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Tid Kl. 14.00-14.50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Peder Björk (S) ordförande  
 Bodil Hansson (S) vice ordförande  
 Martin Johansson (S)   
 Lena Österlund (S) ej § 1010 på grund av jäv  
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Claes Stockhaus (V) ersättare för Kim G Ottosson (V) 
 Ingrid Möller (MP)   
 Magnus Sjödin (M)   
 Erland Solander (M) ersättare för Eva Lohman (M) 
 Habib Effati (M)   
 Per Magnus Forsberg (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Ersättare Tommy Eriksson (S) ersättare för Lena Österlund (S) under § 1010
 Christina Nordenö (S)   
 Lena Sjöberg (S)   
 Annicka Burman (V)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mari Anne Andersson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Micael Löfqvist Vd Sundsvall Vatten AB § 1007 
 Åsa Jadelius IT-strateg § 1008 
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Protokollet omfattar §§ 1006-1013 samt 1015-1021.  
 

Det noteras att paragraf 1014 justeras omedelbart och återfinns i separat 
protokoll.  
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Habib Effati 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-09-13 2010-09-15 2010-09-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-10-08  Christel Öhgren 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Habib Effati med 
Lars Persson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2010-00020 
 

§ 1006 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Himlabadet - återrapportering 
• Fastighetsutredningen 
• Studiebesök i Västerås Stad 
 

Underlag 
• PowerPoint-presentation ”Kommunstyrelsen 2010-09-13” 
 
– – – – 
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KS-2010-00373 
 

§ 1007 Förslag till ändrade reduceringsregler för 
va-anläggningsavgifter från 2011-01-01 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Vd på Sundsvall Vatten AB, Micael Löfqvist, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-08-31 § 805 
• 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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§ 1008 Deltagande i EU-projekt ”Kommuner i 
samverkan kring utveckling av GIS och e-
tjänster” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun deltar i EU-projektet ”Kommuner i 

samverkan kring utveckling av GIS och e-tjänster”, 
  
att Sundsvalls kommuns medverkan finansieras inom deltagande 

förvaltningars budget. 

Bakgrund 
Projektet ” Kommuner i samverkan kring utveckling av GIS och e-
tjänster” avser att utveckla och driftsätta en avancerad bygglovtjänst på 
nätet. Förutom Sundsvalls kommun avser även Timrå, Härnösand, 
Kramfors och Örnsköldsviks kommuner att delta. 

Överläggning 
IT-strateg Åsa Jadelius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-08-24 § 642 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-09 
• Förteckning över roller och arbetsinsatser i projektet 2011-2013 
• Förstudie inför EU-ansökan, version 1.3, 2010-06-22 

 
– – – – 
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KS-2010-00242 
 

§ 1009 Kommunal anslutning till RAKEL (Radio-
Kommunikation för Effektiv Ledning) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utreda förutsättningar för en eventuell kommunal anslutning till 

RAKELsystemet, 
  
att samverkan ska ske med länets övriga kommuner och andra 

RAKELanvändare, 
  
att gemensamt med övriga kommuner i länet ansöka om 

kompetensstöd hos Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) för genomförandet av utredningen. 

Bakgrund 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ambitionen att fler 
verksamheter än s.k. ”blåljusmyndigheter”, dvs. polis, räddningstjänst 
m.fl., ska använda RAKEL (RadioKommunikation för Effektiv 
Ledning). En utredning om förutsättningar för användning av systemet 
inom kommunal verksamhet kan ske gemensamt med övriga kommun-
er i länet och finansieras genom bidrag från myndigheten. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-06-01 § 798 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-12 

 
– – – – 
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§ 1010 Årsredovisning 2009 samt ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2009 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2009 och förbundets revisorer har avgivit en revisionsberättelse. 

Jäv 
Lena Österlund (S) anmäler jäv och ersätts under denna paragraf av 
Tommy Eriksson (S). 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-06-15 § 636 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-29 
• Årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall 

avseende år 2009 
 
– – – – 
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KS-2010-00340 
 

§ 1011 Vindkraftsutredning med utgångspunkt i ny 
teknik och ändrat klimat - MRP-uppdrag nr 
3 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till tematiskt 

tillägg till översiktsplanen för vindkraft, 
  
att godkänna förslag till direktiv för arbetet med det tematiska 

tillägget för vindkraft till kommunens översiktsplan, 
  
att kommunstyrelsen åtar sig ansvaret för uppfyllande av MRP-

uppdrag nr 3 2010 och att detta kan betraktas som slutfört vad 
gäller stadsbyggnadsnämndens del. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har i MRP 2010 fått i uppdrag att uppdatera 
tidigare vindkraftsutredningar med utgångspunkt i ny teknik och 
förändrade klimatförhållanden. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att 
detta sker genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-08-24 § 643 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-29 
• Förslag till projektdirektiv version 0.1 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 87 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 

 
– – – – 
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§ 1012 Förslag på hur de kommunala 
verksamheterna ska kunna förbättra sin 
tillgänglighet - MRP-uppdrag nr 9 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ett långsiktigt värdskapsarbete påbörjas, 
  
att värdskapsarbetet inledningsvis sker i projektform, 
  
att projektet ska: 

- organisera utbildningar i värdskap för anställda i Sundsvalls 
kommun och då även korttidsanställda 
- ta fram en plan för hur kommunhusets entré/reception blir den 
självklara serviceplatsen för kommuninvånare som har ett 
ärende till kommunen 
- se över de öppettiderna i såväl kommunhus som i andra 
kommunala byggnader 
- implementera nya e-tjänster 

Bakgrund 
I Mål- och resursplan 2010 lyder uppdrag nr 9: ”Presentera ett förslag 
på hur de kommunala verksamheterna ska kunna förbättra sin tillgäng-
lighet genom exempelvis ändrade öppettider eller elektroniska tjänst-
er.” Koncernstaben har upprättat ett förslag till hur detta ska kunna ske. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-08-24 § 645 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 1013 Yttrande över Miljödepartementets 
promemoria ”Beslutanderätten i strand-
skyddsfrågor i vissa fall” (M2010/2555/R) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande enligt koncernstabens förslag daterat 2010-07-19. 

Bakgrund 
Miljödepartementet har för eventuellt yttrande översänt ett förslag till 
ändring i Miljöbalken, med syfte att ge landets kommuner rätt att 
besluta om upphävande av och dispens från strandskydd inom områden 
som utgör statligt vattenskyddsområde och miljöskyddsområde. 
Förvaltningen föreslår att förslaget tillstyrks. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-08-24 § 646 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-19 
• Förslag till yttrande 2010-07-19 
• Miljökontorets yttrande 2010-07-16 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2010-06-30 
• Miljödepartementets promemoria 2010-05-27 

 
– – – – 
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§ 1015 Medverkan i och medfinansiering av 
projekt ”Nya Ostkustbanan 2011-2013” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-08-31 § 804 
• 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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§ 1016 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel samt upphävande av 
taxa för detaljhandel med nikotinläkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
• Finansutskottets protokoll 2010-08-31 § 806 
• 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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§ 1017 Förvärv av område av fastigheten Älva 12:1 
och överlåtelse av fastigheterna Bullås 1:1, 
Nedergård 1:3 samt Alnö-Usland 1:55 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att godkänna överens-

kommelse 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 
• Finansutskottets protokoll 2010-08-31 § 808 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-31 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-05-19 § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilagor 2010-04-19 
 
– – – – 
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§ 1018 Svar på revisionsrapport - granskning av 
bokslut och årsredovisning 2009-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-08-31 § 810 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-26 
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-03-24 
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning  

2009-12-31” 
 
– – – – 
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§ 1019 Motion (C) angående folkvald som måste 
vara tyst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats, 
  
att med hänvisning till koncernstabens skrivelse 2010-07-15, anse 

motionens andra att-sats bifallen. 

Bakgrund 
Björn Hallström (C) föreslår i en motion att ej tjänstgörande ersättare i 
kommunfullmäktige ska ha yttranderätt, samt att det utreds om det är 
möjligt att ge ej tjänstgörande ersättare förslagsrätt och rätt att lämna in 
en egen motion under pågående sammanträde. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) yrkar bifall till första att-
satsen i motionen. 
 
Hans Brynielsson (KD) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut gällande första 
att-satsen och ställer proposition att-sats för att-sats. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag.  

Reservation 
Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot första 
att-satsen i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-08-24 § 647 
• Koncernstabens skrivelse 2010-07-15 
• Motion (C) angående folkvald som måste vara tyst 2009-10-23 

 
– – – – 
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§ 1020 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 
• Beslut fattade av utskotten, finansutskottet den 1 juni och 31 

augusti 2010 samt samordningsutskottet den 15 juni och 24 
augusti 2010 (KS-2010-00010). 
 

• 51 st beslut om pension som fattats under perioden den 31 maj-
26 augusti 2010, nr 109-159 (KS-2010-00012). 
 

• 5 yttranden angående ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
Metso Paper Sundsvall AB, Gustaf Gidlöfsväg i Sundsbruk 
(KS-2010-00325), 
Martin Carlsson, Gärdevägen 3 i Sundsvall (KS-2010-00361), 
Systembolaget AB, Affärsgatan 7 i Kvissleby  
(KS-2010-00366), 
TMW Matfors AB, Skölevägen 2-4 i Matfors 
(KS-2010-00434), 
Ikea Svenska Försäljnings AB, Gesällvägen 3 i Birsta 
(KS-2010-00407). 

 
• Beslut nr 2 angående ändring och komplettering av attestanter 

som fattats den 16 juni 2010 (KS-2010-00015). 
 

• Yttrande rörande utställningsförslag till tillägg i 
översiktsplanen för vindkraft i Ånge kommun (KS-2010-
00231). 
 

• Beslut om ekonomiskt bidrag för att minska oönskade tonårs-
graviditeter och spridning av STI och hiv (KS-2010-00336). 
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Kommunstyrelsen 
 

2010-09-13 18 
 

 
• ”Yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökan om 

förnyad nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje 
Vaple-Kubal-Södra berget-Granlo” (KS-2010-00281). 
 

• ”Yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökan om 
förnyad nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje 
Granlo-Skallböle, avgrening till Matfors” (KS-2010-00282). 
 

• ”Yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökan om 
förnyad nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje 
Vaple-Stockvik-Södra berget-Granlo” (KS-2010-00277). 
 

• Beslut om upphandling av skolskjuts enligt 6 kap 36 § KL 
(KS-2010-00518). 
 

 
– – – – 
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KS-2010-00007 
 

§ 1021 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 10 juni 2010 
 
• FOKUSERA:s protokoll den 4 maj 2010 §§ 73-84 
 
• Västernorrlands Läns Trafik AB:s protokoll den 28 maj 2010  

§§ 1-13 
 
• Mottagen protestlista den 19 augusti 2010 om ”Stoppa knarket!” – 

Drogproblem bland Matfors ungdomar. Ärendet kommer att 
hanteras inom arbetet med BRÅ (KS-2010-00496) 

 
• Socialnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 75 om ”Svar på: 

Utvärdering av tjänstedeklarationer” (SN-2010-00140) 
 
• Socialnämndens protokoll den 16 juni 2010 § 108 om ”Ansökan om 

bidrag från Sadaka” (SN-2010-00061) 
 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 juni 2010 § 69 om 

”Bidrag till Ideella föreningen Norra Berget” 
 
• Koncernstabens skrivelse den 12 augusti 2010 – Ansökan om 

byapeng för Holmbygdens utveckling (KS-2010-00472) 
 
• Kommunrevisionen - Revisionsrapport om genomförd kartläggning 

av organisationsstrukturen vid Kulturmagasinet. Kommunrevisio-
nen begär synpunkter från kultur- och fritidsnämnden senast den 31 
oktober 2010 (KS-2010-00423) 
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• Befolkningsprognos preliminärt för juli 2010 
 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 23 juni 2010 § 100 

om ”Begäran om utökat ansvarsområde 20-24 år, Ungdomsråd-
givningen” (BUN-2010-00132) 

 
• Kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut den 8 juli 2010 om 

bidrag till Ideella föreningen Norra Berget (KFN-2010-00147) 
 
• Byte av ledamot och ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond (KS-2010-00537) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: 
http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 
 
• Beslut nr 6 (2010-06-18) om ”Förbundsavgift år 2011 till Sveriges 

Kommuner och Landsting” 

AKADEMIEN FÖR CIRKUSKONSTENS BEVARANDE I 
SVERIGE 
• Skrivelse den 20 maj 2010 om bl.a. cirkusplatserna som försvinner 

och inte ersätts av nya, platshyror och administrativ samordning. 
Önskar frivillig besvarning av bifogad enkät. 

 
– – – – 
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