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Tid Kl. 14.00-15.00 

Plats Kommunhuset, rum 434 

  
Beslutande Peder Björk (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 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Lennart Olsson avdelningschef service- och 

teknikförvaltningen 
§ 803 

 Hans Dunder samhällsplanerare § 804 
 Cecilia Östlund kundchef MittSverige 

Vatten AB 
§ 805 

 

Protokollet omfattar §§ 803-814 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses 
Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare. 
 
– – – – 
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§ 803 Medfinansiering av projekt Stenstaden 
Visitor Centre 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Sundsvalls kommun medfinansierar projekt Stenstaden Visitor 

Centre med 4,63 miljoner kronor under perioden 2011-2013, 
  
att beslutet villkoras med att Sundsvalls kommun senast  

2010-11-15 når en överenskommelse med fastighetsägaren 
angående hyresvillkor m.m., 

  
att beslutet villkoras med att ärendets fortsatta handläggning inte 

visar på omständigheter som gör att Sundsvalls kommun inte 
kan medverka i projektet, 

  
att uppdra åt koncernstaben att senast 2010-11-15 återkomma med 

förslag till hur medfinansieringen ska bekostas, 
  
att uppdra åt koncernstaben att senast 2010-11-15 återkomma med 

förslag till hur verksamheten ska finansieras efter projektets 
upphörande, 

  
att ärendet återupptas till behandling när ovanstående underlag 

föreligger. 

Bakgrund 
Det har tagits fram en plan för ett projekt ”Stenstaden Visitor Centre” i 
Stadshuset, Sundsvall. Projekt ska finansieras med EU-medel vilket 
förutsätter en kommunal medfinansiering på 4,63 miljoner kronor 
under perioden 2011-2013. 

Överläggning 
Ärendet föredras av service- och teknikförvaltningens chef för 
fastighetsavdelningen Lennart Olsson och kommundirektör Stefan 
Söderlund. Kommundirektören avslutar med att föreslå ytterligare en 
att-sats med följande lydelse: 
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att beslutet villkoras med att ärendets fortsatta handläggning inte visar 
på omständigheter som gör att Sundsvalls kommun inte kan medverka i 
projektet 
 
Finansutskottet beslutar enligt de föreslagna att-satserna inklusive 
tilläggs att-satsen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-24 
• Projekt Stenstaden Visitor Centre - förstudie av Anders Stjernberg 

2010-08-18 
• Medfinansieringsintyg 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2010-08-31 5 
 

 
 
KS-2010-00435 
 

§ 804 Medverkan i och medfinansiering av projekt 
”Nya Ostkustbanan 2011-2013” 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medverka i projekt ”Nya Ostkustbanan 2011-2013”, 
  
att Sundsvalls kommun medfinansierar projektet med totalt 360 000 

kr under 2011-2013, d.v.s. 120 000 kr per år, 
  
att finansieringen hanteras i samband med fastställandet av mål och 

resursplan för 2011-2013. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått en förfrågan angående deltagande i och 
medfinansiering av ett kommande projekt kring utvecklingen av Nya 
Ostkustbanan Härnösand-Gävle.  

Överläggning 
Samhällsplanerare Hans Dunder föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-16 
• Länsstyrelsens inbjudan om att delta i projektet 2010-08-16 
• Medfinansieringsintyg 
• Projektansökan ur EG:s strukturfond 
 
– – – – 
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§ 805 Förslag till ändrade reduceringsregler för va-
anläggningsavgifter från 2011-01-01 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Sundsvall Vatten AB:s förslag till förändrade reducerings-

regler för va-anläggningsavgifter daterat 2010-03-30, omfattande 
punkt 8.1 i taxa för den allmänna va-anläggningen i Sundsvall, 

  
att avgifterna ska gälla från och med 2011-01-01. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB är huvudman för den allmänna va-anläggningen i 
Sundsvalls kommun. För att täcka kostnaderna för anläggningen har 
huvudmannen rätt att ta ut avgifter från ägarna till de fastigheter som är 
belägna inom anläggningens verksamhetsområde.  
 
I va-taxan finns infört vissa reduceringsregler. Dessa innebär att taxan 
reduceras om en viss fastighetsägare inte är avgiftsskyldig för samtliga 
nyttigheter. För att stå i överensstämmelse med vad som i lag om 
allmänna vattentjänster stadgas om rättvis och skälig avgiftsfördelning, 
föreslås nu en ändring av dessa reduceringsregler. 

Överläggning 
MittSverige Vattens kundchef Cecilia Östlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-01 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-04-21 § 185 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-04-13 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse 2010-03-30 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll 2010-02-25 
• Taxa för den allmänna va-anläggningen i Sundsvall, reviderad 

januari 2010 
 
– – – – 
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§ 806 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel samt upphävande av 
taxa för detaljhandel med nikotinläkemedel 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel i 

Sundsvalls kommun, enligt miljönämndens förslag 2010-06-07, 
  
att taxan ska gälla från och med 2010-10-01, 
  
att från och med 2010-10-01 upphäva taxa enligt lagen (2007:1455) 

om detaljhandel med nikotinläkemedel. 

Bakgrund 
Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel ankommer det på 
den kommun där detaljhandeln bedrivs att kontrollera efterlevnaden av 
lagen och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till denna.  
 
Denna kontrollfunktion ligger, såvitt avser Sundsvalls kommun, på 
miljönämnden. Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel i 
Sundsvalls kommun ska finansiera miljönämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-06-29 
• Miljönämndens protokoll 2010-06-16 § 52 
• Miljökontorets skrivelse 2010-06-07 
• Förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 

läkemedel i Sundsvalls kommun 2010-06-07 
 
– – – – 
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§ 807 Donationsmedelsrapport januari-april 2010 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Förvaltningen av donationsmedlen ska ske i enlighet med ”Placerings-
policy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning”. Enligt 
placeringspolicyn ska den hos kommunen ansvarige tertialvis rappor-
tera om portföljens utfall till kommunstyrelsen.  
 
Koncernstabens rapport för donationsmedel per 30 april 2010, visar att 
avkastningen hittills under 2010 ligger något under det långsiktiga 
målet när man tar hänsyn till inflationen. Förvaltningen är dock 
långsiktig och den relevanta jämförelseperioden är tio år eller mer. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-26 
 
– – – – 
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§ 808 Förvärv av område av fastigheten Älva 12:1 
och överlåtelse av fastigheterna Bullås 1:1, 
Nedergård 1:3 samt Alnö-Usland 1:55 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering med Kurt Olsson och 
Karin Wallin som innebär att Sundsvalls kommun erhåller ca 5,3 
hektar av fastigheten Älva 12:1, samt 

  
att Sundsvalls kommun avstår fastigheten Bullås 1:1, Nedergård 1:3 

samt Alnö-Usland 1:55, där kommunen erhåller 400 000 kronor 
i mellanskillnadslikvid. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår en överenskommelse om fastighets-
reglering som innebär att Sundsvalls kommun erhåller ca 5,3 hektar av 
fastigheten Älva 12:1 och avstår fastigheterna Bullås 1:1, Nedergård 
1:3 samt Alnö-Usland 1:55, där kommunen erhåller 400 000 kronor i 
mellanskillnadslikvid. 
 
Markbytet är ett led i att få rådighet över exploateringsbar mark vilken 
utpekas som utbyggnadsområde i gällande översiktsplan. Det område 
Sundsvalls kommun erhåller utgörs i huvudsak av skogsmark med äldre 
granskog. De fastigheter kommunen avstår utgörs också av skogsmark, 
men med stor andel plant- och ungskog. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-31 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-05-19 § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilagor 2010-04-19 
 
– – – – 
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§ 809 Stadsbyggnadsnämndens redovisning av 
delegationsbeslut avseende 
fastighetsförvärv med direkt koppling till 
projektet E4 Sundsvall - juni 2010 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att godkänna stadsbyggnadsnämndens redovisning av fastighetsför-

värv i juni 2010 med direkt koppling till projektet E 4 Sundsvall, 
med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut 2009-12-14 
§ 669. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat en redovisning av sju 
fastighetsförvärv med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut 
2009-12-14 § 669. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-11 
• Stadsbyggnadskontorets sammanställning över fastighetsförvärv 

2010-07-21 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-06-16 §§ 144, 146, 148, 

149, 167, 168 och 169 
• Trafikverkets skrivelse 2010-06-07 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14 § 669 
 
– – – – 
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§ 810 Svar på revisionsrapport - granskning av 
bokslut och årsredovisning 2009-12-31 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i koncernstabens skrivelse 2010-05-26, 
  
att svaret delges kommunfullmäktige samt dess presidiekonferens. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens bokslut per 2009-12-31 och har 
hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende rap-
porten. Koncernstaben håller med revisionen i de flesta punkter och 
kommer att genomföra förbättringar i avseende att höja kvalitén 
ytterligare.  

Överläggning 
Det noteras till protokollet att ärendet behandlas i finansutskottet i 
stället för samordningsutskottet, detta för att inlämningstiden ska kunna 
hållas. Ärendet ska vara kommunrevisionen till handa senast den 20 
september 2010.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-26 
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-03-24 
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning  

2009-12-31” 
 
– – – – 
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§ 811 Redovisning av extra anslag till nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration på grund av ökade varsel i 
kommunen 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att begära in en redovisning från nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration på utförda åtgärder till finansut-
skottets sammanträde den 30 november 2010. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-15 § 895 om ett extra anslag på  
3 mkr till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
på grund av ökade varsel i kommunen. Enligt beslutet ska nämnden 
redovisa utförda åtgärder till kommunstyrelsens finansutskott i 
september 2010. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-17 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2010-08-19 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2010-08-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 895 
 
– – – – 
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§ 812 Ansökan om medfinansiering till projekt 
Smakstart Västernorrland 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja Hushållningssällskapet Västernorrland kontant 

medfinansiering för projekt Smakstart Västernorrland med  
totalt 855 tkr för åren 2011-2013, dvs. 285 tkr per år, dock  
max 4,8 procent av projektets kostnader,  

  
att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, marknads-

föring och turism. 

Bakgrund 
Hushållningssällskapet Västernorrland ansöker om medfinansiering för 
projekt Smakstart Västernorrland, 2011-2013. Projektet syftar till att 
skapa tillväxt, sysselsättning och stärkt konkurrenskraft i landsbygdens 
näringar, särskilt inom livsmedelsproduktion inklusive förädling, mat-
hantverk och måltidsturism.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-13 
• Ansökan från Hushållningssällskapet 2010-03-31 
 
– – – – 
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§ 813 Ansökan om medfinansiering av 
”Destinationsnav Höga Kusten och 
Sundsvall 2011-2012” 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja projektet ”Destinationsnav Höga Kusten och Sundsvall 

2011-2012” totalt 2 000 000 kronor i medfinansiering, 
  
att medlen ska belasta anslaget för näringslivsverksamhet, 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har översänt en ansökan om att 
Sundsvalls kommun ska medfinansiera projektet ” Destinationsnav 
Höga Kusten och Sundsvall 2011-2012”. Projektet syftar till att nå ökad 
affärsmässighet genom kraftsamling kring två starka nav för destina-
tionsutveckling, dessa avses vara Sundsvall samt Höga kusten. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-16 
• Länsstyrelsens brev 2010-06-24 
• Destination Västernorrlands PM om Projekt Destinationsnav Höga 

Kusten och Sundsvall - 2011-2012 inkl. bilaga 1 
 
– – – – 
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§ 814 Uppföljning av Åkroken Science Park AB och 
Investera AB, verksamhetsår 2009 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att godkänna 2009 års uppföljning av målindikatorerna för verksam-

heterna Åkroken Science Park AB och Investera i Sundsvall AB. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-11 § 161 att de föreslagna 
indikatorerna för Åkroken Science Park och Investera i Sundsvall ska 
redovisas årligen. Koncernstaben anser att målen för Investera i 
Sundsvalls verksamhet i huvudsak är uppfyllda och detsamma gäller 
för Åkroken Science Park och föreslår att uppföljningen godkänns. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-02 
• Redovisning från Investera i Sundsvall AB 2010-01-15 
• Redovisning från Åkroken Science Park AB 2010-01-18 
 
– – – – 
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