
Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

Med Sundsvalls framtid i fokus

Anneli Wikner
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret
2015



Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

En rejäl kommun
även i Norrländska mått mätt
Cirka 98 000 invånare – tillväxtkurvan pekar uppåt!

Målet är att passera 100 000 invånare år 2021.
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Välkommen till Sundsvall
- en tillväxtmotor med hjärta

Ett av Europas 
bästa vatten. 

Utan tillsatser!

föreningar
i kommunen

700
timmar tillgängliga i

idrottshallarna

100 000
evenemang genomförs varje år i 

Sundsvall. En blandning av musik, 

sport, teater och marknader är några 

kategorier.

PROGRAM PÅ
KULTURMAGASINET
ÅRLIGEN400

800

idrottshallar,
stora som små

40



Norrlands huvudstad
Mixat näringsliv

37% offentligt anställda, 63% privat anställda

92 % av privata arbetstillfällen < 50 anställda 

Spetskompetenser inom:

• Bank, Försäkring, Fastighet 

• Sveriges 2:a största inom bank/försäkring/pension

• IT

• Skog

Stabil politisk majoritet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet



Bästa Tillväxt i Västernorrlands län 2014
Näringslivet växer i Sundsvall. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första 
plats i Västernorrlands län.

Priset Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar

bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den

kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och

går med vinst.

Norrlands största arbetsmarknad
• Region med 200 000 invånare inom pendlingsavstånd 

• Sex kommuner; Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall



WSP Robusthetsindex:
• höga förvärvsinkomster, stark 

utveckling av förvärvsinkomster, 

• befolkningstillväxt i antal personer,

• andel i arbetsför ålder under 55 år,

• andel med eftergymnasial utbildning, 

• svagt beroende av 

tillverkningsindustrin, 

• branschbredd och förekomsten av 

relativt många småföretag

• förvärvsintensitet som ett mått på̊ 

förmågan att matcha arbetsutbud 

och efterfrågan. 

• Tillgänglighetsmåttet. 

• Svenskt Näringslivs index för 

företagsklimat inkluderats för att 

fånga näringslivets förutsättningar. 
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Sundsvalls kommun
* Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

**Förvaltningen 
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Alla spelar en viktig roll 
för Sundsvalls framtid

Invånare

PolitikerTjänstemän

Bestämmer genom 
att välja politiker vart 
fjärde år.

Förtroendevalda som 
ska spegla invånarnas 
önskemål i sina beslut.

Offentligt anställda som
bereder och genomför
politikernas beslut.



Ekonomi
Sundsvalls kommun
Rating: AA+

Standard & Poor´s motivering: 

• Måttliga skulder där merparten vidareutlånas till 
kommunbolagen

• Positiv likviditetsposition

• Sund finansförvaltning



Sundsvall kommunkoncerns 
investeringsplan
10-12 miljarder ska investeras 2015 – 2021

(Re-)investeringar och underhåll, ex:

(För-)skolor, 

Äldreboenden, 

Gator, parker, gc-vägar, kajer, broar , logistikpark, 

Sportarena, simhall

Vatteninfrastruktur, 

Energianläggningar, elnät, bredband
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Stadsbyggnadskontoret



Det är vi som planerar, bygger och sköter staden.

Vi gör det goda livet möjligt

•Stadsvision Sundsvall 
•Detaljplaner, översiktsplanering
•Bygglov, bygganmälan, inspektion, tillsyn
•Lantmäteriförrättningar, fastighetsbildning mm
•Drift och underhåll av kommunens gator , broar, tunnlar, kajer, 
dammar mm.
•Trafik- och kollektivtrafikplanering, trafiksäkerhet, 
parkeringsfrågor
•Ansvarar för kommunens mark, skog, industrispår, frihamnar, 
naturreservat, parker, lekplatser och hushållsavfallsstippar
•Upplåter allmän plats, tex torget mm
•Köper, säljer och exploaterar mark 
•Kommuntransporter, kollektivtrafik för funktionshindrade
•Mät- och kartverksamhet, GIS
•Färdtjänst, parkeringstillstånd, busshållplatser, 
•Bostadsanpassning



Löpande dagligt arbete, 

myndighetsutövning mm.
.

Massor av bra dagligt löpande arbete under året; 
• 1300 bygglovsärenden, bygglov, strandskydd, förhandsbesked,  mm 
• 30-tal pågående planprocesser under 2014, varar 13 antogs. 
• 700 bostadanpassningsärenden behandlades,   
• drygt 200  lantmäteriärenden avslutades
• 1700 färdtjänstärenden och 300 parkeringstillstånd
• Gata, kommer under 2015 arbeta fram ett årsbokslut- statistik
• Drift och underhåll skog, parker och vägar, förrättningar, upplåtelser, 

God planberedskap;
• Bostäder i flerfamiljshus = ca 3500 st. i olika skeden, varav 1000st helt byggklara
• Villor                                   = ca 170 st. i olika skeden, varav 85 st. helt byggklara.
• Nya utmanande mål på förtätnings- och villaområden i verksamhetsplanen 2015.



Projekt, planer och utredningar.
Urval ur verksamhetsplanen för 2013 och 2014.

• Invigning av, 
”utsiktsplats Sundsvallsbron”, Fagerdalsparken, Magasinsparken, 
Medborgarbron, kommundelscentrum Alnö, 
Parkeringsledningssystem, mm

• Start av; 
upprusning av Olof Palmes Torg, Fisktorget, kaj Selångerån, 
Bergsåkersbron, 

• Pågående projekt , planer och utredningar;
E4;an, hot spots, Norra Kajen, Södra Kajen, Inre hamnen, resecentrum, 
logistikparken, saneringar, översiktsplanen, Åtgärdsprogramet ” 
Friskare luft i Sundsvall”, Riges.



Den röda tråden i planeringen.

Hur får och ska Sundsvall utvecklas vidare?.

• Politiskt antagna mål och visioner = styrdokument

1. Hållbara tillväxtstrategin- HT21, Rikare.
2. Översiktsplanen
3. Bostadspolitiskaprogramet,  (landsbyggdsutveckling)
4. Stadsvisionen- 2037
5. Mrp 2015-2017 med plan för 2018-2019, 



MÅLBILD 2021-RIKARE

1. Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än 100 000 
invånare

2. Fler jobb i nya och växande företag och organisationer 
bidrar till en hållbar utveckling

3. Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna 
resor och transporter i alla väderstreck

4. I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer

5. Hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet

6. Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla 
ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert 
samhälle



Strategi för hållbar tillväxt 
– en viktig utgångspunkt



Översiktsplanen

Ett strategiskt styrdokument för mark-
och vattenanvändning
En översiktsplan ska…
• Ge vägledning och stöd (ej juridiskt bindande)
• …i beslut om mark- och vattenanvändning
• …hur den byggda miljön ska utvecklas
• …och bevarandefrågor
• Hantera mellankommunala frågor
• Beakta riksintressen
• Visa hur man genomfört samråd
• Vara aktuell och upprättas enligt plan- och bygglagen
• Omfatta hela kommunen
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Här ska 
Sundsvall växa!

• Förtätning i stan och 

kommundelscentrum

• Nya områden för blandad 

småhusbebyggelse

• Verksamheter utmed 

transportstråk

• Stationslägen



Stadsvision Sundsvall
Stadsvision Sundsvall ger stadsplaneringen en röd tråd — ett sammanhang. Den 
ligger som grund för all pågående planering i centrala Sundsvall.

• Gör stadskärnan större och tätare

• Förstärk stråken längs Storgatan och Selångersån

• Värna om Stenstaden

• Bygg klassisk kvartersstad på Södra Kajen och mot Selångersån

• Gör vattnet tillgängligt för bostäder och aktiviteter mm

• Öka den sammanhängande grönskan i centrum

• Tillåt trafik på människans villkor

• Bygg resecentrum i stadskärnan och vid Mittuniversitetet

• Bygg sammanhängande gång- och cykelleder, främja kollektivtrafiken samt 
anpassa staden till kommande klimatförändringar

• Håll Stadsvisionen levande genom samtal mellan medborgare, organisationer, 
exploatörer och kommunen. Verka för god folkhälsa.



Det är bra med styrdokument, mål och 

riktlinjer…men händer det nåt då??
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Framtidens Sundsvall är
en större och mer tätbebyggd stad
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Norra kajen
bostadsområde på gång
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Framtidens Sundsvall har
fler platser för människor att mötas, i en grönare stad närmare vattnet



Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret



Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

I framtidens Sundsvall är det
lätt att ta sig fram på ett hållbart sätt
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Nedgrävning av järnvägen 
genom stan



Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret

Sundsvallspusslet

E4 Sundsvall
E14 anslutning
Nytt resecentrum
Bergsåkerstriangeln
Malandstriangeln

Tunadalsspåret
- Upprustning
- Elektrifiering

Logistikparken
- Kombiterminal
- Containerhamn
- Industrispår

Första etapperna av Ny Ostkustbanan
- Samordnad planering
- Dingersjö mötesspår
- Sundsvall - Härnösand
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Stadsboulevarden
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Facebook /sundsvallskommun
Instagram @sundsvallskommun
Linked In Sundsvallskommun
YouTube Sundsvalls kommun


