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Justering 
Till justerare väljs Habib Effati. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Ordföranden informerar att punkt 2 ”Information om sociala 
investeringar” utgår från dagens sammanträde till förmån för en mer 
utförlig information på plan- och utvecklingsutskottets sammanträde 
i mars. 
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§ 6  Information om trygghetsarbetet 
(KS-2017-00193) 
 

Beslut  
Plan- och utvecklingsskottet beslutar  
 
att notera informationen.  
 

Ärendet  
Vid dagens sammanträde är avdelningschefen för strategisk 
samhällsutveckling Eva Carron inbjuden till plan- och 
utvecklingsutskottet för att informera ledamöterna om kommunens 
trygghetsarbete.  
 
Eva presenterar en grov skiss på förslag till en ny organisation med 
ett övergripande råd för social hållbarhet. I rådet ska politiker, 
förvaltningschefer, polis, räddningstjänst, Landstinget, Länsstyrelsen 
ingå.  I den föreslagna modellen finns tre nivåer: en strategisk, en 
samordnande och en operativ nivå. 
 
Eva informerar även utskottet om att ansökan om kameraövervakning 
på Navet är inlämnad till Länsstyrelsen. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 7  Information om sociala investeringar 
 
 
Informationsärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 8  Information om kommunens 
integrationsarbete 
(KS-2017-00194) 
 

Beslut  
Plan- och utvecklingsskottet beslutar  
 
att notera informationen.  
 

Ärendet  
Integrationsstrateg Johanna Kangas har bjudits in till plan- och 
utvecklingsutskottet för att informera ledamöterna om 
integrationsarbetet i kommunen.  
 
Utskottet får bl a information om:   
 

• Antal utrikesfödda i kommunen  
• Kommunmottagna under 2016 – åldersindelning och 

ursprungsländer 
• Beräknad mottagning under 2017 – tillgången på bostäder en 

utmaning 
• Integrationsförutsättningar – arbete, ekonomiskt bistånd, 

utbildningsnivå och bostadsegregering 
• Vad händer 2017? – ökade integrationsinsatser, 

föreningslivets integrationsprojekt, fokus på nyanlända elever 
• Framtida utmaningar och möjligheter kopplat till integration 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Förslag från Nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration om översyn av 
Rådet för integration och tillväxt  
(KS-2016-00915-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att en översyn av Rådet för integration och tillväxt genomförs av 
koncernstaben i samband med framtagandet av ett styrande dokument 
för integration för Sundsvalls kommun.  
 

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att 
föreslå att ”kommunstyrelsen gör en översyn av Rådet för integration 
och tillväxts roll, funktion, och administrativa tillhörighet”. Ärendet 
är koncernstabens förslag till beslut i kommunstyrelsens hantering av 
frågan.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00915-2  
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2016-11-16 § 108 
• Favis skrivelse 2016-11-09  
• Skrivelse - Navis ansvar och insatser inom integrationsuppdraget 

slutversion (NAVI-2016-00076-2) 
 
_ _ _ _ 
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§ 10  Fördelning av medlen för stärkt integration, 
MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 
(KS-2016-00774-9) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fördela 500 000 kr till Sundsvalls Elnät AB för att ”utreda och 
skapa förutsättningar för en lyckad integration av nyanlända personer 
på Sundsvalls Elnät AB och ServaNet AB i Sundsvall”, 
 
att för år 2017 tilldela Mitthem AB 1 500 000 kr för 
”Bo-skola”, ”Starta aktiviteter och skapa arbetstillfällen via våra 
underleverantörer med syfte att öka integrationen”,  
”Coacha och vara nära individerna som kommer ut på praktik och 
arbetsplatser, t.ex, via handledarutbildning” samt ”Arbeta med 
sociala anställningar vid upphandlingar”, 
 
att fördela 350 000 kr till MittSverige Vatten & Avfall AB för 
”Kretsloppstjänster för ökad integration”, 
 
att för år 2017 tilldela medel till socialnämnden enligt nedanstående 
fördelning: 
Språkombud: 330 000 kr  
Samhällsbiträde: 700 000 kr   
Projekt ”Mot en stark och frisk framtid”: 1 265 000 kr,  
 
att för år 2017 tilldela barn- och utbildningsnämnden medel enligt 
nedanstående fördelning: 
Elevvärdar gymnasiet (2gether): 800 000 kr 
Pedagogiskt lärarstöd: 375 000 kr  
Legitimering modersmålslärare: 1 330 000 kr 
Brobyggare förskola-skola: 600 000 kr 
Kompetensutveckling studie- och yrkesvägledning  
för nyanlända: 80 000 kr 
Kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger och skolledare gällande 
nyanlända: 60 000 kr 
Hälsodag/friluftsdag (2gether): 55 000 kr,     
 
att för år 2017 tilldela kultur- och fritidsnämnden medel enligt 
nedanstående fördelning: 
Riktat föreningsstöd: 1 000 000 kr   
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Kom-ut – Nyanlända: 100 000 kr 
Samverkan fritidsgårdar (tjejer): 125 000 kr  
Utveckla supportfunktionen för Integration, språk och arbetsmarknad 
(ISA): 300 000 kr 
Sommarsimskola: 450 000 kr,   
 
att för år 2017 tilldela nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
och integration medel enligt nedanstående fördelning: 
CREA: 2 500 000 kr 
Språkstöd: 1 000 000 kr  
KomiStudier: 600 000 kr  
Projekt Mötesplatser och information: 100 000 kr,  
 
 att i anspråkta 130 000 kr till koncernstaben för samlad 
integrationsinformation på sundsvall.se, 
 
att för år 2017 ianspråkta 350 000 kr till Servicecenter för insatsen 
”Framsteget”,  
 
att notera att kommunstyrelsen redan beslutat om att medfinansiera 
Länsstyrelseprojektet ”Integration och tillväxt” med 400 000 kr för år 
2017, i ärende KS-2016-00636,  
 
att uppmana respektive nämnd och bolag att fastslå egna regelbundet 
återkommande uppföljningsdatum av arbetet med de olika insatserna,  
 
att samtliga insatsers genomförande och eventuella påvisade effekter 
av insatserna återrapporteras till kommunstyrelsen senast mars 2018,  
 
att koncernstaben överför ovan uppräknade belopp till respektive 
nämnd som ett bidrag ur kommunstyrelsens anslag för stärkt 
integration,  
 
att berörda bolag fakturerar kommunen för åtgärderna, samt  
 
att övriga ansökningarna om medel för 2017 avslås.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på fördelning av medel för ”Stärkt integration”, 
som kommunstyrelsen har att fördela enligt Mål och resursplan 2017-
2018, med plan för 2019-2020.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00774-9  
• Kommentarer till övriga förslag 
• Remissvar Sundsvall Elnät AB 
• Remissvar Mitthem 
• Projektdirektiv Mitthem 2017-01-27 
• Remissvar MittSverige Vatten & Avfall AB 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 11 
• Ansökan förstärkt integration - Språkombud 
• Projektansökan Språkombud 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 12 
• Stärkt integration - Samhällsbiträde 
• Samhällsbiträde 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 13 
• Ansökan stärkt integration - För en stark och frisk framtid 
• Projektplan För en stark och frisk framtid 
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration 2017-01-18 §3 
• Remissvar – Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Integrationsförslag Gymnasiet 2gether 
• Pedagogiskt lärarstöd 

Kompetensutveckling modersmålslärare 
• Brobyggare fokus förskola - skola 
• Studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever 
• Kompetensinsats för pedagoger och skolledare 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-01-25 § 6 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-01-18 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-01-18 § 5 
• Remissvar – Favis skrivelse 
• Projektdirektiv Crea v 1 
• Ansökan koncernstaben angående sundsvall.se 
• Service center - förslag integration 
• Näringslivsbolaget AB 2017-01-20 § 7 
• Näringslivsbolagets skrivelse 
• Näringslivsbolaget_Företagande 
• Näringslivsbolaget -projektplan Kulturarv 
• Skönsbergs Brobyggarprojekt 
• Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-18 § 3 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Tillsammans 
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-01-25 
• Remissvar personalnämnden 
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• Remissvar – koncernstabens skrivelse  
• Faktablad om Instegsjobb 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Yttrande - En svensk flygskatt (SOU 
2016:83) 
(KS-2016-00949-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande för En svensk flygskatt 
(SOU 2016:83), samt 
 
att underteckna och skicka yttrandet till Finansdepartementet senast 
den 1 mars 2017. 
 

Ärendet 
Regeringen har låtit utreda möjligheten att införa en miljöskatt på 
flygresor i Sverige fr.o.m. 1 januari 2018.  Utredningens förslag på 
utformning av skatten finns på remiss fram till den 1 mars 2017 och 
Sundsvalls kommun har getts möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00949-2 
• Yttrande KS-2016-00949-2 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 12  Vindkraft i Bräcke kommun - tillägg till 
översiktsplan 2003, utställning 
(KS-2017-00094-2) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bifogat remissyttrande daterat 2017-01-16 ska utgöra Sundsvalls 
kommuns yttrande över Bräcke kommuns utställningsförslag. 
 

Ärendet 
Bräcke kommun har skickat en remiss som man önskar få svar på 
senast den 20 mars 2017. Remissen gäller utställning av ”Vindkraft i 
Bräcke kommun – tillägg till översiktsplan 2003”. 
 
Yttrandet ska sändas till Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke, 
eller e-post: bracke@bracke.se  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00094-2 
• Utställningsyttrande från Sundsvalls kommun 2017-01-16 -

Bräcke TÖP vindkraft 
• Beskrivning Vind Bräcke 2016-12-01 
• Plankarta översikt A3 2016-12-23 
• Samrådsredogörelse 2016-10-23 
• Underrättelse utställning vindkraft 
• Sundsvalls samrådsyttrande vindkraft Bräcke april 2016 (KS-

2016-00309-3) 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:bracke@bracke.se
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§ 13  Revidering och fastställande av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster 
inom Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00710-19) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D1, D6 och D10 daterade 2017, 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D2-D 5och D7-D9 samt D11-D17 
daterade 2014, samt  
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dricksvatten och 
spillvatten enligt karta VS1-VS31 daterade 2017. 
 

Ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Sundsvall Vatten AB föreslår att tidigare beslutade 
verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten ersätts med 
de i bifogade kartor utritade verksamhetsområdena för: 
 

o Dricksvatten  
o Spillvatten  
o Dagvatten fastighet  
o Dagvatten gata 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00710-19  
• Revidering verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten 2017-01-30 
• Översikt verksamhetsområden dagvatten (D) Sundsvall 
• D1-Liden 
• D2-Indal 
• D3-Kovland 
• D4-Stöde 
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• D5-Nedansjö 
• D6-Bergsåker 
• D7-Töva 
• D8-Sundsvall 
• D9-Sundsvall 
• D10-Sundsvall 
• D11-Alnö 
• D12-Alnö 
• D13-Alnö 
• D14-Matfors 
• D15-Lucksta 
• D16-Stockvik_Essvik 
• D17-Njurundabommen_Juniskär 
• Översikt verksamhetsområden dricksvatten, spillvatten (VS) 

Sundsvall 
• VS 1-LidensbodaJärkvissle 
• VS 2-Liden 
• VS 3-Liden 
• VS 4-GimåforsVikeAnundgård 
• VS 5-StorHullsjönSulå 
• VS 6-Indal 
• VS 7-Indal 
• VS 8-Kovland 
• VS 9-Stöde 
• VS 10-Stöde 
• VS 11-Fanbyn 
• VS 12-Nedansjö 
• VS 13-Bergsåker 
• VS 14-Töva 
• VS 15-Sundsvall 
• VS 16-Sundsvall 
• VS 17-Sundsvall 
• VS 18-Alnön 
• VS 19-Alnön 
• VS 20-Alnön 
• VS 21-Matfors 
• VS 22-Matfors 
• VS 23-Lucksta 
• VS 24-AllstaKlingsta 
• VS 25-StockvikEssvik 
• VS 26-NjurundabommenJuniskär 
• VS 27-Veda 
• VS 28-Ovansjö 
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• VS 29-Björkön 
• VS 30-Västanå 
• VS 31-LubbanGaltström 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-27 § 55 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2016-04-13 § 26 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-08-21 
• Stadsbacken AB skrivelse 2015-07-27 
• SVAB protokoll 2014-02-20 § 17 
• SVAB protokoll 2014-09-17 § 53 
• SVAB protokoll 2015-02-19 § 9 
• SVAB skrivelse 2013-02-11 
• SVAB skrivelse 2015-03-20. 
• MittSverige Vatten AB -Komplettering verksamhetsområden 

dricks-, spill- och dagvatten 2016-03-09 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-05-16 § 138 
• Koncernstabens skrivelse 2016-03-23 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Riktlinjer för motioner och motionssvar 
(KS-2016-00418-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva riktlinjer för hantering av motioner, enligt 
koncernstabens förslag, dnr KS 14/09 030, fastställda av 
kommunfullmäktige 2009-01-26, § 491, 
 
att fastställa riktlinjer för motioner och motionssvar, enligt 
koncernstabens förslag dnr KS-2016-00418. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram nya riktlinjer för motioner och 
motionssvar, som ersätter de tidigare riktlinjerna från 2009. Ärendet 
är tänkt att vara till hjälp för både ledamöter i fullmäktige som vill 
väcka ärenden genom motion, samt för tjänstemännen i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00418-1  
• Förslag till nya riktlinjer 
• Bilaga 1 - Mall för motioner 
• Riktlinjer för hantering av motioner, antagna 2009 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 15  Motion (M) om minnessten för veteraner i 
Sundsvall - återremitterat ärende 
(KS-2015-00889-10) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, 
 
att tillskjuta stadsbyggnadsnämnden ett anslag på 100 000 kr för 
kostnader i samband med uppförande av minnesstenen, 
 
att finansieringen av anslaget 2017 för 100 000 kr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017. 
 

Ärendet 
Jörgen Berglund (M) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att resa en minnessten för veteraner i 
Sundsvall, för att hedra de svenska medborgare som omkommit i 
tjänst, på olika FN-uppdrag i världen. Ärendet har återremitterats av 
plan- och utvecklingsutskottet och detta ärende är ett svar på den 
återremissen samt ett förslag till beslut i ärendet. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till attsats 1 och 2 och avslag på attsats 
3 och 5 i koncernstabens förslag till beslut. Vidare yrkar han på att 
attsats 4 skrivs om enligt följande: 
 

att finansieringen av anslaget 2017 för 100 000 kr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017 

 
Habib Effati (M) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande. 
 
Ordföranden konsterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00889-10 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2016-11-01 § 61 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-03-16 § 43 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-30 § 324 
• Motion (M) angående minnessten för veteraner i Sundsval 
 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 16  Motion (MP) angående att inrätta 
kommunala verksamheter för asylsökande 
(KS-2016-00910-3) 
 

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

Ärendet 
Miljöpartiet (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
inrätta fler verksamheter som riktar sig till asylsökande i Sundsvalls 
kommun, samt att dessa verksamheter kan ske i samarbete med andra 
parter och organisationer eller helt i egen regi. Ärendet är ett förslag 
till beslut på motionen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00910-3  
• Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för 

asylsökande, daterad 2016-11-28 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
 


	Justering
	Dagordning
	§ 6  Information om trygghetsarbetet
	Beslut
	Ärendet

	§ 7  Information om sociala investeringar
	§ 8  Information om kommunens integrationsarbete
	Beslut
	Ärendet

	§ 9  Förslag från Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration om översyn av Rådet för integration och tillväxt
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 10  Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 11  Yttrande - En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 12  Vindkraft i Bräcke kommun - tillägg till översiktsplan 2003, utställning
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 13  Revidering och fastställande av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster inom Sundsvalls kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 14  Riktlinjer för motioner och motionssvar
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 15  Motion (M) om minnessten för veteraner i Sundsvall - återremitterat ärende
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 16  Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för asylsökande
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag


