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Tid Kl. 14.00 – 15.00 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande 
 K Lennart Andersson (S) Tjänstgörande ersättare 
 Claes Stockhaus (V)  
 Ingrid Möller (MP)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
   
Övriga Johan Forssell kommunsekreterare 
 Elisabeth Engqvist internationell sekreterare § 482 
 Gunn Tjernblom ekonom  
 Maud Viklander ekonom §§ 482 - 486 
 Leif Rönnmark ekonom § 486 

 

Protokollet omfattar §§ 482-500 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Reinhold Hellgren 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Reinhold Hellgren med Claes Stockhaus som ersättare. 
 
Det noteras till protokollet att ärende nummer ett Information om 
arenor för idrott och kultur utgår. 
 
– – – – 
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Dnr 429/08  105 
 

§ 482 Information om EU:s grönbok 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
En ”grönbok” är ett av EU-kommissionen upprättat dokument med 
syfte att stimulera diskussion. Dokumentet kan i förlängningen ligga till 
grund för en vitbok eller lagstiftning. Det har nyligen kommit ut en 
grönbok om territoriell sammanhållning, med underrubriken ”Att 
omvandla territoriell mångfald till styrka”.  
 
Till finansutskottets sammanträde den 16 december är Sverker Lindahl 
inbjuden för att utifrån grönboken berätta om EU:s politik för regional 
utveckling, territoriell samverkan m.m. Den 12 – 13 februari 2009 
arrangeras ett Europaforum kring boken i Östersund, detta ska utmynna 
i ett gemensamt svar till EU-kommissionen senast den 28 februari 
2009.  
 
Som en förberedelse inför kommande diskussioner lämnar idag 
kommunens internationella sekreterare en introduktion om grönboken 
samt de frågeställningar som berörs i denna. 

Beslutsunderlag 
• EU:s grönbok om territoriell sammanhållning, svensk upplaga 
• EU:s green paper on territorial cohesion, engelsk upplaga 
• Inbjudan till Europaforum XIII Norra Sverige, Östersund 
• Förteckning över västernorrländska ledamöter i EU-relaterade 

verksamheter 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-11-25 4 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

   

 
 
Dnr 389/08 040 
 

§ 483 Indikatorer till processmålen i  
MRP 2009-2011 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets) förslag till indikatorer. 
  
att indikatorerna tillsammans med andra uppföljningar och analyser 

används som underlag för uppföljning av de av 
kommunfullmäktige antagna processmålen i MRP 2009-2011. 

 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsekontoret får delge nämnder/förvaltningar de 

indikatorer som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
med reservation att kommunfullmäktige inte beslutar i ärendet 
förrän 15 december 2008. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal processmål i mål och 
resursplanen 2009-2011. Till processmålen föreslås mätbara indikatorer 
kopplas enligt föreliggande förslag. 
 
Indikatorerna syftar till att indikera om verksamheternas resultat 
utvecklas i rätt riktning, och spegla verksamhetens ändamålsenlighet 
och resurseffektivitet. 
 
En del i att kommunicera och tydliggöra övergripande 
resultatförväntningar är att ange vilka indikatorer som kommer att 
användas för att mäta om processmålet förverkligats. Detta bidrar 
samtidigt till en tydligare uppföljning och stöd för prognos och 
bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporter och årsredovisning. 
Dessutom används andra uppföljningar och analyser som stöd för 
bedömning av måluppfyllelse. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) 
meddelar att de avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till 
reservation lämnad vid kommunfullmäktiges fastställande av MRP 
2009 – 2011. 
 
Anita Bdioui (S) meddelar att majoriteten ställer sig bakom följande 
skrivning ”Mot bakgrund av tidigare identifierade brister kommer 
kommundirektionen att i analysrapporterna inför MRP 2010-2012 
(preliminärt mars 2009) redovisa ett kompletterat och utvecklat förslag 
till indikatorer för uppföljning av processmålen”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10. 
• Majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets) förslag till indikatorer för processmålen i  
MRP 2009-2011, daterad 2008-11-25 

 
– – – – 
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Dnr 421/08  045 
 

§ 484 Internlån för kommunstyrelsekontorets inköp 
av kontorsinventarier 2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att ansöka om ett internlån på 650 tkr för anskaffning av 

kontorsinventarier under 2008. 

Bakgrund 
För att finansiera redan gjorda och planerade inköp av möbler och 
andra inventarier behöver kommunstyrelsekontoret ansöka om 
internlån på 650 tkr. Lånet återbetalas av respektive avdelning som 
gjort inköpen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 

 
– – – – 
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Dnr 328/08  041 
 

§ 485 Överföring av budget från socialnämnden till 
stadsbyggnadsnämnden avseende samhälls-
betalda resor inom ”Egen regiverksamheten” 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att budget (2008) 676 000 kronor samt personalansvar för två 

chaufförer, överförs från socialnämnden till stadsbyggnads-
nämnden, enheten för kollektivtrafik och tillgänglighet (KOLT), 

  
att förändringen ska genomföras 2009-01-01. 

Bakgrund 
Socialtjänstens kansli har, tillsammans med representanter från enheten 
KOLT inom stadsbyggnadskontoret samt barn- och utbildningsför-
valtningen genomfört en uppföljning av ansvar och ansvarsfördelning 
av de samhällsbetalda resorna. 
 
Med utgångspunkt från det material som projektgruppen har haft till sitt 
förfogande, samt erfarenhet av nuvarande organisering för 
samhällsbetalda resor, anser man det möjligt att förenkla, höja 
kvaliteten, effektivisera och minska kostnaderna genom att lägga 
samman allt ansvar för planering, logistik och personal samt övrig 
administration i en enhet inom enheten för kollektivtrafik och 
tillgänglighet (KOLT) inom stadsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-07 
• Socialnämndens protokoll 2008-08-27 § 137 
• Socialförvaltningens skrivelse 2008-07-10 
 
– – – – 
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Dnr 422/08  045 
 

§ 486 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet 
och övertagande av lån 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för beräkning 

av de ekonomiska konsekvenserna av de redovisade 
alternativen. 

  
att ärendet återupptas till behandling vid utskottets sammanträden 

den 16 december. 

Bakgrund 
Kommunen beslutade 1988 att tecknat borgen på ett banklån på  
6 585 000 kronor för att finansiera en upprustning av Folkets Hus i 
Matfors. 
 
Folkets hus föreningen Enighet i Matfors u p a har under ett antal år 
haft ekonomiska bekymmer. Föreningens ekonomi har försämrats 
ytterligare under 2008 och likviditeten kommer att vara mycket 
ansträngd vid slutet av året. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
arbeta för en lösning där kommunen övertar fastigheterna och lånet. 
Målsättningen måste vara att hitta en lösning där kommunens kostnader 
begränsas. 

Överläggning 
De alternativ som redovisas är: 
1. Föreningen går i konkurs och kommunen infriar sitt borgens-
åtagande. Fastigheterna (Folkets hus och Folkets park) säljs av 
konkursförvaltaren och kommunen erhåller en utdelning från 
konkursen. 
 
2. Kommunen övertar fastigheten och lånet. Folkets hus föreningen kan 
finnas kvar i huset som hyresgäst och kommunen arbetar för att sälja 
huset och parken till någon extern intressent. 
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3. Kommunen övertar fastigheten och lånet. Kommunal verksamhet 
lokaliseras till huset. Kommunen behåller Folkets Park fastigheten som 
ett strategiskt markinnehav inför en eventuell framtida exploatering. 
 
Finansutskottet konstaterar att innan ett förslag kan lämnas till 
kommunstyrelsen måste det stå klart vad respektive alternativ får för 
ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. karta 2008-11-17 
 
– – – – 
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Dnr 354/08  040 
 

§ 487 Barn- och utbildningsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för 
livsmedel och skolskjutsar 2008 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om ytterligare 5 

miljoner kronor i skattemedel 2008 
  
att istället bevilja barn- och utbildningsnämnden undantag för 

ökade livsmedelskostnader med 1,5 miljoner kronor för 2008 
vid behandling av Överföring av resultat för 2008 till 2009 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl, samt 

  
att barn- och utbildningsnämndens begäran om kompensation för 

ökade skolskjutskostnader lämnas utan åtgärd. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-24 § 
105 beslutat att från kommunstyrelsen begära tillskott av skattemedel 
med 5 miljoner kronor 2008 för att finansiera kostnadsökningar för 
livsmedel och skolskjutsar. Kostnadsökningen fördelas på 1,5 miljoner 
kronor för livsmedel och resterande för skolskjutsar. 
 
Kommunstyrelsekontoret har konstaterat att inga tillgängliga medel 
finns för att bevilja ytterligare anslag som finansieras med skattemedel 
2008. Istället föreslås att undantag beviljas för ökade livsmedels-
kostnader enligt Synnerliga skäl vid överföring av nämndens resultat 
från 2008 till 2009. Barn- och utbildningsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för skolskjutsar föreslår 
kommunstyrelsekontoret lämnas utan åtgärd. 
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Överläggning 
Det informeras om att bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens 
beslut är att fastighetskontorets begäran om att höja matpriserna kom 
till nämndens kännedom under hösten. Eftersom matsedeln då hade 
fastställts är kostnaden att anse som svårpåverkbar. Beträffande 
skolskjutskostnaderna bör pågående skolskjutsutredning ha avslutats 
innan det tas ställning till eventuella kompensationer. 
 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C) 
meddelar att de avser att återkomma i ärendet vid kommunstyrelsens 
sammanträde, då underlaget delades ut på dagens gruppmöten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-18 
• Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-09-17 
 
– – – – 
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Dnr 423/08  040 
 

§ 488 Socialnämndens begäran om kompensation 
för ökade kostnader för livsmedel 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att socialnämnden beviljas undantag för ökade livsmedelskostnader 

med 0,8 Mkr för 2008 vid behandling av Överföring av resultat 
för 2008 till 2009 samt 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl 

Bakgrund 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2008-11-18 beslutat att från 
kommunfullmäktige begära kompensation för ökade livsmedelspriser 
med 1,8 miljoner kronor för 2008. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att undantag beviljas för ökade 
livsmedelskostnader med 0,8 miljoner kronor enligt Synnerliga skäl vid 
överföring av nämndens resultat från 2008 till 2009, vilket motsvarar 
enbart den prishöjning som fastighetskontoret aviserat i efterskott. 
Nämndens ytterligare kostnadsökning med 1,0 miljoner kronor föreslår 
kommunstyrelsekontoret lämnas utan åtgärd. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) samt Reinhold Hellgren (C) 
meddelar att de avser att återkomma i ärendet vid kommunstyrelsens 
sammanträde, då underlaget delades ut på dagens gruppmöten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-19 
• Socialnämndens beslut 2008-11-18 
• Socialförvaltningens skrivelse daterad 2008-11-18 
 
– – – – 
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Dnr 424/08  006 
 

§ 489 Kommunfullmäktiges sammanträden via 
Webb-TV 

Beslut 
Finansutskottet föreslår demokratiberedningen besluta 
 
att anslå 75 000 kronor av ackumulerat eget kapital som en 

delfinansiering av kostnaden år 2009 för införandet. 
 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att kostnaden för år 2008 på 18 200 kr samt den resterande delen av 

kostnaden för år 2009 på 107 000 kr, av totalt 182 000 kr, 
anvisas ur kommunfullmäktiges ackumulerade eget kapital, 
anslaget för utbildning och projekt, 

  
att kostnaden för 2010 och framåt inarbetas i Mål och resursplan för 

2010-2012. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har i sin Delrapport 3 från 2007 ”Förslag till 
utveckling av kommunens information till medborgarna” nio olika 
förslag på tillvägagångssätt. Ett av dem, förslag nr 6, går ut på att 
Sundsvalls kommun ska övergå till att sända fullmäktigesamman-
trädena via bredband, i första hand som Webb-TV. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16, § 379, att kommunstyrelse-
kontoret skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
Webb-TV vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-11 
 
– – – – 
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Dnr 210/08  003 
 

§ 490 Förslag till reglementen för miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa förslag till nytt reglemente för miljönämnden (dnr 

425/08  003),  
  
att fastställa förslag till nytt reglemente för kultur- och fritids-

nämnden (dnr 232/08  003). 

Bakgrund 
Under de senaste åren har beslut fattats i kommunfullmäktige om 
flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder 
utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen 
som besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även 
medfört behov av justeringar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-31 
• Förslag till nytt reglemente för miljönämnden, förslag 2007 
• Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 

2008 
• Miljökontorets skrivelse 2008-06-02 
• Miljönämndens protokoll 2008-06-18 § 68 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-03-13 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23 § 44 
 
– – – – 
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Dnr 384/08  406 
 

§ 491 Justering av taxa för offentlig 
livsmedelskontroll 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2009 höja taxan för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun med högst 2 %. 

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. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2008-06-16 mål- och resursplan för 
2009 med plan för ekonomin 2010-2011. I samband härmed beslöt 
fullmäktige bl.a. att miljönämnden bemyndigades att för år 2009 höja 
taxorna med högst 2 % för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och strålskyddslagen samt för miljökontorets 
uppdragsverksamhet. 
 
Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att även höja taxan för 
offentlig livsmedelskontroll med högst 2 %. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) påpekar att varje förslag till taxeändringar i 
framtiden bör åtföljas av exempel, dvs. ett material som åskådliggör 
hur förändringarna påverkar typfall.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 116 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 
 
– – – – 
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Dnr 385/08  406 
 

§ 492 Förslag till revidering av taxa inom 
miljöbalkens område 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Nuvarande taxa för verksamheter inom miljöbalkens område har senast 
reviderats efter beslut av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 37. 
Härefter har stora förändringar skett inom området för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. För att motsvara de förändringar som skett 
bör därför taxan omarbetas. Utifrån erfarenheter från nuvarande taxas 
tillämpning under de senare åren är det även i övrigt lämpligt att 
vidtaga mindre justeringar i taxan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 117 
• Miljökontorets skrivelse 2008-10-09 inkl. förslag till taxa och 

taxebilagor 
 
– – – – 
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Dnr 383/08  406 
 

§ 493 Förslag till taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa  

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att från och med den 1 januari 2009 upphäva taxa enligt 17 § 

karantänslagen för undersökning av råttförekomst på fartyg samt 
för smittrening och dylikt, 

  
att fastställa miljönämndens förslag till taxa enligt lagen om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa, att gälla från och 
med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Ett nytt internationellt hälsoreglemente har införts 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. 
 
Den nya lagen har till syfte att skapa ett skydd mot att smittämnen eller 
andra ämnen, som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot 
människors hälsa, förs in i landet eller sprids till andra länder. Lagen 
föreslås, på motsvarande sätt som gällde för den tidigare karantäns-
lagen, bl.a. innehålla bestämmelser om vilka åtgärder som får vidtas när 
fartyg respektive luftfartyg ankommer till Sverige samt om 
bestämmelser om hälsointyg och andra intyg.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 114 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 inkl. förslag till taxa samt 

taxan för karantänslagen 
 
– – – – 
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Dnr 382/08  406 
 

§ 494 Förslag till revidering av taxa inom 
strålskyddslagens område 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

strålskyddslagens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ska, i fråga om 
solarieverksamhet, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen över att 
strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter och villkor som har 
meddelats med stöd av lagen följs. För Sundsvalls kommuns del utövas 
denna tillsyn av miljönämnden. 
 
Enligt strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige meddela före-
skrifter om avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 115 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-30 samt gällande taxa och förslag 

till ny taxa 
 
– – – – 
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Dnr 401/08  001 
 

§ 495 Bolagsbildning – Sundsvall Logistikpark AB 

Beslut 
Finansutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bilda bolaget ”Sundsvalls Logistikpark AB” med föreslagen 

bolagsordning, 
  
att uppdra till Stadsbacken AB att tillskjuta 200 000 kronor i 

aktiekapital samt att tillskjuta 800 000 kronor i villkorat 
aktieägartillskott, 

  
att styrelsen utses enligt reglerna för proportionella val i 

kommunallagen 5 kap 46 §. 

Bakgrund 
Skapandet av ett så kallat logistikcentra är en viktig förutsättning för 
tillväxten i Sundsvall. Arbetet med planeringen av en eventuell 
rikskombiterminal pågår på många ställen och med olika intressenter 
inom kommunen. Kommunen behöver samordna sina aktiviteter och 
skapa en aktör i frågan. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) samt Lars Persson (FP) meddelar att de tar 
ställning i frågan vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-13 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 
• Stadsbacken AB:s skrivelser 2008-09-17 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2008-09-24 § 34 
 
– – – – 
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Dnr 400/08  102 
 

§ 496 Ägarrepresentant till extra bolagsstämma i 
Sundsvall Oljehamn AB 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att utse Anders Lidén, VD för Stadsbacken AB, som ägarrepre-

sentant vid extra bolagsstämma i Sundsvall Oljehamn AB. 

Bakgrund 
Styrelsen för Stadsbacken AB är ansvarig för att lämna förslag till 
finansutskottet avseende ägarrepresentanter till bolagsstämmor inom 
koncernen. 
 
Sundsvall Oljehamn AB ska vid en extra bolagsstämma fastställa sin 
bolagsordning samt fatta beslut om styrelsearvoden inom bolaget. Detta 
då bolagsordningen inte fastställdes när bolaget bildades och någon 
ordinarie bolagsstämma inte kommer att hållas förrän efter utgången av 
innevarande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-07 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2008-09-18 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2008-09-24 § 36 
 
– – – – 
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Dnr 458/07  030 
 

§ 497 Svar på motion (M) om att införa 
utmaningsrätt 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
att Sundsvalls kommun ska införa utmaningsrätt. Utmaningsrätt 
innebär i korthet att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på 
entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. 
Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har 
infört den, men huvudprincipen är densamma och innebär att viss del 
av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller även säljas. 
Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig 
från kommun till kommun. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till Magnus 
Sjödins yrkande. 
 
K Lennart Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Magnus Sjödins m fl yrkande om bifall till motionen, dels K Lennart 
Johanssons Andersson yrkande om avslag på motionen. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att finansutskottet beslutar 
enligt K Lennart Johanssons Andersson förslag om avslag på motionen. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 
• Motion (M) om att införa utmaningsrätt 2007-10-17 
 
– – – – 
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Dnr 426/08  050 
 

§ 498 Ramavtal – Upphandling saneringsarbeten 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att för perioden 2008-12-01 – 2010-11-30 med förlängningsklausul 

på 2 år t o m 2012-11-30 anta följande företag som leverantör 
för saneringsarbeten: 
 
• Sjölens Sanering & Kemikonsult AB, org.nr. 556465-8952 
• Totalsanering i Sverige AB org.nr. 556699-8737 
• Ocab i Sundsvall AB, org.nr. 556250-5460 
• Total Klottersanering AB, org.nr. 556483-6947 

  
att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

leverantörerna. 
  
att följande rangordning gäller: 

Klottersanering 
Hela området exklusive cykel- och gångtunnlar samt 
konstruktionsbyggnader 
1. Ocab i Sundsvall AB, org.nr. 556250-5460 
 
Cykel- och gångtunnlar samt konstruktionsbyggnader 
1. Total klottersanering AB , org.nr. 556483-6947 
2. Ocab i Sundsvall AB, org.nr. 556250-5460 
 
Saneringsarbeten  
Asbestsanering, övrig sanering samt städning efter sanering och 
byggarbeten, dock ej klottersanering 
1. Sjölens Sanering & Kemikonsult AB, org.nr. 556465-8952 
2. Totalsanering i Sverige AB, org.nr. 556699-8737 
3. Ocab i Sundsvall AB, org.nr. 556250-5460 
 
Saneringsarbete/städning inom område BOS-gruppen, dock ej 
klottersanering 
1. Sjöléns Sanering & Kemikonsult AB, org.nr. 556465-8952 
2. Totalsanering i Sverige AB, org.nr. 556699-8737 
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B
Nuvarande ra

akgrund 
mavtal för saneringsarbeten är tecknat med Anticimex 

 ca 

ontraktsvärdets storlek överskrider det så kallade tröskelvärdet, vilket 

3 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
. 

det/de 

n upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret 

Beslutsunderlag 
rderingsprotokoll för upphandling av 

 – – – 

AB. Kommunens kostnader för saneringsarbeten uppgick år 2007 till
2 000 000 kr. Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas till 
ca 12 miljoner. 
 
K
innebär att upphandlingsformen som tillämpats för denna upphandling 
är öppet förfarande. Detta innebär bland annat annonsering i en extern 
databas. 
 
2
anbudstidens utgång hade 6 leverantörer inkommit med anbud
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
E
och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 

• Besluts- och utvä
saneringsarbeten, UH-08-51 

 
–
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Dnr 427/08  050 
 

§ 499 Ramavtal – Upphandling hisservice 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att för perioden 2008-12-01 – 2010-11-30 med förlängningsklausul 

på 2 år t o m 2012-11-30 anta KONE AB, org.nr. 556234-4639, 
som leverantör av hiss-service, 

  
att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

leverantören. 

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för hisservice är tecknat med Schindler Hiss AB. 
Kommunens och Mitthems kostnader för Hiss Service uppgick år 2007 
till ca 2 000 000 kronor. Kontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod 
uppskattas till ca 8 miljoner. 
 
Kontraktsvärdets storlek överskrider det så kallade tröskelvärdet, 
tjänsten räknas dock som en B-tjänst vilket innebär att upphandlings-
formen som tillämpats för denna upphandling är förenklat förfarande. 
Detta innebär bland annat annonsering i en nationell databas. 
 
10 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid 
anbudstidens utgång hade 7 leverantörer inkommit med anbud. 
I förfrågningsunderlaget angavs att kommunen kommer att anta det/de 
anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
En upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret, 
kommunens bolag Mitthem och upphandlingsenheten har deltagit i 
anbudsbedömningen. 

Beslutsunderlag 
• Besluts- och utvärderingsprotokoll för upphandling av hisservice, 

UH-08-22 
 
– – – – 
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Dnr 428/08  050 
 

§ 500 Ramavtal – Upphandling livsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att för perioden 2009-02-01—2011-01-31 med förlängningsklausul 

på 1 år t o m 2012-01-31 + 1 år t o m 2013-01-31 anta: 
 

• Servera R & S AB, org.nr 556233-2451 som 
huvudleverantör av livsmedel. 

• Milko Ek. förening, org.nr 793200-1972 som komplement-
leverantör för leverans av mejeriprodukter, men rangordnas 
som förstahandsalternativ avseende produktområdet mjölk, 
fil, grädde mm.  

• Ånge Bageri AB, org.nr 556219-1584 som komplement-
leverantör för leverans av färskt bröd inom samtliga 
geografiska områden. Rangordnas som förstahandsalternativ 
av komplementleverantörerna avseende produktområdet 
färskt bröd. 

• Finstabagarn, org.nr 460122-9133 som 
komplementleverantör för leverans av färskt bröd inom de 
geografiska områdena Sundsvall Norra, Alnö, Sundsbruk, 
Ljustadalen och Timrå. 

• B.G. Lindhs Bageri AB, org.nr 556107-7768 som 
komplementleverantör för leverans av färskt bröd inom de 
geografiska områdena Sundsvall Södra, Njurunda, 
Kvissleby, Matfors och Stöde. 

• Matservice i Sverige AB, org.nr 556717-2373 som komple-
mentleverantör för leverans av färsk frukt och färska 
grönsaker. 

• Sundsvalls Potatis AB, org.nr 556280-4988 som 
komplementleverantör för leverans av potatis och rotfrukter. 

• NordKött & Chark AB, org.nr 556326-1576 som 
komplementleverantör för leverans av färska kött- och 
charkprodukter.  

• Bröderna Hansson i Gbg Export AB, org.nr 556027-2238 
som komplementleverantör för leverans av färsk fisk, 

  
att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

leverantörerna. 
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 kostnader för Livsmedel uppgick år 2007 till ca 55 

ontraktsvärdet för en 4-årig avtalsperiod uppskattas för denna 
 

bas. 

9 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbuds-

 

n upphandlingsgrupp bestående av personal från fastighetskontoret, 
 

Beslutsunderlag 
rderingsprotokoll för upphandling av livsmedel, 

 – – – 

 
B
Kommunens
miljoner kronor. 
 
K
upphandling till ca 232 miljoner kronor. Kontraktsvärdets storlek
överskrider det så kallade tröskelvärdet, vilket innebär att upp-
handlingsformen som tillämpats för denna upphandling är öppet 
förfarande. Detta innebär bland annat annonsering i en extern data
 
1
tidens utgång hade 15 leverantörer inkommit med anbud. I förfråg-
ningsunderlaget angavs att kommunen kommer att utvärdera anbud
enligt lägsta pris. 
 
E
barn & utbildning, socialtjänsten, Timrå kommun, Ånge kommun och
upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen. 

• Besluts- och utvä
UH-07-91 

 
–
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