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Tid Kl. 14.00 – 14.30 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M), ordförande  
 Stefan Falk (FP) ersättare för Lars 

Persson (FP) 
 

 Malin Broström (M)   
 Habib Effati (M)   
 Mats Mehlin (C) ersättare för Annelie 

Luthman (FP) 
§§ 1 – 15, 17 - 26 

 Sverker Ottosson (MP)   
 Hans Forsberg (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S) §§ 1 – 14, 16 - 26  
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Martin 

Johansson (S) 
 

 Kim G Ottosson (V)   
 Sven Bredberg (M) ersättare för Mats 

Mehlin (C) 
§ 16 

 Claes Stockhaus (V) ersättare för Bodil 
Hansson (S) 

§ 15 

    
Ersättare Sven Bredberg (M) §§ 1 – 15, 17 - 26  
 Else Ammor (M)   
 Mathias Rex (MP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Claes Stockhaus (V) §§ 1 – 14, 16 - 26  
    
Övriga Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Torbjörn Stark bolagsekonom § 9 
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Protokollet omfattar §§ 1 – 26. Det noteras att dagordningens ärenden 4 
”Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet”, 5 
”Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Handikapprådet”, 6 
Val av ledamöter och ersättare till Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
naturskyddsfond”, 7 ”Val av ledamöter till Förhandlingsdelegationen”, 
8 ”Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011 – 2014” 
samt 13 ”Regler för överföring av nämndernas resultat” stryks från 
dagordningen. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-11-15 2010-11-16 2010-11-17 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-12-10  Johan Forssell 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peder Björk med 
Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00705 
 

§ 1 Val av kommunstyrelsens finansutskott  
för mandatperioden 1 november 2010 –  
31 oktober 2014  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 

finansutskott för perioden från och med detta sammanträde, den 
15 november 2010, intill det sammanträde då val av styrelse 
förrättas nästa gång: 
 
Ledamöter: 
Magnus Sjödin (M), Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk 
Malin Broström (M), Bergsgatan 21 B, 852 36 Sundsvall 
Annelie Luthman (FP), Hjortgatan 3 B, 852 39 Sundsvall 
MariAnne Andersson (MP), Vallgatan 11 B, 854 60 Sundsvall 
Peder Björk (S), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall 
Martin Johansson (S), Rude 143, 864 91 Matfors 
Claes Stockhaus (V), Kårsta 104, 860 40 Indal 
 
Ersättare: 
Habib Effati (M), Fredsgatan 21, 852 35 Sundsvall 
Hans Brynielsson (KD), Kontorsvägen 15, 862 34 Kvissleby 
Lars Persson (FP), Björneborgsgatan 10 D, 852 38 Sundsvall 
Mats Mehlin (C), Märrgård (Lidenvägen 33), 861 40 Liden 
Lena Österlund (S), Lunnängevägen 24, 855 90 Sundsvall 
João Pinheiro (S), Furubergsgatan 5, 856 43 Sundsvall 
Kim G Ottosson (V), Ljusstakevägen 15, 860 40 Indal 

att utse Magnus Sjödin (M) till ordförande i kommunstyrelsens 
finansutskott för perioden från och med detta sammanträde, den 
15 november 2010, intill det sammanträde då val av styrelse 
förrättas nästa gång, 

  
att utse Annelie Luthman (FP) till vice ordförande i kommun-

styrelsens finansutskott för perioden från och med detta 
sammanträde, den 15 november 2010, intill det sammanträde då 
val av styrelse förrättas nästa gång. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till 
kommunstyrelsens finansutskott för mandatperioden . 

Överläggning 
Respektive partis företrädare nominerar kandidater till uppdragen som 
ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00706 
 

§ 2 Val av kommunstyrelsens samordnings-
utskott för mandatperioden 1 november 2010 
– 31 oktober 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 

samordningsutskott för perioden från och med detta samman-
träde, den 15 november 2010, intill det sammanträde då val av 
styrelse förrättas nästa gång: 
 
Ledamöter 
Erland Solander (M), Skölevägen 78, 864 91 Matfors 
Else Ammor (M), Storgatan 45 B, 852 30 Sundsvall 
Lars Persson (FP), Björneborgsgatan 10 D, 852 38 Sundsvall 
Mathias Rex (MP), Västergatan 24 A, 856 42 Sundsvall 
Bodil Hansson (S), Mogatan 61 B, 854 60 Sundsvall 
Leif Nilsson (S), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall 
Kim G Ottosson (V), Ljusstakevägen 15, 860 40 Indal 
 
Ersättare: 
Habib Effati (M), Fredsgatan 21, 852 35 Sundsvall 
Sven Bredberg (M), Basgränd 2 O, 856 44 Sundsvall 
Bertil Hörnqvist (KD), Tornfalksvägen 23, 856 51 Sundsvall 
Vakant (C) 
Tommy Eriksson (S), Bällstavägen 29, 864 32 Matfors 
Lena Sjöberg (S), Nedansjövägen 45, 860 13 Stöde 
Annicka Burman (V), Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall, 

att utse Lars Persson (FP) till ordförande i kommunstyrelsens 
samordningsutskott för perioden från och med detta 
sammanträde, den 15 november 2010, intill det sammanträde då 
val av styrelse förrättas nästa gång, 

  
att utse Erland Solander (M) till vice ordförande i kommun-

styrelsens samordningsutskott för perioden från och med detta 
sammanträde, den 15 november 2010, intill det sammanträde då 
val av styrelse förrättas nästa gång. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till 
kommunstyrelsens samordningsutskott för mandatperioden 2011-01-01 
till 2014-12-31. 

Överläggning 
Respektive partis företrädare nominerar kandidater till uppdragen som 
ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00707 
 

§ 3 Val av kommunstyrelsens internutskott för 
mandatperioden 1 november 2010 – 31 
oktober 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att valen förrättas vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-06, 
  
att ärendet ska behandlas efter det att kommunstyrelsen fastställt 

arbetsfördelningen mellan de olika utskotten. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till 
kommunstyrelsens internutskott för mandatperioden 2011-01-01 till 
2014-12-31. 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Magnus Sjödin (M) yrkar att valen ska förrättas 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-06, och att ärendet då ska 
behandlas efter det att kommunstyrelsen fastställt arbetsfördelningen 
mellan de olika utskotten. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00603 
 

§ 4 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2011: 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 20 juni, 26 september, 
31 oktober, 28 november och 19 december, 

  
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 

på sammanträdesdagarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. 
 
Tidigare år har även kommunstyrelsen och dess utskotts sammanträdes-
dagar behandlats i samma ärende. Inför 2011 väljer koncernstaben att 
lägga fram förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar separat 
för att på så sätt öka tydligheten i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-12, rev 2010-11-15 (delas ut) 

 
– – – – 
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KS-2010-00576 
 

§ 5 I högre utsträckning övergå till E-handel, 
MRP-uppdrag nr 19, 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

Bakgrund 
I mål och resursplan 2008 gavs koncernstaben i uppdrag att i högre 
grad övergå till elektronisk handel (E-handel). Ett projekt angående e-
handel har genomförts och projektet har avlämnat en slutrapport med 
frågeställningar som koncernstaben kommer att fortsätta arbeta med. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-10-19 § 669 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-04 
• Projektslutrapport - E-handel, version 1.0 

 
– – – – 
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KS-2010-00375 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde  

2010-12-06. 

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. Den nya majoriteten (M, FP, MP, C 
och KD) arbetar med att ta fram ett nytt förslag till Mål och resursplan 
för 2011-2012 med plan för 2013-2014. Tidplanen är att kommun-
fullmäktige ska besluta om Mål och resursplanen 2010-12-20.  

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar att ärendet ska behandlas vid kommun-
styrelsens sammanträde 2010-12-06. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 829 
• Finansutskottets protokoll 2010-06-01 § 795 

 
– – – – 
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KS-2010-00677 

§ 7 Kommunal skattesats för 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2011 till 22:29 

kronor per skattekrona. 

Bakgrund 
Som en del av ärendet om Mål och resursplan för åren 2011-2014 ingår 
att kommunfullmäktige tar beslut om nästa års skattesats. Enligt 
kommunallagen ska detta beslutas senast före november månads 
utgång. På grund av detta måste skattesatsen behandlas som ett separat 
ärende, då Mål och resursplanen inte kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige förrän vid december månads sammanträde 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att 
skattesatsen 2011 ska vara oförändrad gentemot 2010, dvs 22:29 kronor 
per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-09 

 
– – – – 
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KS-2010-00611 
 

§ 8 Redovisning av affärsplan för Stadsbacken 
AB - förlängning av tidsfrist 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra den i kommunfullmäktiges beslut 2010-03-09 § 735 

angivna tidsfristen avseende affärsplan för Stadsbacken-
koncernen till 2011-03-31. 

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. 

Överläggning 
Före ärendets behandling påpekas att tidsfristen ska vara 2011-03-31, 
inte som det står i förslaget 2010-03-31. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 831 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till ”Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns 

bolag”, daterat 2010-10-21, 
  
att policyn ska gälla fr.o.m. 2011-01-01, 
  
att tidigare beslutad policy upphör att gälla 2010-12-31. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 832 
• 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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§ 10 Himlabadet – inglasning av relax 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Sundsvall Arena AB genomför inglasning av altan 

i den s.k. Relaxen, 
  
att investeringen belastar projekt Himlabadet inom ramen för 

slutkostnadsprognosen 436,8 mkr. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 833 
• 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 
 
– – – – 
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§ 11 Himlabadet – anslutning till Sporthallsbadet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till service- och tekniknämnden att göra en teknisk 

bedömning och lämna synpunkter på de två alternativen 
(anslutning eller baracklösning). 

  
att bedömningen även bör belysa konsekvenserna av att påbörja 

etapp 2 under 2011, 
  
att uppdraget ska återrapporteras senast 2011-03-31. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 834 
• 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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§ 12 Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Sundsvall Arena AB:s förslag till ombyggnad av läktare 

m.m. i sporthallen i avvaktan på en redogörelse för sporthallens 
upprustningsbehov avseende åtgärder och uppskattade 
kostnader, 

  
att redogörelsen ska lämnas senast 2011-03-31. 

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. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar att redogörelsen för sporthallens upp-
rustningsbehov avseende åtgärder och uppskattade kostnader ska 
lämnas senast 2011-03-31. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 835 
• 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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§ 13 Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon 
1:173 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:173 förvärvas av Aina Wålin 

för 1 000 000 kronor, 
  
att erlägga 250 000 kronor i personlig ersättning i enlighet med nya 

ersättningsregler i expropriationslagen, 
  
att utgiften för förvärvet ska finansieras i samband med framtida 

exploatering av området. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 836 
• 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 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 19 
 

 
 
KS-2010-00581 
 

§ 14 Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon 
1:174 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:174 förvärvas av Bo och 

Lilli-Ann Engström för 1 700 000 kronor, 
  
att erlägga 425 000 kronor i personlig ersättning i enlighet med nya 

ersättningsregler i expropriationslagen, 
  
att utgiften för förvärvet ska finansieras i samband med framtida 

exploatering av området. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 837 
• 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 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 20 
 

 
 
KS-2010-00595 
 

§ 15 Delårsrapport januari-augusti 2010 för 
Medelpads Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 2010-

08-31 för Medelpads Räddningstjänstförbund till handlingarna; 
samt 

  
att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Medelpads räddningstjänstförbund ska, i likhet med övriga kommunala 
verksamheter, avge en delårsrapport. Denna ska fastställas av förbunds-
direktionen, och revisionen ska avge ett utlåtande. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-10-19 § 668 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-28 (delas ut) 
• Delårsrapport januari-augusti 2010 för Medelpads Räddnings-

tjänstförbund 
• Revisorernas bedömning 2010-10-15 med revisionsrapport 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 21 
 

 
 
KS-2010-00626 
 

§ 16 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Bertil 
Åströmssons fond 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja bidrag på 195 000 kronor ur Stiftelsen Bertil Åströms-

sons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens försam-
ling enligt koncernstabens förslag 2010-10-19. 

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. 

Jäv 
Mats Mehlin (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 838 
• Koncernstabens skrivelse inkl. ansökningsbilagor 2010-10-19 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 22 
 

 
 
KS-2010-00577 
 

§ 17 Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga envar av Robert Sjöström, Maiken Hjerpe och Eva 

Vestberg att underteckna ansökningar om Eurocard-kort, 
  
att upphäva fullmakt beslutad av kommunstyrelsen 2010-05-31 § 

980. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 839 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-27 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 23 
 

 
 
KS-2010-00530 
 

§ 18 Taxa för miljökontorets uppdragsverksamhet 
inom miljöområdet för år 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan för miljö-

kontorets uppdragsverksamhet inom miljöområdet med högst  
2 %. 

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 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 840 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 65 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 24 
 

 
 
KS-2010-00531 
 

§ 19 Taxa enligt miljöbalken för år 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan enligt 

miljöbalken med högst 2 %. 

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 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 841 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 64 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 25 
 

 
 
KS-2010-00532 
 

§ 20 Taxa inom strålskyddslagens område för år 
2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan inom 

strålskyddslagens (1998:220) område med högst 2 %. 

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 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 842 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 68 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 26 
 

 
 
KS-2010-00533 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan för tillsyn 

över handel med vissa receptfria läkemedel med högst 2 %. 

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 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 843 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 67 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 27 
 

 
 
KS-2010-00534 
 

§ 22 Taxa enligt livsmedelslagen för år 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun med högst 2 %. 

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 %. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 844 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 69 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 28 
 

 
 
KS-2010-00529 
 

§ 23 Taxa enligt lagen om skydd mot internatio-
nella hot mot människors hälsa för år 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan enligt lagen 

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa med högst 2 %. 

Bakgrund 
Enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot männi-
skors 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 miljönämnden att 
för år 2011 höja taxan för nämnda lag med högst 2 %. 

Överläggning 
Före ärendets behandling påpekas att miljönämnden föreslagit att 
bemyndigandet skulle begränsas till högst 2 %, på samma sätt som 
skett med andra taxor som behandlats på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 845 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20 
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 66 
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 29 
 

 
 
KS-2010-00452 
 

§ 24 Ändring av tidsplan angående med-
finansiering av projekt Stenstaden Visitor 
Centre 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ändra kommunstyrelsens beslut 2010-09-13 § 1014 på så sätt att 

överenskommelse ska vara uppnådd samt redovisning ske senast 
2010-12-31. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 846 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13 § 1014 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 30 
 

 
 

§ 25 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
 • Beslut fattade av utskotten: 

Finansutskottet den 2 november 2010 
Samordningsutskottet den 19 oktober 2010 
(KS-2010-00010). 

 
 • Fem (5) st beslut om pension som fattats under perioden den 

23 september – 1 november 2010, nr 160 – 164 
(KS-2010-00012). 

 
 • Kommunjuristens yttrande angående ansökan om tillstånd 

till kameraövervakning hos Per Elthin (KS-2010-00619) 
 
 • Folkhälsosamordnarens beslut om ekonomiskt bidrag till 

NBV och IOGT-NTO:s ungdomsförbund Junis 
(KS-2010-00667). 

 
 • Kommunjuristens beslut angående begäran om utfående av 

allmän handling (KS-2010-00643). 
 
 • Yttrande angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel från 

Ljungan och Indalsälven i Sundsvalls kommun 
(KS-2010-00506). 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-11-15 31 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00007 

§ 26 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 22 oktober 2010 
 
• Kultur- och fritidsnämndens remissvar på revisionsrapport 

”Kartläggning av organisationsstruktur vid Kulturmagasinet”  
(KS-2010-00423) 

 
• Kommunrevisionens begäran om förtydligande på NAVIs svar av 

revisionsrapporten ”Intern kontroll – jämförelse K&F och NAVI” 
(KS-2010-00624) 

 
• Kommunrevisionens rapport om genomförd granskning av 

projektstyrning vid NAVI (KS-2010-00625) 
 
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse om nya Plan- och 

Bygglagen (PBL) 
 
• SCB:s preliminära befolkningsstatistik för september 2010 med 

befolkningskurva (KS-2010-00016) 
 
• Sveriges kommuner och landsting 

För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings 
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 

 
– – – – 
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