur- och kulturintressen 
 
_ _ _ _ 
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§ 12  Samråd om havsplanering 
(KS-2015-00911-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande, daterat 2016-02-05, som 
Sundsvalls kommun remissvar över Havs- och vattenmyndighetens 
remiss av ”Förslag till inriktning för havsplaneringen med 
avgränsning av miljöbedömningen”, samt  
 
att översända kommunens yttrande senast den 1 mars till 
myndighetens e-postadress. 

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram 
havsplaner för Sverige. Sundsvalls kommun har fått möjlighet att 
yttra sig över ett förslag till inriktning för havsplanering med 
avgränsning av miljöbedömning. Samrådet pågår 1 september 2015 
till 1 mars 2016. 
 
Synpunkter på inriktningsdokumentet ska skickas med e-post till 
havochvatten@havochvatten.se . Ange diarienummer 3779-14 i e-
postmeddelandets ärenderad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00911-3  
• Koncernstabens förslag till remissvar, 2016-02-05 
• Miljökontorets skrivelse, 2015-12-29 Havs- och 

vattenmyndighetens rapport ”Förslag till inriktning för 
havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen”, 2015-
09-01 

 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 13  Ändring av projektmål för KomiJobb 
(KS-2015-00878-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

att ändra målen för projektet KomiJobb enligt följande: 
 

- Årligen genomföra 150 tidsbegränsade anställningar på upp 
till ett år för personer i målgruppen 

- Redovisa försörjningsstödsbehov för deltagarna inför 
projektet samt ett och två år efter avslutad anställning 

- Att projektet arbetar fram ett förslag om eventuell 
implementering. 

Ärendet 
Den första projektperioden för KomiJobb (2013-2015) närmar sig sitt 
slut. Inför förlängningen av projektet föreslås att nuvarande 
projektmål justeras. Detta eftersom målgruppens sammansättning och 
behov förändrats under projekttiden. Koncernstaben föreslår att 
målen justeras enligt förslag.  

Överläggning 
Habib Effati (M) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 

Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag. Detta blir också plan- och utvecklings-
utskottets beslut. 

Protokollsanteckning 
Habib Effati (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

”Målgruppen bör breddas så att även de som är över 25 år och/eller 
inte har försörjningsstöd innefattas.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00878-3  
• Projektmål för KomiJobb 2016–2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Motion (M) om att hedra kända personer 
med anknytning till Sundsvall 
(KS-2015-00415-6) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla punkt 1 i motionen, med den ändringen att 
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta generella riktlinjer 
för namnsättning inom kommunen, där riktlinjer för hur kända 
avlidna personer kan namnge gator/promenadstråk och torg/plats 
(s.k. memorialnamn) i Sundsvall ingår, samt 
 
att avslå punkterna 2-6 i motionen. 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat in en motion där motionären yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer 

hur kända avlidna personer kan namnge gator/promenadstråk 
och torg/plats i Sundsvall  

2. att promenadstråket i mitten av Esplanaden från Storgatan till 
Bergsgatan kallas efter den kända tonsättaren Kai Gullmar, 
Kai Gullmars Promenad 

3. att det lilla torg som bildats i korsningen Storgatan–
Esplanaden ges namnet Sigrid Hjerténs Plats, efter den kände 
konstnärinnan  

4. att det torg som idag heter Olof Palmes Torg döps om till Lars 
Ahlins Torg 

5. att lämplig gata eller plats i anslutning till Universitet döps till 
efter Olof Palme 

6. att en pristävling utlyses för att namnge promenaden på norra 
sidan av Selångersån från gamla E 4 till Universitetsallén vid 
Himlabadet.  

Överläggning 
Habib Effati (M) yrkar bifall till motionen. 
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Niklas Säwén (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Niklas Säwéns (S) förslag och dels Habib Effatis (M) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att plan- och utvecklings-
utskottet beslutar enligt Niklas Säwéns (S) förslag om bifall till 
koncernstabens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00415-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 116 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-09-01 
• Motion (M) om att hedra kända personer med anknytning till 

Sundsvall, daterad 2015-03-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 15  Motion (FP) om rullskidbana 
(KS-2015-00326-7) 
 

Beslut 
Plan- och utveklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 

Ärendet 
Folkpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att 
bygga en rullskidbana på Södra Berget. 

Överläggning 
Ordföranden och Habib Effati (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och 
det är bifall till motionen. Detta blir också plan- och utvecklings-
utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00326-7  
• Miljönämndens protokoll 2015-10-07 § 54 
•  Miljökontorets skrivelse, 2015-09-18 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 122 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-08-25 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 91 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-05-20 
• Motion (FP) om rullskidbana, daterad 2015-03-30 

 
_ _ _ _ 
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