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Tid Kl. 14.00-14.05 

Plats Kommunhuset, rum 434 

  
Beslutande Peder Björk (S) ordförande 
 Martin Johansson (S) vice ordförande 
 Claes Stockhaus (V)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Johan Forssell kommunsekreterare 

 

Protokollet omfattar §§ 829-846 
Det noteras att ärende 1 ”Varumärkesarbetet - informationsärende” och 
ärende 20 ”Information om försäkringsskydd för skolbarn” utgår från 
dagordningen. Samtliga paragrafer i protokollet justeras omedelbart. 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Lars 
Persson med Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2010-00375 
 

§ 829 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 
2013-2014 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Partierna överlämnade sina förslag till mål och resursplan 2011-2012 
med plan för 2013-2014 på finansutskottets sammanträde 2010-06-01. 
Vid detta sammanträde bordlades ärendet för att invänta resultatet av 
kommunalvalet i september 2010. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-06-01 § 795 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2010-11-02 4 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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§ 830 Regler för överföring av nämndernas resultat 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunallagen är det ramverk som ytterst styr hur kommunen ska 
budgetera sina verksamheter. Krav finns på god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. För ökad styrning har förslag på nya regler för 
överföring av nämndernas resultat tagits fram. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-13 
• Utdrag ur ”Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser 

i Sundsvalls kommun” 
• Förslag till ”Regler för överföring av nämndernas resultat” daterat 

2010-10-21 
 
– – – – 
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§ 831 Redovisning av affärsplan för Stadsbacken 
AB - förlängning av tidsfrist  

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2010-03-09 § 735 uppdragit åt Stadsbacken 
AB att färdigställa en affärsplan för Stadsbackenkoncernen 2010-2012, 
för redovisning till kommunfullmäktige senast 2010-11-29. Stadsback-
en AB har inte hunnit upprätta en komplett affärsplan varför koncern-
staben föreslår att tidsfristen för redovisning av uppdraget förlängs. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735 

 
– – – – 
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§ 832 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag - 
tillika utdelningspolicy 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har fått i uppdrag att ta fram förslag till utdelnings-
policy för bolagen i Stadsbackenkoncernen. Då ”Ägarpolicy för 
Sundsvalls kommuns bolag” delvis behandlar samma område föreslås 
att utdelningspolicyn inarbetas i detta dokument. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-21 
• Förslag till ”Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag”, daterat 

2010-10-21 
• ”Utdelningspolicy för bolagen i Stadsbackenkoncernen” 

 
– – – – 
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§ 833 Himlabadet – inglasning av relax 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Stadsbacken AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner en till-
kommande investering på 1,5 mkr för inglasning av altan vid den s.k. 
Relaxen i Himlabadet. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 40 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-08-12 
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse inkl. bilagor 2010-08-09 
• Sundsvalls Arena AB:s styrelseprotokoll 2010-08-23 och  

2010-08-16 inkl. bilagor 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2010-11-02 8 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2010-00478 
 

§ 834 Himlabadet – anslutning till Sporthallsbadet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Sundsvall Arena AB anhåller om att kommunfullmäktige godkänner 
dels att bolaget bygger en anslutning mellan befintligt sporthallsbad 
och Himlabadet, dels en ombyggnad av dusch- och omklädningsut-
rymmet i befintlig simhall. Stadsbacken AB tillstyrker ansökan. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-06-18 § 26 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-06-14 
• Sundsvall Arena AB:s styrelseprotokoll 2010-05-07 
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse inkl. bilagor 2010-05-10 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-10-12 

 
– – – – 
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§ 835 Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Sundsvall Arena AB har utarbetat förslag till ombyggnad av sport-
hallens läktare, renovering av gång utanför omklädningsrum samt 
ommålning av befintlig gavel på sporthallen. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-13 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-05-21 § 10 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-05-17 
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse inkl. bilagor 2010-05-10 
• Sundsvall Arena AB:s styrelseprotokoll 2010-04-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-25 § 575 

 
– – – – 
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§ 836 Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon 
1:173 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Skönsmon 1:173 i enlighet med nya ersättningsregler i 
expropriationslagen. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 210  

samt 2010-05-19 § 102 
• Stadsbyggnadskontoret skrivelse inkl. karta 2010-08-24 
• Köpeavtal samt köpebrev 

 
– – – – 
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§ 837 Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon 
1:174 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Skönsmon 1:174 i enlighet med nya ersättningsregler i 
expropriationslagen. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 211 samt 

2010-05-19 § 102 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. karta 2010-08-24 
• Köpeavtal samt köpebrev 

 
– – – – 
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§ 838 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil 
Åströmssons fond 2010 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil 
Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av tillgång-
arna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och stödja 
ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att stiftelsen 
ska förvaltas av Sundsvalls kommun.  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. ansökningsbilagor 2010-10-19 

 
– – – – 
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§ 839 Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
För att få en smidig hantering av ansökan om Eurocard-kort bör tre 
personer på service- och teknikförvaltningens ekonomiservice ha 
fullmakt att underteckna dessa. Av de personer som enligt tidigare 
beslut har sådan fullmakt har en gått i pension, varför nytt beslut 
behövs. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-27 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2010-11-02 14 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2010-00530 
 

§ 840 Taxa för miljökontorets uppdragsverksamhet 
inom miljöområdet för år 2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Enligt taxa för miljökontorets uppdragsverksamhet inom miljöområdet 
tas ut avgift av uppdragsgivare vid utnyttjande av miljönämndens 
tjänster av servicekaraktär. Det är således fråga om uppdrag som inte 
avser myndighetsutövning. Miljönämnden har 2010-08-18 beslutat 
begära att kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att för år 
2011 höja nu ifrågavarande taxa med högst 2 %.  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 65 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 841 Taxa enligt miljöbalken för år 2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
För att säkerställa syftet och efterlevnaden av miljöbalken (1998:808) 
samt de föreskrifter som meddelats med stöd av balken utövas tillsyn 
av vissa myndigheter. Miljönämnden har 2010-08-18 beslutat begära 
att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att för år 2011 höja taxan 
enligt miljöbalken (1998:808) med högst 2 %. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 64 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 842 Taxa inom strålskyddslagens område för år 
2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Enligt strålskyddslagen (1988:220) och strålskyddsförordningen 
(1988:293) ska den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet utöva viss särskilt angiven tillsyn över 
lagens efterlevnad. Miljönämnden har funnit behov av att för år 2011 
höja taxan med högst 2 %. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 68 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 843 Taxa enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel an-
kommer det på den kommun där detaljhandeln bedrivs att kontrollera 
efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats i anslut-
ning till denna. Miljönämnden har 2010-08-18 beslutat begära att 
kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att för år 2011 höja 
taxan enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läke-
medel med högst 2 %.  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 67 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 844 Taxa enligt livsmedelslagen för år 2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Med stöd av livsmedelslagen och förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska avgifter betalas 
för kommunens kostnader för bl.a. offentlig kontroll, prövning och 
registrering enligt livsmedelslagen. Miljönämnden har 2010-08-18 
beslutat begära att kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att 
för år 2011 höja taxan enligt livsmedelslagen med högst 2 %. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 69 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 845 Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 
år 2011 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa ankommer det på kommunerna att svara för vissa i 
lagen angivna undersökningar och åtgärder. Miljönämnden har 
2010-08-18 beslutat begära att kommunfullmäktige bemyndigar miljö-
nämnden att för år 2011 höja taxan för nämnda lag med högst 2 %.  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 66 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 846 Ändring av tidsplan angående 
medfinansiering av projekt Stenstaden 
Visitor Centre 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2010-09-13 § 1014 beslutat medfinansiera 
projektet Stenstaden Visitor Centre, ett beslut som villkorades med att 
en överenskommelse samt vissa utredningar skulle vara klara senast 
2010-11-15. Koncernstaben föreslår att datumet ändras. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1014 

 
– – – – 
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