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Justering 
 
Till justerare väljs Ina Lindström Skandevall med Habib Effati som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 73  Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 
2021 
(KS-2017-00207-14) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun. 
 
att koncernstaben, Mitthem och stadsbyggnadsnämnden senast 2018-
04-30 återkommer till plan- och utvecklingsutskottet med förslag på 
en åtgärdsplan för fler bostäder på de serviceorter som lyfts fram i 
landsbygdsprogrammet, 
 
att kultur- och fritidsnämnden senast 2018-03-31 återrapporerar till 
plan- och utvecklingsutskottet hur de avser säkerställa 
fritidsgårdsverksamhet i kommundelen Indal-Liden. 
 

Ärendet 
För att kunna göra en uppföljning av Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun har koncernstaben bett alla nämnder och bolag 
som har ett uppdrag i ”Handlingsplan för landsbygden” (sid 19 i 
landsbygdsprogrammet) att redogöra för statusen i det uppdrag som 
nämnden har ansvar för.  

Koncernstaben har också bett nämnden/bolaget att redogöra för 
kännedomen om landsbygdsprogrammet. I koncernstabens egen 
uppföljning har även måluppföljning och landsbygdssäkring tagits 
med.Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande 
tilläggsattsattser: 
 

att koncernstaben, Mitthem och stadsbyggnadsnämnden senast 
2018-04-30 återkommer till plan- och utvecklingsutskottet med 
förslag på en åtgärdsplan för fler bostäder på de serviceorter 
som lyfts fram i landsbygdsprogrammet, 
 
att kultur- och fritidsnämnden senast 2018-03-31 återrapporerar 
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till plan- och utvecklingsutskottet hur de avser säkerställa 
fritidsgårdsverksamhet i kommundelen Indal-Liden 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hennes eget. Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00207-14  
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
• Bilaga 1 Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 för 

Sundsvalls kommun 

Uppföljning av beslut 
Några uppdrag i handlingsplan för landsbygden är klara och vissa 
förändringar har gjorts under 2017 som påverkar 
landsbygdsprogrammets innehåll. Därför föreslår koncernstaben att 
landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun och dess 
handlingsplan i samband med 2018 års uppföljning även revideras. I 
revideringen av handlingsplan för landbygden ska nya uppdrag tas 
fram. Koncernstaben föreslår också att en ny populärversion tas fram 
i samband med revideringen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 74  Riktlinje för varuförsörjning och 
hemsändningsbidrag för Sundsvalls kommun. 
(KS-2017-00208-1) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna riktlinjerna för varuförsörjning och 
hemsändningsbidraget,  
 
att koncernstaben snarast återkommer till kommunstyrelsen med 
förslag på hur kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i 
glesa områden och ta fram riktlinjer för detta.   
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har i handlingsplan för landsbygden, som finns 
med i landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, ett uppdrag 
enligt följande: 
 

• Kommunstyrelsen ska under perioden 2016 – 2017 ta fram 
riktlinjer för varuförsörjningen (under 
landsbygdsprogrammet). Där bland annat ersättningsnivån på 
hemsändningsbidraget ska ses över. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande 
tilläggsattsats: 
 

att koncernstaben snarast återkommer till kommunstyrelsen med 
förslag på hur kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i 
glesa områden och ta fram riktlinjer för detta   

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hennes eget. Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00208-1 
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• Riktlinje varuförsörjning och hemsändning 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 75  Länsstrategi för arbetet mot Mäns våld mot 
kvinnor/våld i nära relation 2017-2020, 
kommunstyrelsens remissvar 
(KS-2017-00848-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna koncernstabens tjänsteskrivelse (KS-2017-00848-3) 
som kommunstyrelsens remissvar med följande kompletteringar: 
 

Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest sårbara 
gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam relation. Det 
är den mest centrala gemensamma nämnaren där störst risk för 
kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller liknande.  
 
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att 
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett stort 
ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och ge den 
hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje gång en 
kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det också göras 
en utredning för att se om man hade kunnat förhindra detta. 
Strategin bör kompletteras med detta perspektiv. 
 
Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella 
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor. 
 
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för 
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med skrivningar 
om arbetet med att förändra mäns och pojkars beteenden och 
attityder. 

 
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. 

 

Ärendet 
Länsstyrelsen vill att länets kommuner yttrar sig om länsstrategi 
2017-2020 för att förebygga mäns våld mot kvinnor/våld i nära 
relationer. Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till 
revideringen behöver koncernstaben få berörda nämnders synpunkter 
på den reviderade strategin. 
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Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag med följande 
tillägg i remissvaret: 
 

Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest 
sårbara gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam 
relation. Det är den mest centrala gemensamma nämnaren där 
störst risk för kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller 
liknande.  
 
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att 
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett 
stort ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och 
ge den hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje 
gång en kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det 
också göras en utredning för att se om man hade kunnat 
förhindra detta. Strategin bör kompletteras med detta perspektiv. 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i ordförandens yrkande. 
Vidare yrkar hon på följande tillägg i remissvaret: 
 

Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella 
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor 
 
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för 
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med 
skrivningar om arbetet med att förändra mäns och pojkars 
beteenden och attityder. 

 
Ordföranden och Habib Effati (M) instämmer i Ina Lindström 
Skandevalls (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. 
Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00848-3  
• Länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor_ våld i nära 

relationer 2017-2020 
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Uppföljning av beslut 
Målen i länsstrategin och kommunens handlingsplan bör följas upp 
årligen i kommunfullmäktige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 76  Länsstrategi för arbetet mot Mäns våld mot 
kvinnor/våld i nära relation 2017-2020, Sundsvalls 
kommuns remissvar 
(KS-2017-00631-9) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
att anta koncernstabens förslag till remissvar daterat 2017-11-29, 
med följande kompletteringar: 
 

Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest sårbara 
gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam relation. Det 
är den mest centrala gemensamma nämnaren där störst risk för 
kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller liknande.  
 
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att 
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett stort 
ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och ge den 
hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje gång en 
kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det också göras 
en utredning för att se om man hade kunnat förhindra detta. 
Strategin bör kompletteras med detta perspektiv. 
 
Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella 
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor. 
 
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för 
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med skrivningar 
om arbetet med att förändra mäns och pojkars beteenden och 
attityder. 

 
att överlämna svaret till Länsstyrelsen. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen har reviderat länsstrategin Mäns våld mot 
kvinnor/Våld i nära relationer som ska gälla 2017-2020. 
Länsstyrelsen vill nu ha in övergripande synpunkter på innehållet i 
strategin från länets kommuner.  
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Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag med följande 
tillägg i remissvaret: 
 

Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest 
sårbara gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam 
relation. Det är den mest centrala gemensamma nämnaren där 
störst risk för kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller 
liknande.  
 
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att 
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett 
stort ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och 
ge den hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje 
gång en kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det 
också göras en utredning för att se om man hade kunnat 
förhindra detta. Strategin bör kompletteras med detta perspektiv. 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i ordförandens yrkande. 
Vidare yrkar hon på följande tillägg i remissvaret: 
 

Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella 
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor 
 
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för 
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med 
skrivningar om arbetet med att förändra mäns och pojkars 
beteenden och attityder. 

 
Ordföranden och Habib Effati (M) instämmer i Ina Lindström 
Skandevalls (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. 
Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00631-9  
• Länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/ våld i nära 

relation 2017-2020 
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden Mitt 2017-10-13 § 173 
• Överförmyndarkontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-10-18 § 199 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-10-25 § 91 
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• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 § 

140 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2017-10-25 § 88 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration 

skrivelse 2017-10-02 

Uppföljning av beslut 
Ingen vidare uppföljning krävs. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 77  Inrättande av verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten, Konnviken Björn 
(KS-2017-00148-13) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten enligt 
bifogad karta samt fastighetslista. 
 
att koncernstaben tillsammans med berörda förvaltningsdirektörer 
och bolags-VD ordnar en workshop för berörda nämnder och bolag. 
Syfte är att ta fram en gemensam målbild för hur vi skapar 
förutsättningar för byggande och boende på landsbygden. 
 

Ärendet 
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om 
inrättande av verksamhetsområde för spillvatten och vatten för 18 
fastigheter vid Konnviken/utfarten från Björn, enligt bifogad karta 
och fastighetslista.   
 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområde. 
Kommunen är skyldig att bestämma verksamhetsområde om det 
behövs i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för 
människors hälsa och miljö.  

Överläggning 
Det noteras till protokollet att det ska göras en redaktionell ändring i 
koncernstabens förslag till beslut så att bilagorna blir korrekt 
angivna: Skrivningen ”sändlista 1 och 2” ska ändras till 
”fastighetslista”. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande 
tilläggsatsats: 
 

att koncernstaben tillsammans med berörda 
förvaltningsdirektörer och bolags-VD ordnar en workshop för 
berörda nämnder och bolag. Syfte är att ta fram en gemensam 
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målbild för hur vi skapar förutsättningar för byggande och 
boende på landsbygden. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. 
Detta blir också plan- och utvecklingsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00148-13 
• Karta - tillkommande fastigheter Skatan 
• Fastighetslista 
• E-post miljökontoret 
• Informationsskrivelse 2017-10-18 miljökontoret 
• Sundsvall Vatten AB:s yttrande 
• E-post gällande förslag på utökat verksamhetsområde 

Konnviken-Björn 
• Delegationsbeslut miljönämndens yttrande 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 
• Förslag till beslut Konnviken-Björn 
• Missiv 
• Informationsskrivelse till boende Konnviken-infarten Björn 

Miljökontoret  
• Bilaga Kompletterande underlag_utökat VO Skatan 
• MittSverige Vatten & Avfall- komplettering gällande 

verksamhetsområde för VA i Konnviken-Björn Njurunda 
• Komplettering till ärende om utökning av kommunalt VA vid 

Konnviken - Björn 
• Begäran om undantag - skrivelse 
• Miljökontorets skrivelse 
• Information Ulvsberg 4.10 Konnviken-Björn 2017-07-10 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-02-01 § 1 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 78  Natur- och friluftsplan - beslut om vision, 
mål och strategier 
(KS-2017-00681-3) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till ”Natur- och friluftsplan – Vision, mål och 
strategier” daterat 2017-11-27 som ett nytt styrdokument för 
Sundsvalls kommun 
 
att natur- och friluftsplanen ska gälla tillsvidare, följas upp en gång 
per mandatperiod och revideras vid behov 
 
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om ”Natur- och 
friluftsplan – Vision, mål och strategier” är i behov av revidering och 
i så fall ansvara för att ta fram ett nytt förslag till kommunfullmäktige 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att informera kommunala nämnder 
och bolag om uppdrag enligt sidan 9 i natur- och friluftsplanen där 
det bland annat framgår att de senast år 2019 ska besluta om en 
handlingsplan för hur respektive nämnd och bolag ska medverka till 
att genomföra natur- och friluftsplanen 
 
att uppdrag enligt sidan 9 i natur- och friluftsplanen ska finansieras 
inom ram, med undantag av nedanstående att-sats 
 
att arbetet med att digitalisera de delar av fakta och 
planeringsunderlag som är relevant för fysisk planering ska 
finansieras via särskilt beslut om medel för att bekosta utredningar 
inför uppdatering av gällande översiktsplan enligt KF 2017-06-26 § 
161 punkt 3 
 
att avsluta det deluppdrag under MRP-uppdrag 17 Sammanhängande 
grönområden/biologisk mångfald (år 2012) som berör framtagandet 
av en naturvårdsplan. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden har tagit fram ett 
förslag till natur- och friluftsplan för Sundsvalls kommun. 
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Nämndernas förslag till natur- och frilutsplan innehåller övergripande 
vision, mål, strategier och åtgärder. Beslut om planen bör tas av 
kommunfullmäktige (KF), då den berör fler nämnder inom 
kommunen. 
 
Koncernstaben har i beredningen till KF gjort en bearbetning av 
natur- och friluftsplanen, vilket innebär att nu aktuellt förslag 
innehåller färre åtgärder som berör specifika nämnder, jämfört med 
det förslag som kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden har 
beslutat om. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00681-3  
• Natur- och friluftsplan - vision mål strategier 171127 
• Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv 171128 
• Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 171128 
• Natur- och friluftsplan nämndsbeslutad med ändringsmarkeringar 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-27 §76 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-09-11 § 50 
• Miljökontorets skrivelse  
• Natur- och friluftsplan inklusive bilagor 
• Konsekvensbeskrivning av övergripande åtgårder i strategidelen 
• Sammanfattning av synpunkter och kommentarer på remissen 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av nämnders och bolags arbete med Natur- och 
friluftsplanen föreslås göras av kommunstyrelsen en gång per 
mandatperiod, enligt formulering i koncernstabens förslag till plan. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 79  Motion (KD) om rörelse på schemat varje 
dag 
(KS-2015-00086-9) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad,  
 
att översända motionen och utvärderingen till rektorer på samtliga 
skolor i Sundsvalls kommun för vidare hantering. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna lämnade i januari 2015 in en motion där 
motionären yrkar att fullmäktige ska besluta om att införa rörelse på 
schemat varje dag som en del i att kommunen ska nå målet om 
”Sveriges bästa skola 2021”. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på följande:  

 
att motionen ska anses vara besvarad  
 
att översända motionen och utvärderingen till rektorer på 
samtliga skolor i Sundsvalls kommun för vidare hantering 

 
Habib Effati (M) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också plan- och 
utvecklingsutskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att hon återkommer i ärendet 
vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00086-9  



 

Sammanträdesprotokoll 
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• Slutrapport FATI - Rörelseprojektet ”Rörelse ger kunskap” 
• Motion (KD) angående rörelse på schemat varje dag, inlämnad 

2015-01-25 
 
_ _ _ _ 
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