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Tid Kl. 14.00 – 15.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande  
 Peder Björk (S) v ordförande  
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 Per Magnus Forsberg (M)   
 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
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Protokollet omfattar §§ 812 - 847 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-11-30 2009-12-02 2009-12-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-12-28  Johan Forssell 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson 
med Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 1/09  105 
 

§ 812 Presentation av arbetet med FATI 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har kultur- och fritidsförvaltningens direktör 
Ulla Näsman och nämndssekreterare Karin Mattisson bjudits in för att 
informera om FATI (Förebyggande Arbete Tidiga Insatser). 

Överläggning 
FATI är ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration. Arbetet samordnas av kultur & fritid, 
anslagna medel finns inom socialnämndens anslag. 
 
Under 2009 har det inkommit 40 ansökningar varav 18 har fått bidrag. 
Information om beviljade ansökningar läggs ut på en särskild sida på 
kommunens webb, i framtiden kommer motsvarande information även 
att finnas om de ansökningar som har avslagits. 
 
– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 813 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Pågående besparingsarbete inom koncernstaben, där 5 personer har 

sagts upp.  
• Verksamhetsplanerna för kommundirektionen och koncernstaben 

kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den        
1 februari 2010. 

• Pågående översyn inom Stadsbackenkoncernen. Beslutsunderlag 
avses presenterat för kommunfullmäktige i februari 2010. 

• De personalminskningar som genomförts under det gångna året. 
Totalt har antalet anställda minskat med 448 personer. 

 
– – – – 
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KS 548/09  289 
 

§ 814 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun daterad 

2009-11-30, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till 

ändring av ägardirektiven för Mitthem AB utifrån fastställd 
fastighetsstrategi, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka konsekvenserna av 

att Mitthem AB övertar kommunens ägarandel i Norra Kajen 
AB och återkomma till kommunfullmäktige för beslut i frågan, 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att öka sin planberedskap 

avseende exploateringsbar mark, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfull-

mäktige med konsekvensbeskrivning avseende en eventuell 
försäljning av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling 
AB och Sundsvall Parkera AB, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfull-

mäktige med beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning 
avseende försäljning av förvaltningsfastigheter i den omfattning 
som behövs för att skapa en reavinst för alla försäljningar inkl 
ovan nämnda bolag på minst 500 mkr, 

  
att inom koncernstaben inrätta en funktion som lokalstrateg för 

kommunkoncernen, 
  
att uppdra åt koncernstaben att återkomma med förslag till 

finansiering, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att, i kommande och pågående 

utredningar om den kommunala organisationen, beakta 
fastighetsstrategins slutsatser och intentioner. 
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Bakgrund 
Ett förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun har utarbetats i 
samarbete med Lundberg & Partners. Strategin ska ligga till grund för 
arbetet med att frigöra resurser för att möta upp mot kommunens 
långsiktiga investeringsbehov. 

Överläggning 
Lars Persson (FP), med bifall av Reinhold Hellgren (C) samt Erland 
Solander (M), yrkar att koncernstabens missivskrivelse sidan 5 även 
ska ange att ett ytterligare alternativ beträffande användning av medel 
är att investera dessa och använda avkastningen på lämpligt sätt. 
 
Lars Persson (FP), med bifall av Reinhold Hellgren (C) samt Erland 
Solander (M), yrkar att 5:e att-satsen i koncernstabens förslag ska få 
tillägget ”del av Mitthem AB”.  
 
Leif Nilsson (S) yrkar att en ytterligare punkt ska läggas till i förslaget 
5.4.1 ”kommunens verksamhet ska bedrivas i funktionella och moderna 
lokaler med god miljö”. 
 
Anita Bdioui (S), med bifall av Leif Nilsson (S), yrkar att 7:e att-satsen 
i samordningsutskottets förslag ska formuleras ”inom koncernstaben 
inrätta en funktion som lokalstrateg för kommunkoncernen.” 
 
Anita Bdioui (S), med bifall av Leif Nilsson (S), yrkar att följande att-
sats ska läggas till efter 7:e att-satsen i samordningsutskottets förslag 
”att koncernstaben får i uppdrag att återkomma i finansieringsfrågan”. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag med 
ovan angivna förändringar, samt avslag på Lars Perssons m fl yrkand-
en. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar 
ordföranden att hon först avser att ställa proposition på att-satserna 1-4 
i samordningsutskottets förslag. Därefter ställs proposition på varje att-
sats och därmed sammanhängande yrkande för sig. Avslutningsvis 
kommer proposition att ställas på förslag till tilläggsattsatser och 
ändringar i missivskrivelse. 
 
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1 – 4 i samordnings-
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifallit desamma. 
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Därefter ställer hon proposition på samordningsutskottets förslag  
avseende att-sats 5 kontra Lars Perssons m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt samordningsutskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på att-sats 6 i samordnings-
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifallit densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på att-sats 7 i samordnings-
utskottets förslag kontra eget yrkande angående ändring , och finner att 
kommunstyrelsen bifallit ändringsyrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om en 
tilläggsattsats efter att-sats 7 i samordningsutskottets förslag, och finner 
att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på att-sats 8 i samordnings-
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifallit densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Leif Nilssons yrkande om 
tillägg till punkten 5.4.1 i förslaget till strategi, och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Lars Perssons m fl yrkande 
om ändring i koncernstabens missivskrivelse, och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detsamma.  

Reservationer 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet avseende att-sats 5 samt 
avseende tillägg till koncernstabens missivskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-24 § 500 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-16 
• Förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun 2009-11-22 
• Fastighetsutredning Sundsvalls kommun, Lundberg & Partners 

 
– – – – 
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KS 296/09  059 
 

§ 815 Städning för skolor och förskolor på Alnö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningens avdelning Galant 

kost & städ att svara för städning för skolor och förskolor på 
Alnö, innefattande alla åtaganden enligt reglerna om 
verksamhetsövergång, 

  
att att de erfarenheter som denna konkurrensutsättning gett tas in i 

ordinarie process för utvecklingsarbete och konkurrensutsätt-
ning, i syfte att effektivisera Sundsvalls kommun, 

  
att uppdra åt service- och tekniknämnden att pröva konkurrens-

utsättning inom Galant kost & städ inom andra geografiska 
områden till högst 20% 

Bakgrund 
Städning för skolor och förskolor på Alnö har skett i extern regi sedan 
början av 2000-talet. Dåvarande kommunstyrelsekontoret föreslog efter 
utvärdering att verksamheten borde återgå i egen regi efter avtals-
periodens slut. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för beskriv-
ning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive handlings-
alternativ vid bristfällig konkurrens. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP) samt Reinhold 
Hellgren (C), yrkar att en ny upphandling ska göras, och att kommunala 
verksamheter ska tillåtas att lämna anbud. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag till beslut 2009-
05-12- § 603. 
 
Peder Björk (S), med bifall av Reinhold Hellgren (C) samt Magnus 
Sjödin (M), yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt 
service- och tekniknämnden att pröva konkurrensutsättning inom 
Galant kost & städ inom andra geografiska områden till högst 20%. 
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Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar 
ordföranden att hon först avser att ställer proposition på Magnus 
Sjödins m fl yrkande kontra Peder Björks yrkande, och därefter på 
Peder Björks m fl yrkande angående uppdrag till service- och 
tekniknämnden.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Sjödins yrkande 
kontra Peder Björks yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Peder Björks yrkande. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Peder Björks m fl yrkande 
angående uppdrag till service- och tekniknämnden, och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.  

Reservationer 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) reserverar sig mot att-sats 1 – 2 i kommunstyrelsen 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-10-06 § 674 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-11-05, rev  

2009-11-18 
- PM Avknoppning av kommunal verksamhet 2005-04-25 
- PM För- och nackdelar med intraprenader 2004-08-15 med 

rapport 
- Rapport Konkurrensutsättning av verksamhet 2000-01-11 

• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-09-03 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 710 
• Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2009-05-12 § 603 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-29 
 
– – – – 
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§ 816 Matleveranser till Lidens skola och äldre-
boende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till service- och teknikförvaltningens avdelning Galant 

kost & städ att svara för drift av Lidens produktionskök och 
därmed matleverans till Lidens skola samt äldreboende, 
innefattande alla åtaganden enligt reglerna om verksamhets-
övergång, 

  
att att de erfarenheter som denna konkurrensutsättning gett tas in i 

ordinarie process för utvecklingsarbete och konkurrensutsätt-
ning, i syfte att effektivisera Sundsvalls kommun, 

  
att uppdra åt service- och tekniknämnden att pröva 

konkurrensutsättning inom Galant kost & städ inom andra 
geografiska områden till högst 20% 

Bakgrund 
Matleveranser till Lidens skola och äldreboende har skett i extern regi 
sedan början av 2000-talet. Dåvarande kommunstyrelsekontoret före-
slog efter utvärdering att verksamheten borde återgå i egen regi efter 
avtalsperiodens slut. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för 
beskrivning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive 
handlingsalternativ vid bristfällig konkurrens. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP) samt Reinhold 
Hellgren (C), yrkar att en ny upphandling ska göras, och att kommunala 
verksamheter ska tillåtas att lämna anbud. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag till beslut 2009-
05-12 § 604. 
 
Peder Björk (S), med bifall av Reinhold Hellgren (C) samt Magnus 
Sjödin (M), yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt 
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service- och tekniknämnden att pröva konkurrensutsättning inom 
Galant kost & städ inom andra geografiska områden till högst 20%. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar 
ordföranden att hon först avser att ställer proposition på Magnus 
Sjödins m fl yrkande kontra Peder Björks yrkande, och därefter på 
Peder Björks m fl yrkande angående uppdrag till service- och 
tekniknämnden.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Sjödins yrkande 
kontra Peder Björks yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Peder Björks yrkande. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Peder Björks m fl yrkande 
angående uppdrag till service- och tekniknämnden, och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.  

Reservationer 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) reserverar sig mot att-sats 1 – 2 i kommunstyrelsen 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-10-06 § 675 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-09-03 med 

bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-01 § 711 
• Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2009-05-12 § 604 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-01 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 13 
 

 
 
KS 787/09  042 
 

§ 817 Kompletteringsbudget 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2009 enligt koncernstabens 

förslag 2009-10-29. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten 2009 innebär ianspråktagande av 3 400 Tkr ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för finansiering av 
infriande av chefsavtal under 2009. Avtalen avser den tidigare 
kommundirektören, 1 230 Tkr, och den tidigare socialdirektören, 2 170 
Tkr. Tidigare års kostnader för infriande av chefsavtal har finansierats i 
motsvarande års kompletteringsbudget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 695 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-09 

 
– – – – 
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KS 725/09  002 
 

§ 818 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
plusgirokonton och bankgiron 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2010 bemyndiga Jonas Borg, Peter Palmqvist, Helena 

Lindholm, Maria Ring, Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-
Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, 
Bernadette Canal och Sara Johansson, för kommunens samtliga 
bank- och plusgirokonton knutna till organisationsnummer 
212000-2411 att: 
 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och 

saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar 
 
Klientmedelskontona är undantagna. 

  
att för år 2010 bemyndiga Jonas Borg, Peter Palmqvist, Helena 

Lindholm, Maria Ring, Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-
Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, 
Bernadette Canal och Sara Johansson, för kommunens samtliga 
bank- och plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donations-
stiftelser att: 
 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och 

saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar 

  
att för år 2010 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Maarit Magné, Carina Näslund, Helen 
Fagerström och Synnöve Sundqvist, att två i förening verkställa 
utbetalningar för löner och arvoden, den s k bankfilen som sänds 
till kommunens plusgirokonton. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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att fr.o.m. 2010-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen 

beslutade om den 9 november 2009. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram förslag till fullmakt för kommunens 
bankkonton, plusgirokonton och bankgiron för 2010. 
 
Förändringen jämfört med den senast beslutade fullmakten för är att 
Synnöve Sundqvist och Helen Fagerström ersätter Robert Sjöström för 
utbetalningar av löner och arvoden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 818 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-26, reviderad 2009-11-11 

 
– – – – 
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KS 675/09  007 
 

§ 819 Revisorernas utlåtande avseende delårs-
rapport 2009-08-31, Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per  

2009-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till 
sina handlingar, 

  
att lägga delårsrapporten till sina handlingar. 

Bakgrund 
Revisorerna i kommunalförbundet Sundsvall-Timrå Räddningstjänst-
förbund har granskat förbundets delårsrapport per 2009-08-31. Enligt 
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om 
resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med direk-
tionens mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till kommunfull-
mäktige i Sundsvalls och Timrå kommuner inför dess behandling av 
delårsrapporten. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) deltog p g a jäv inte i behandlingen eller beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-03 § 684 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-07 
• Revisorernas bedömning 2009-10-02 
• Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2009-08-31, 

KPMG 2009-10-02 
• Delårsrapport för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund per 

2009-08-31 
 
– – – – 
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KS 683/09  129 
 

§ 820 Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 
2009-2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga befolkningsprognosen till handlingarna. 

Bakgrund 
Befolkningen i Sundsvalls kommun beräknas öka från 94 955 personer 
år 2008 till 97 338 personer år 2015. I prognosen förväntas att födelse-
nettot minskar successivt. Flyttningsnettot förutsätts även i fortsättning-
en vara positivt. 
 
Under prognosperioden förväntas åldersgrupperna 0-6 år ligga kvar på 
samma nivå som 2009. Åldersgruppen 7-15 förutsätts öka främst i 
slutet av prognosperioden. Åldersgruppen 16-19 år minskar då de stora 
ålderskullarna födda kring år 1990 kommer upp i arbetsför ålder. De 
yngre pensionärerna i ålder 65-79 år fortsätter att öka under perioden. 
 
Kommunkoncernen är den organisation som har det största ansvaret för 
att utveckla Sundsvall. Koncernstaben menar att det är av stor vikt att 
kommunkoncernen arbetar för att locka personer i åldern 20-40 år att 
flytta till kommunen för att Sundsvall ska fortsätta öka sin befolkning. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-03 § 677 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-02 
• Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2009-2015 inkl. 

bilagor 2009-08-24 
 
– – – – 
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KS 764/09  001 
 

§ 821 Direktiv för utredning om ny övergripande 
nämnds- och förvaltningsorganisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa direktiv för arbetet att ta fram förslag till ny över-

gripande nämnds- och förvaltningsorganisation i Sundsvalls 
kommun enligt koncernstabens förslag 2009-11-01, reviderat 
2009-11-30. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i mål och resursplan 2010 lämnat ett uppdrag 
om att senast 2010-04-30 få presenterat ett förslag till ny övergripande 
nämnds- och förvaltningsorganisation utifrån direktiv fastställda i 
kommunstyrelsen. Ett förslag till projektdirektiv har upprättats utifrån 
Sundsvalls kommuns projektmodell. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S), med bifall av Magnus Sjödin (M), yrkar att 
kommunstyrelsens vice ordförande ska ingå i styrgruppen. 
 
Peder Björk (S), med bifall av Magnus Sjödin (M), yrkar att följande 
tillägg ska göras till projektdirektiven ”att de förslag som tas fram ska 
omfatta en kommunstyrelse och nämnder”. 
 
Kim G Ottosson (V), med bifall av Magnus Sjödin (M), yrkar att  
projektdirektivens punkt 4 andra meningen avslutningsvis ska formul-
eras ”…av ett gott ledarskap och goda förutsättningar för alla med-
arbetare”. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på yrkandena, och finner att kommunstyrelsen bifallit  
desamma.  
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Beslutsunderlag 
• Projektdirektiv 2009-11-01, reviderat 2009-11-30 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 689 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-05 
• Projektdirektiv 2009-11-01 

 
– – – – 
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KS 54/09  019  
 

§ 822 Förslag till organisering och finansiering för 
framtagande av hållbar utvecklings- och 
tillväxtstrategi för Sundsvalls kommun för 
perioden fram till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa plan för organisering och finansiering (projektdirektiv) 

daterat 2009-11-30. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2009-03-16 § 647 koncernstaben i uppdrag att ta 
fram en hållbar utvecklings- och tillväxtstrategi för Sundsvalls 
kommun för perioden fram till 2021. Koncernstaben har nu tagit fram 
ett förslag till hur uppdraget kan organiseras och finansieras. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) redogör för resultatet av de politiska diskussioner som 
förts efter finansutskottets sammanträde. Dessa har lett fram till ett nytt 
förslag till projektdirektiv. I förslaget anges att styrgruppen ska bestå av 
kommunstyrelsens finansutskott, det finns möjlighet att senare ändra 
detta om det visar sig att en annan sammansättning är lämpligare.  

Beslutsunderlag 
• Plan för organisering och finansiering (projektdirektiv) 2009-11-30 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 690 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-22 
• Projektdirektiv 2009-10-22 

 
– – – – 
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KS 668/09  420 
 

§ 823 Kommuner och regioner i internationellt 
klimatarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun ställer sig bakom skrivningarna i borg-

mästaravtalet och har för avsikt att arbeta efter dem, men är 
under rådande planeringsförutsättningar tveksamma till att 
kunna genomföra samtliga aktiviteter, 

  
att inte just nu skriva under borgmästaravtalet, 
  
att ett undertecknande av borgmästaravtalet ska prövas igen under 

maj månad 2010. 

Bakgrund 
Syftet med att underteckna Borgmästaravtalet är att öka ambitionerna 
och skapa opinion inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn den 7 till 
18 december 2009 (”Cop 15”). 
 
Vid tiden för samordningsutskottets senaste behandling av ärendet kom 
en ny officiell svensk översättning av Borgmästaravtalet som förändrar 
förutsättningarna för kommunen att skriva under. Därför återremittera-
des ärendet för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-24 § 505 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-13 

 
– – – – 
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KS 347/09  140 

§ 824 Utredning angående förutsättningar för en 
regional produktionsanläggning för biogas, 
Östersunds och Sundsvalls kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utredningen förutsättningar för en regional 

produktionsanläggning för biogas, 
  
att uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB 

att tillsammans med Östersunds kommun utarbeta ett förslag till 
samarbetsavtal, med inriktningsmålet att säkerställa en lång-
siktig lösning där Östersunds kommun dels garanteras 
omhändertagande av dess hushållssopor, dels ges garantier för 
återleverans av biogas med fordonskvalitet, 

  
att uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB 

att återkomma med förslag till finansiering av det fortsatta 
utrednings- och projekteringsarbetet. samt eventuellt genom-
förande av utredningens förslag. 

Bakgrund 
Fokusera i Sundsvall AB har tillsammans med Östersunds kommun 
genomfört en utredning som visar på förutsättningar för lokalisering 
och ägande av en storskalig produktionsanläggning för biogas. 
 
Utredningen visar på behovet av ett formaliserat samarbete mellan 
Östersund och Sundsvall för att uppnå tillräcklig mängd organisk 
material. En säkrad mängd råvara, samt anläggningens storlek och 
robusthet är avgörande faktorer för en ekonomiskt bärkraftig 
investering. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-24 § 503 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Utredning angående förutsättningar för en regional 

produktionsanläggning för biogas, daterad september 2009 
 
– – – – 
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KS 685/09  370 
 

§ 825 Investering i vindkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till koncernstaben för kompletterande 

utredning avseende de legala förutsättningarna. 

Bakgrund 
I tidigare MRP uppdrag har Sundsvalls kommun uttryckt en ambition 
att studera förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft. Styrelsen 
för Stadsbacken AB föreslår vid sitt styrelsemöte den 25 september 
2009, kommunfullmäktige att besluta att SEAB påbörjar ett arbete som 
ska leda till en investering i vindkraft för maximalt 160 miljoner 
kronor. 

Överläggning 
Erland Solander (M), med bifall av Anita Bdioui (S), yrkar att ärendet 
ska återremitteras till koncernstaben för en kompletterande utredning 
av de legala förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 696 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-29 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-09-25 § 73 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-09-14 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2009-09-10 
• Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2009-10-08 

 
– – – – 
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KS 788/09  537 
 

§ 826 Förslag till avsiktsförklaring angående 
Sundsvalls-Härnösands flygplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsiktsförklaringen angående Sundsvalls-Härnösands 

flygplats, 
  
att till Sundsvalls kommuns representanter i förhandlingsorganisa-

tionen utse kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 
vice ordförande samt oppositionsrådet. 

Bakgrund 
Statsmakterna har beslutat att Sundsvalls-Härnösands flygplats 
(Midlanda) inte längre ska drivas via Luftfartsverket. Avsikten är att 
överlämna flygplatsen till kommunala intressenter. Utifrån detta har det 
förts diskussioner mellan Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommun-
er om former för ett kommunalt övertagande, något som har lett fram 
till ett förslag till gemensam avsiktsförklaring. Denna ska då ligga till 
grund för fortsatta förhandlingar med Luftfartsverket. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 699 
• Förslag till avsiktsförklaring 

 
– – – – 
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KS 471/09  100 
 

§ 827 Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende 
mutor och andra otillbörliga förmåner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ”Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor 

och andra otillbörliga förmåner” daterade 2009-09-11. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, utifrån framkomna önskemål, tagit fram ett förslag 
till riktlinjer för anställda och förtroendevalda inom Sundsvalls 
kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 697 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-09 
• Förslag till ”Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och 

andra otillbörliga förmåner” daterade 2009-09-11 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-06-25 § 82 
• Fastighetskontorets skrivelse 2009-06-03 

 
– – – – 
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KS 62/09  170 
 

§ 828 Utvidgning av Räddningstjänstförbundet 
Sundsvall-Timrå med Ånge kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen enligt de principer som redovisas nedan; samt i 

ärendet i övrigt, ska gå in i samverkan inom området Skydd mot 
olyckor genom att anta Ånge kommun som medlem i befintligt 
kommunalförbund med organisationsnummer 22 20 00-0422 
fr.o.m. den 1 januari 2010, 

  
att förbundsordning enligt redovisat förslag i ärendet antas, 
  
att fullmäktige medger att eget kapital och tillgångar i kommunal-

förbundet per den 1 januari 2010 enligt prognos uppgår till 20 
387 tkr varav 18 325 tkr tillförs från Räddningstjänstförbundet 
Sundsvall-Timrå och 2 062 tkr tillförs från Ånge kommun. 
Definitivt värde på eget kapital och tillgångar ska redovisas för 
förbundets direktion när årsredovisningar för 2009 för Ånge 
kommun och förbundet är klara, 

  
att modell för andels- och kostnadsfördelning enligt de principer 

som redovisas i ärendet godkänns: Ånge kommun betalar i 
förhållande till antalet invånare den 1 januari året före respektive 
budgetår förhöjt med en faktor på 25 % (Ånges andel av kost-
naderna i förhållande till antalet invånare gånger 1,25). 
Sundsvalls och Timrå kommuner delar resterande kostnader för 
förbundet enligt avtal som gäller från 1990-01-01, 

  
att tillämpning vad gäller pensioner i enlighet med redovisade 

principer godkänns, 
  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse 2 ledamöter i ett ägarråd 

som ansvarar för förbundsmedlemmarnas dialog med förbundet 
om budget, uppföljning och utveckling av verksamheten, samt 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att anta förändringar av 

förbundsordningen som kan bli nödvändiga på grund av 
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ändringar i lagar och förordningar som förbundsordningen 
hänvisar till. 

Bakgrund 
Ånge kommun har tagit initiativ till att ansöka om medlemskap i 
Räddningstjänstförbundet Sundsvall-Timrå, RST. Kommunfullmäktige 
i Sundsvalls och Timrå kommuner har gett kommunstyrelserna i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. En utredning har 
genomförts i samverkan mellan de tre kommunerna och RST. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) och Ingrid Möller (MP) deltog p g a jäv inte i 
behandlingen eller beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 698 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2009-11-02 

 
– – – – 
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KS 754/09  190 
 

§ 829 Gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillsammans med Timrå, Ånge och Nordanstig kommuner från 

och med 2011-01-01 samverka i en gemensam nämnd rörande 
överförmyndarverksamhet, 

  
att Sundsvalls kommun skall vara värdkommun för den gemen-

samma nämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommu-
nens nämndorganisation, 

  
att fastställa bifogade förslag till reglemente för den gemensamma 

nämnden, samt 
  
att godkänna bifogade förslag till samverkansavtal för den gemen-

samma nämnden. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnderna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig har sedan 
2002 samverkat om överförmyndarfrågorna genom samarbetsavtal. 
Avtalen innebär att överförmyndarkontoret i Sundsvall ansvarar för 
nämndservice, all administration samt för all handläggning av verk-
samheten. 
 
Ett liknande avtal har år 2008 träffats mellan Ånge kommun och 
Sundsvalls överförmyndarnämnd.  Enda skillnaden är att handläggaren 
för Ånge kommuns ärenden blev fortsatt stationerad på Samservice i 
Fränsta, där denne har handlagt samtliga för Ånge kommun före-
kommande ärenden med uppbackning från överförmyndarkontoret i 
Sundsvall. 
 
De samverkande kommunerna är samstämmigt mycket nöjda med det 
samarbete som idag föreligger. Rättssäkerheten och kompetensen i 
överförmyndarärenden blir högre samt servicen och tillgängligheten till 
medborgarna ökar betydligt med ett gemensamt överförmyndarkontor. 
En erfarenhet som vuxit fram är dock behovet av en gemensam mer 
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strukturerad styrning av verksamheten i regionen. Detta bör ske genom 
bildandet av ett gemensamt förtroendeorgan, i första hand för de fyra 
samverkande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 700 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-02 
• Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 
• Förslag till samverkansavtal 
• Utkast till budget 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-10-20 § 85 

 
– – – – 
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KS 491/09  130 
 

§ 830 Upphävande av invandrarpolitiskt program 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva det invandrarpolitiska programmet, fastställt av 

kommunfullmäktige 1994-04-18. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
har beslutat att föreslå kommunfullmäktige upphäva det invandrar-
politiska programmet. Detta eftersom programmet inte längre fyller 
någon funktion, i och med att det i praktiken har ersatts av nämndens 
egna mål. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 706 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-28 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2009-06-17 § 60 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2009-05-25 
• Invandrarpolitiskt program, antaget av fullmäktige 1994-04-18 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 31 
 

 
 
KS 352/09  045 
 

§ 831 Principer för finansiering av plankostnader, 
detaljplaner, översiktsplaner m.m. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Regler för redovisning av fastighetskostnader/ 

exploateringskostnader” enligt koncernstabens förslag  
2009-10-21. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samordningsutskott beslutade 2009-05-26 § 419 att 
uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till uppdaterade regler 
för redovisning av fastighetskostnader, samt att förslaget ska omfatta 
vilka plankostnader som kan ingå i en exploatering/investering. Detta 
utifrån diskussioner i samband med beslutet om aktualisering av 
Sundsvalls kommuns översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-10 § 495 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-21 inkl förslag till regler 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 32 
 

 
 
KS 775/09  002 
 

§ 832 Delegation av beslutanderätt avseende 
utgifter för upprättande av fördjupade 
översiktsplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till samordningsutskottet delegera beslutanderätten vad avser 

frågan om utgifter för upprättande av fördjupade översiktsplaner 
kan belasta en exploatering. 

Bakgrund 
Samordningsutskottet har vid dagens sammanträde beslutat föreslå 
kommunstyrelsen fastställa regler för redovisning av fastighetskostnad-
er/exploateringskostnader. I dessa anges att ”utgifter för upprättande av 
fördjupade översiktsplaner kan endast i undantagsfall belasta en 
exploatering”, och att detta förutsätter ett särskilt beslut i kommun-
styrelsen inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-10 § 496 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 33 
 

 
 
KS 643/09  252 

§ 833 Avtal med Blomsterforum i Sundsvall AB om 
ersättning för avveckling av bolaget i 
samband med ny E4-sträckning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden träffa avtal med Blomster-

forum i Sundsvall AB om ersättning, dels med 350 000 kronor 
för avveckling av bolaget, dels med 164 000 kronor för kvar-
varande hyra för bolagets lokaler under tiden 2009-07-01 t.o.m. 
2010-03-31, 

  
att finansiering sker från anslaget till E4 Sundsvall i investerings-

budget 2010. 

Bakgrund 
Ägaren till Blomsterforum i Sundsvall AB har försökt att sälja rörelsen. 
Det har inte lyckats då fastigheten kommer att tas i anspråk av ny E4. 
Ägaren har vänt sig till kommunen för att hitta en lösning och efter 
samråd med Vägverket föreslås att avtal träffas om avveckling av 
bolaget. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 3 november 2009 beslutades att 
ytterligare information i ärendet skulle inhämtas från stadsbyggnads-
kontoret. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 692 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-03 § 685 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-07 
• Stadsbyggandsnämndens protokoll 2009-09-23 § 218 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse samt förslag till avtal  

2009-08-24 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 34 
 

 
 
KS 789/09  002 
 

§ 834 Delegation till stadsbyggnadsnämnden vad 
gäller rätt att besluta om fastighetsförvärv 
med direkt koppling till projektet E4 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till stadsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten i ärenden 

om fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4 
Sundsvall, 

  
att villkora delegationen med att köpeskillingen inkl. annan 

ersättning ska vara godkänd av Vägverket, så att utbetalning av 
statsbidrag med hela beloppet kan ske, 

  
att stadsbyggnadsnämnden månatligen ska redovisa utifrån 

delegationen fattade beslut till kommunstyrelsens finansutskott. 

Bakgrund 
I samband med projektet E4 Sundsvall har det konstaterats att det finns 
ett behov av fastighetsförvärv för att svara mot Vägverkets krav. Om 
dessa beslut drar ut på tiden kan följden bli senareläggning i bygg-
processen. Det föreslås därför att dessa beslut delegeras till kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-11-24 § 507 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-11 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 35 
 

 
 
KS 721/09  406  
 

§ 835 Revidering av taxa inom miljöbalkens 
område 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område, samt 
  
att taxan skall träda i kraft från och med 2010-01-01. 

Bakgrund 
I enlighet med 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets verksamhet, i fråga 
om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken. 
 
Nuvarande taxa för verksamhet inom miljöbalkens område antogs av 
kommunfullmäktige 2008-12-15, § 470. 
 
Föreliggande förslag syftar till att revidera tillsynsavgiften för den 
verksamhet som bedrivs vid Blåbergets avfallsanläggning. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 701 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 93 
• Miljökontorets skrivelse 2009-10-07 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 36 
 

 
 
KS 698/09  706  
 

§ 836 Revidering av taxa enligt alkohollag 
(1994:1738) och tobakslag (1993:581) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa socialnämndens förslag till revidering av taxa enligt 

alkohollagen och tobakslagen, samt 
  
att taxan skall träda i kraft från och med 2010-01-01. 

Bakgrund 
Med stöd av alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för såväl 
prövning av ansökan om serveringstillstånd som för tillsynen av efter-
levnaden av serveringsbestämmelserna. Avgift för tillsyn får även tas ut 
av den som bedriver anmälningspliktig servering eller detaljhandel med 
öl. 
 
Enligt tobakslagen (1993:581) ankommer det på kommunen att, i viss 
särskilt angiven utsträckning, utöva den omedelbara tillsynen över 
tobakslagen. För sin tillsyn har kommunen rätt att, enligt bestämmelse i 
tobakslagen, ta ut avgifter. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 702 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Socialnämndens protokoll 2009-09-23 § 166 
• Socialtjänstens skrivelser 2009-08-21 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 37 
 

 
 
KS 720/09  406 
 

§ 837 Revidering av taxa för offentlig 
livsmedelskontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa för 

offentlig livsmedelskontroll, samt 
  
att taxan skall gälla från och med 2010-01-01. 

Bakgrund 
Med stöd av livsmedelslagen och förordningen om avgifter för offentlig 
livsmedelskontroll skall avgifter betalas för kommunernas kostnader 
för bl.a. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedels-
lagen. Avgiften skall baseras på en taxa som kommunfullmäktige be-
stämmer. Avsikten är att avgiften skall täcka kommunens kostnader för 
kontrollen. Nuvarande taxa fastställdes av kommunfullmäktige  
2006-12-18, § 469. 
 
Med anledning av att livsmedelsverket beslutat om vissa förändringar i 
regelverket för livsmedelsverksamheter har behov uppkommit att revi-
dera taxan för offentlig livsmedelskontroll. 
 
Nu föreliggande förslag till revidering av taxan bygger på ett underlag 
utarbetat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 703 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 92 
• Miljökontorets skrivelse 2009-09-24 
• Förslag till taxa för offentlig livsmedelskontroll 2009-10-14 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 38 
 

 
 
KS 723/09  406 
 

§ 838 Justering av taxa enligt lag (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2010 höja taxan enligt lag 

om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med 
högst 2 %. 

Bakgrund 
Ett nytt internationellt hälsoreglemente infördes i svensk lagstiftning 
genom lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Lagen trädde i kraft den 15 juni 2007 då den tidigare 
gällande karantänslagen upphörde att gälla. 
 
Enligt nämnda lag svarar kommunen bl.a. för att åtgärder till skydd för 
människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat 
gods samt djur. Av 26 § i ovan nämnda lag framgår att kommunen får 
ta ut avgifter för åtgärder som vidtages enligt lagen. Taxa enligt denna 
lag fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-15. 
 
Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att höja taxan enligt 
lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med högst 
2 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 704 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91 
• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 39 
 

 
 
KS 719/09  406 
 

§ 839 Justering av taxa enligt lag (2007:1455) om 
detaljhandel med nikotinläkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2010 höja taxan enligt lag 

om detaljhandel med nikotinläkemedel högst 2 %. 

Bakgrund 
Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel samt förordningen (2008:30) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel ikraft. 
 
Enligt 9 § i ovan nämnda lag skall kommunen utöva viss kontroll över 
lagen och dess efterlevnad. 
 
Enligt 10 § i ovan nämnda lag får en kommun för sin kontroll ta ut 
avgift av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel. En 
förutsättning för att kommunen skall kunna ta ut sådana avgifter är 
dock att kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa. Sådan taxa har 
fastställts genom beslut av kommunfullmäktige 2009-04-27. 
 
Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att höja taxan om 
detaljhandel med nikotinläkemedel med högst 2 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 705 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91 
• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 40 
 

 
 
KS 4/09  102 
 

§ 840 Val av ny ersättare i finansutskottet efter Pär 
Hammarberg (FP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa ordinarie kommunstyrelse-

sammanträde. 

Bakgrund 
Pär Hammarberg (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen, varför han inte längre kan vara ersättare i 
finansutskottet. 

Överläggning 
Det finns inget förslag till ny ersättare i finansutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-09 § 805 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 41 
 

 
 
KS 4/09  102 
 

§ 841 Val av ny ersättare i samordningsutskottet 
efter Pär Hammarberg (FP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa ordinarie kommunstyrelse-

sammanträde. 

Bakgrund 
Pär Hammarberg (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen, varför han inte längre kan vara ersättare i 
samordningsutskottet. 

Överläggning 
Det finns inget förslag till ny ersättare i samordningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-09 § 806 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 42 
 

 
 
KS 4/09  102 och 744/09  102 
 

§ 842 Avsägelse av uppdrag och val av ny 
ersättare i finansutskottet efter Lars 
Hillerström (MP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa ordinarie kommunstyrelse-

sammanträde. 

Bakgrund 
Lars Hillerström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
finansutskottet. Detta innebär att uppdraget är vakant och att en ny 
ersättare måste utses av kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Det finns inget förslag till ny ersättare i finansutskottet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-09 § 807 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 43 
 

 
 
KS 313/09  860 
 

§ 843 Val av tre ledamöter i en ledningsgrupp för 
förstudien av ”Visualiseringscenter i kultur- 
och teaterhuset” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamöter i ledningsgruppen utse Kim G Ottosson (V), 

Tommy Eriksson (S) och Reinhold Hellgren (C). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 791 att det ska utses tre 
ledamöter i en ledningsgrupp för förstudie avseende ett visualiserings-
center i kultur- och teaterhuset. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) nominerar Kim G Ottosson (V) och Tommy Eriksson 
(S). 
 
Magnus Sjödin (S) nominerar Reinhold Hellgren (C). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-12 § 791 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 44 
 

 
 
KS 764/09  001 
 

§ 844 Val av referensgrupp till projekt ”Utredning 
om ny övergripande nämnds- och 
förvaltningsorganisation” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att referensgruppen skall bestå av kommunfullmäktiges 

gruppledare. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde beslutat om direktiv för 
utredning om ny övergripande nämnds- och förvaltningsorganisation. 
Enligt direktiven ska det finnas en politiskt tillsatt referensgrupp. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 689 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-05 
• Projektdirektiv 2009-11-01 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 45 
 

 
 
KS 48/08  030 
 

§ 845 Motion (M), (FP), (C) och (KD) om översyn av 
kultur- och fritidslokaler i Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses besvarad. 

Bakgrund 
(M), (FP), (C) och (KD) har i en motion yrkat på en översyn av kultur- 
och fritidslokaler i kommunen.Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
2008-06-18 § 68 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Detta utifrån att det redan pågår arbete som ligger i linje med 
motionens förslag. 
 
Enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för motioners 
besvarande kan en motion anses besvarad om kommunfullmäktige kan 
konstatera att de i motionen yrkade åtgärderna redan, genom tidigare 
fullmäktigebeslut eller på annat sätt, har beslutats eller verkställts och 
att ytterligare åtgärder därmed inte behövs. Denna regel hade dock inte 
fastställts när kultur- och fritidsnämnden yttrade sig, de enda alternativ 
som då stod till buds var avslag eller bifall. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-03 § 687 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-21 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-11-12 med 

slutrapport juni 2008 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-06-18 § 68 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse inkl bilagor 2008-05-27 
• Motion (M), (FP), (C) och (KD) om översyn av kultur- och 

fritidslokaler i Sundsvalls kommun 2008-01-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 46 
 

 
 

§ 846 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
KS 10/09  002 
 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 3 och 17 november 2009; samt 
 
Samordningsutskottet den 10 november 2009. 

 
KS 219/09  002 
 
att till sina handlingar lägga två beslut om pension som fattats den 

28 oktober 2009, nr 49 – 50, med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
KS 15/09  002 
 
att till sina handlingar lägga beslut nr 8 angående ändring och 

komplettering av attestanter som fattats den 4 november 2009. 
 
KS 716/09  450 
 
att till sina handlingar lägga beslut om ”Utlämnande av e-post” 

som fattats av kommunjuristen den 18 november 2009. 
 
KS 583/09  060 
 

att till sina handlingar lägga beslut fattat av t f kommundirektören 
den 20 oktober 2009 - ansökan från föreningen Svartviks 
Industriminnen om bidrag för verksamhetsåret 2009. 

 
KS 762/09  400 
 
att till sina handlingar lägga fattade beslut av folkhälsosam-

ordnaren om ekonomiska bidrag till skolor inom Sundsvalls 
kommun för hälsoarbete. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-11-30 47 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS 7/09 006 

§ 847 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

KOMMUNREVISIONEN 

• Uppföljning av 2005 års granskning av intern kontroll av verksam-
heten (KS 808/09  007) 

• Revisionsrapport – Placeringar av barn och ungdomar vid hem för 
vård och boende (KS 809/09  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 
• Inbjudan till jämställdhetsdagen den 8 mars 2010 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Regionalt program för arbete med förerande områden i Väster-

norrland 2010 (KS 783/09  438) 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2009 (KS 791/09  163) 

VÅGBRYTAREN – riksföreningen mot hälsovådlig 
elektromagnetisk strålning 

• Öppet brev till alla Sveriges kommuner, november 2009 – om 
trådlösa kommunikationssystem (KS 793/09  449) 

 
– – – – 
 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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