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Tid Kl. 9:00–10:10  
Plats kommunhuset, rum 538A  

 
Beslutande Bodil Hansson (S) ordförande  
 Niklas Säwén (S) v ordförande  
 Anders Hedenius (S)   
 Isabell Mixter (V)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Alicja Kapica (M) ersätter Habib Effati (M)  
 Sören Ödmark (KD) ersätter Ina Lindström Skandevall (L)  

 
Övriga Patrik Jansson kommunsekreterare  
 Ulrika Edlund planeringsarkitekt § 27, § 29 
 Daniel Lundberg utredare § 30 
 Anneli Wikner tf kommundirektör §§ 30-31 
 Malin Holmkvist projektledare § 30 
 Malin Lingell projektledare § 30 

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 27-31 
 
 

Det noteras till protokollet att §§ 28-29 justeras omedelbart vid 
dagens sammanträde. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 
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Justering 
Till justerare väljs Alicja Kapica. 
 
_ _ _ _  
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§ 27  Information om aktualitetsprövning av 
Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan 
(KS-2017-00397) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde är planeringsarkitekt Ulla Edlund inbjuden 
till plan- och utvecklingsutskottet för att informera om 
översiktsplanens aktualitetsprövning. 
 
Ulrika informerar övergripande om följande punkter: 

• Arbetsmetoder som används för att genomföra 
aktualitetsprövningen. Bland annat nämns intervjuer, 
omvärldsbevakning och dialog med länsstyrelsen. 

• Viktiga frågor som vägleder arbetet samt aktuell status för 
dessa. Frågorna utgörs bland annat om huruvida 
översiktplanen har en tillräckligt strategisk inriktning, om den 
ger tillräcklig vägledning för beslutsfattande, om den i 
tillräcklig utsträckning är samordnad med andra styrande 
dokument, samt om den bidrar till att miljökvalitetsnormen 
hålls. 

• Preliminär tidsplan för beslutet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 28  Samrådsyttrande över 
lokaliseringsalternativ för dubbelspår 
Ostkustbanan, Tjärnvik - Njurundabommen 
(KS-2017-00216-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bifogat remissyttrande daterat 2017-04-04 ska utgöra Sundsvalls 
kommuns samlade yttrande över Trafikverkets samrådshandling om 
lokaliseringsalternativ för Ostkustbanan, Tjärnvik – 
Njurundabommen daterad 2017-02-24. 
 

Ärendet 
Trafikverket har översänt rubricerat objekt för samråd, i ett tidigt 
skede av järnvägsplaneprocessen då olika lokaliseringsalternativ 
utreds. Trafikverkets handlingar finns tillgängliga på deras webbplats 
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt. Trafikverkets samrådsperiod 
pågick endast en månad fram till 2017-03-26, men projektledningen 
har överenskommit med Sundsvalls kommun om att kommunens 
yttrande kan inkomma efter kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskotts möte den 25 april. 
 
Bifogat yttrande ska snarast efter beslut översändas till 
investeringsprojekt@trafikverket.se med angivet diarienummer TRV 
2016/71882. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00216-5 
• Sundsvalls kommuns yttrande över samråd om 

lokaliseringsalternativ: Järnvägsplan inkl. MKB Ostkustbanan 
Tjärnvik – Njurundabommen, 2017-04-04 

• Trafikverkets samrådsremiss OKB Tjärnvik-Njurundabommen 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande, 2017-04-03 
• Miljönämndens yttrande, 2017-03-29 § 15 
• Miljökontorets skrivelse, 2017-03-20 
• Kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2017-03-28 
 
_ _ _ _ 
 

 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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§ 29  Granskningsyttrande vägplan E14 delen 
Timmervägen - Blåberget 
(KS-2017-00230-4) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutar 
 
att bifogat remissyttrande daterat 2017-04-04 ska utgöra Sundsvalls 
kommuns samlade yttrande över Trafikverkets granskningshandling 
om vägplan för anläggning och ombyggnad av E14 delen 
Timmervägen-Blåberget i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning och 
ombyggnad av väg E14 på delen Timmervägen-Blåberget i 
Sundsvalls kommun. Trafikverkets handlingar finns på deras 
webbsida www.trafikverket.se/E14-timmervagen-stode. Vägplanen 
omfattar även förändring av väg från enskilt till allmänt underhåll 
längs Mittbanans södra sida mellan Blåberget och dagens E14. Den 
innefattar också indragning av väg från allmänt underhåll på en 
kortare sträcka. 
 
Granskningen är det sista skedet då kommunen kan yttra sig innan 
vägplanen fastställs. Trafikverket önskar få svar senast den 10 april 
2017 till investeringsprojekt@trafikverket.se men har godtagit att 
kommunens yttrande inkommer snarast efter PLUs sammanträde den 
25 april. Ange diarienummer TRV 2015/77249. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00230-4 
• Sundsvalls kommuns yttrande över granskningshandling: 

Vägplan för anläggning och ombyggnad av E14 Timmervägen – 
Blåberget, 2017-04-04 

• Trafikverket, informationsmejl, 2017-03-02 
• Trafikverkets missivbrev, 2017-03-01 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande, 2017-03-24 
• Miljönämndens yttrande, 2017-04-03 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse, 2017-04-04 
• Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-04-03 

 

http://www.trafikverket.se/E14-timmervagen-stode
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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_ _ _ _ 
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§ 30  Marknadsplats Sundsvall - Investeringar i 
bygg- och fastighetsbranschen 
(KS-2017-00319-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen som framgår i Projektslutrapport 
Marknadsplats Sundsvall (KS-2017-0319-1), samt 
 
att avsluta projektet: Marknadsplats Sundsvall – investeringar i 
bygg- och fastighetsbranschen. 
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av ställningstagande efter att projektet 
”Marknadsplats Sundsvall” har genomförts och redovisats i en 
slutrapport som framgår av bilaga.  
 
Den sammanfattande bedömningen från koncernstaben är att 
kartläggningen som projektet genomfört och som framgår av bilaga, 
visar på att flera politiska beslut har fattats, handlingsplaner och 
strategier har lagts fast, organisationsförändringar och ändringar av 
ägardirektiv och reglementen har genomförts och det genomförs 
aktiviteter på bred front i kommunen som alla har en koppling till 
projektets mål. Med anledning av detta förslår koncernstaben att 
kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i projektets 
slutrapport och därefter avsluta projektet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00319-1 

Projektslutrapport Marknadsplats Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Skönhetsrådets utformning och 
organisatoriska placering samt arbetsordning - 
efter fortsatt beredning 
(KS-2016-00714-4) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att organisatoriskt placera skönhetsrådet under 
stadsbyggnadsnämnden,  
 
att stadsbyggnadsnämnden finansierar skönhetsrådet inom ram, 
 
att fastställa arbetsordning för skönhetsrådet enligt koncernstabens 
förslag daterat 2017-04-06, med följande komplettering och 
justeringar: 

§1 Målsättning och syfte 
Kompletteras med: 
Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och 
driva frågor inom sitt verksamhetsområde. 
 
§1 Målsättning och syfte 
Justeras texten i sista stycket till: 
I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och 
informera om sin verksamhet, planera förändringar samt 
resultat av olika åtgärder som berör rådets verksamhetsområde. 
 
§4 Arbetsformer 
Justeras texten i femte stycket till: 
Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll justerat av 
ordförande och en representant för den externa kompetensen i 
styrelsen. Protokollen skall delges Stadsbyggnadsnämnden, 
rådets ledamöter samt berörda nämnder och styrelser. 

 
att uppmana stadsbyggnadsnämnden att så snart det är möjligt 
komma igång med arbetet kring skönhetsrådet, 
 
att delegera till stadsbyggnadsnämnden att göra ändringar av icke 
principiell karaktär i skönhetsrådets arbetsordning, samt 
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att uppdra till arvodeskommittén att göra nödvändiga justeringar av 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och 
personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern 
utifrån inrättande av skönhetsrådet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett skönhetsråd i 
Sundsvalls kommun genom bifall till en motion och i de två senaste 
mål och resursplanerna (MRP). Då motionen oc h nuvarande MRP-
uppdraget har olika inriktningar avseende den organisatoriska 
placeringen behövs ett nytt beslut om detta från kommunfullmäktige. 
Vidare behöver rådet formaliseras något samt finansiering fastställas. 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till 
följande tilläggsförslag och ändringsyrkanden i arbetsordningen för 
skönhetsrådet: 
 

att arbetsordningen för skönhetsrådet: 
 
§1 Målsättning och syfte 
Kompletteras med: 
Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och 
driva frågor inom sitt verksamhetsområde. 
 
§1 Målsättning och syfte 
Justeras texten i sista stycket till: 
I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och 
informera om sin verksamhet, planera förändringar samt 
resultat av olika åtgärder som berör rådets 
verksamhetsområde. 
 
§4 Arbetsformer 
Justeras texten i femte stycket till: 
Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll justerat av 
ordförande och en representant för den externa kompetensen i 
styrelsen. Protokollen skall delges Stadsbyggnadsnämnden, 
rådets ledamöter samt berörda nämnder och styrelser. 

 
Sören Ödmark (KD) yrkar bifall till Linnéa Kjellmans (C) förslag. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
Linnéa Kjellmans (C) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 
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Vidare godkänner ordförande att Sören Ödmarks (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Sören Ödmark (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna anser att en lokal representant från en opolitisk 
ungdomsorganisation som exempelvis Sveriges ungdomsråd skall 
ingå i skönhetsrådet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00714-4 
• Arbetsordning för skönhetsrådet, koncernstabens förslag, 2017-

04-06 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-09-28 § 144 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-09-06 
 
_ _ _ _ 
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