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Tid Kl. 14.00-16.35 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande 
 Martin Johansson (S) vice ordförande 
 Claes Stockhaus (V)  
 Ingrid Möller (MP)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Johan Forssell kommunsekreterare 
 Rolf Bergbom personaldirektör § 689 
 Lennart Andersson stabschef § 690 
 Thomas Norlin IT-strateg § 690 
 Leif Rönnmark ekonom §§ 692 - 694 
 Greger Örjestål markingenjör § 692 
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 697 
 Hans Dunder samhällsplanerare § 699 

 
 
Protokollet omfattar §§ 689-708 
Det noteras att ”Direktiv till ombud vid extra bolagsstämma med 
Scenkonst i Västernorrland AB” läggs till på dagens ärendelista. 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Lars 
Persson med Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
– – – – 
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KS 764/09  001 
 

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

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa direktiv för arbetet att ta fram förslag till ny 

övergripande nämnds- och förvaltningsorganisation i Sundsvalls 
kommun enligt koncernstabens förslag 2009-11-01. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-05 
• Projektdirektiv 2009-11-01 

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

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen. 

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 
Under överläggningarna påpekades bl a: 

- Behovet av omformulering av sista punkten under 2.2.1 
- Avgränsningen mot övriga fastställda styrdokument måste 

klarläggas, särskilt förhållandet mellan strategin och övriga 
styrande dokument 

- Hållbarhetsaspekterna bör markeras och tydliggöras, bl a genom 
tillägg till punkten 4 ”Klimatutmaningar” 

- Socialdirektören bör ingå i styrgruppen 
- Förslaget till styrgrupp bör uppdateras med de organisatoriska 

ändringar som skett sedan dokumentet färdigställdes 
- Innan projektdirektiven fastställs bör det ske en diskussion för 

fastställande av övergripande politisk plattform för arbetet. 
Inriktningen ska vara att plattformen ska vara giltig under hela 
perioden fram till 2021.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-22 
• Projektdirektiv 2009-10-22 

 
– – – – 
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§ 691 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
plusgirokonton och bankgiron 2010 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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 
donationsstiftelser 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. 
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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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-26, reviderad 2009-11-12. 

 
– – – – 
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KS 643/09  252 

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

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden träffa avtal med 

Blomsterforum i Sundsvall AB om ersättning, dels med 350 000 
kronor för avveckling av bolaget, dels med 164 000 kronor för 
kvarvarande hyra för bolagets lokaler under tiden 2009-07-01 
tom 2010-03-31, 

  
att finansiering sker från anslaget till E4 Sundsvall i 

investeringsbudget 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. 

Överläggning 
Det påpekas inför debatten att Vägverket bär alla kostnader som blir 
följden av avtalet, varför några utgifter inte uppstår för Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• 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 
– – – – 
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§ 693 Internlån - Investeringsbehov vid återtagande 
av SFI till kommunal regi 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration ett internlån på 3 350 tkr för att finansiera 
investeringar i inventarier till Sfi-utbildningen i Nackstaskolan, 

  
att finansiering sker genom ianspråktagande ur interlåneramen 

2010, 
  
att uppdra åt kommundirektören att redovisa hur överbliven 

utrustning från f d Nacksta skola tagits om hand. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
har beslutat att bedriva Sfi-utbildningen i egen regi i Nackstaskolan. 
Nämnden ansöker om ett internlån på 3 350 tkr för att finansiera 
investeringar i inventarier till Sfi-utbildningen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-29 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2009-10-21 § 104 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse inkl. kalkyl för internlån 2009-10-13 
 
– – – – 
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KS 737/09  040 
 

§ 694 Internlån - Slutredovisning av 14 byggprojekt 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att finansiera underskottet vid slutredovisning av 14 byggprojekt 

genom att bevilja service- och tekniknämnden ett internlån på 
1 220 tkr, 

  
att det underskott som uppstår i 2009 års internlåneram ska täckas 

genom att underskottet förs över till 2010 i samband med beslut 
om överföring av investeringsanslag 2010 och minska 
internlåneramen 2010. 

Bakgrund 
Service och tekniknämnden ansöker om ett internlån på 1 220 tkr för att 
finansiera underskott som uppstått vid slutredovisning av 14 byggpro-
jekt, där åtta av projekten varit finansierade med internlån. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-29 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2009-10-22 § 117 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse inkl. bilagor  

2009-09-28 
 
– – – – 
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§ 695 Kompletteringsbudget 2009 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-09 

 
– – – – 
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KS 685/09  370 
 

§ 696 Investering i vindkraft 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillstyrka Sundsvalls Energi AB:s plan om investeringsram på 

maximalt 160 miljoner kronor (totalt inom SEAB koncernen) för 
fyra vindkraftverk i överensstämmelse med skrivelse 2009-09-10, 

  
att tillstyrka att Sundsvall Elnät AB medverkar i investeringen, 
  
att överlåta beslut om vindkraftsinvesteringen till kommunstyrelsen 

under förutsättningar att investeringskalkylen visar att invester-
ingen är lönsam, 

  
att ovanstående delegation är giltig till och med 2012-02-28. 

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.  

Beslutsunderlag 
• 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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§ 697 Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende 
mutor och andra otillbörliga förmåner 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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 
• 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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§ 698 Utvidgning av Räddningstjänstförbundet 
Sundsvall-Timrå med Ånge kommun 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 

kommunalförbundet 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 
kostnaderna 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 
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att anta förändringar av 
förbundsordningen som kan bli nödvändiga på grund av 
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.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2009-11-02 

 
– – – – 
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§ 699 Förslag till avsiktsförklaring angående 
Sundsvalls-Härnösands flygplats  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta   
 
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 
• Förslag till avsiktsförklaring 

 
– – – – 
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§ 700 Gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamhet 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 

gemensamma nämnden, innebärande att nämnden inordnas i 
kommunens nämndorganisation, 

  
att fastställa bifogade förslag till reglemente för den gemensamma 

nämnden, samt 
  
att godkänna bifogade förslag till samverkansavtal för den 

gemensamma 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 
verksamheten.  
 
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 
förekommande 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. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2009-11-17 18 
 

En erfarenhet som vuxit fram är dock behovet av en gemensam mer 
strukturerad styrning av verksamheten i regionen. Detta bör ske genom 
bildandet av ett gemensamt förtroendeorgan, i första hand för de fyra 
samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 
• 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 721/09  406  
 

§ 701 Revidering av taxa inom miljöbalkens 
område 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 93 
• Miljökontorets skrivelse 2009-10-07 

 
– – – – 
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Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2009-11-17 20 
 

 
 
KS 698/09  706  
 

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

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
efterlevnaden 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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Socialnämndens protokoll 2009-09-23 § 166 
• Socialtjänstens skrivelser 2009-08-21 

 
– – – – 
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KS 720/09  406 
 

§ 703 Revidering av taxa för offentlig 
livsmedelskontroll 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
bestämmer. 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 
revidera taxan för offentlig livsmedelskontroll.  
 
Nu föreliggande förslag till revidering av taxan bygger på ett underlag 
utarbetat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Beslutsunderlag 
• 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 

 
– – – – 
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KS 723/09  406 
 

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

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91 
• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29 

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

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30 
• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91 
• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29 

 
– – – – 
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KS 491/09  130 
 

§ 706 Upphävande av invandrarpolitiskt program 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
• 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 

 
– – – – 
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KS 548/09  289  
 

§ 707 Information om Sundsvalls kommuns 
fastighetsstrategi 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Ett förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun håller på att 
utarbetas. Strategin ska ligga till grund för det strategiska arbetet med 
att frigöra resurser för att möta upp mot kommunens långsiktiga 
investeringsbehov. Målsättningen är att förslaget ska kunna behandlas 
av kommunfullmäktige den 14 december 2009. 
 
– – – – 
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KS 784/09  107 
 

§ 708 Direktiv till ombud vid extra bolagsstämma 
med Scenkonst i Västernorrland AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att som direktiv till Sundsvalls kommuns representant vid extra 

bolagsstämma för Scenkonst i Västernorrland AB ange 
bidragsnivån för 2010 till 23 021 400 kronor. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2007-11-26 att, tillsammans 
med Landstinget i Västernorrland, bilda Scenkonst i Västernorrland 
AB, Scenkonstbolaget. Sundsvalls kommun äger 40 % av bolaget och 
landstinget resterande 60 %. Bolaget kommer att hålla extra 
bolagsstämma 2009-11-30 för att fastställa budget för 2010. 
 
Ekonomisk ram för Sundsvalls kommuns bidrag till Scenkonstbolaget 
föreslås bygga på 2009 års bidrag med uppräkning, vilket motsvarar 
23 021 400 kronor. Motsvarande medel har avsatts i MRP 2010. 
Samråd angående ekonomisk ram har skett med Landstinget i 
Västernorrland. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-11-16 

 
– – – – 
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