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Tid

Kl 13.00 – 14.20

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Johan Forssell

Justeras

2010-12-06

Underskrifter

Rodney Engström
ordförande

Johan Forssell
sekreterare

Stefan Falk
Justerare

Hans Zetterkvist
Justerare

Protokollet omfattar §§ 7 - 30
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2010-11-29

2010-12-06

2010-12-07

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2010-12-31
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Johan Forssell
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Justering
Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera
dagens protokoll utses Stefan Falk med Mats Johan Adner som ersättare
och Hans Zetterkvist med Bodil Hansson som ersättare.
––––
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KS-2010-00022

§7

Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efterträdarval i
kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

till sina handlingar lägga länsstyrelsens beslut den 8 och 25
november 2010 utvisande att:
• ny ersättare för Centerpartiet efter Reinhold Hellgren är Kjell
Bergkvist, Norrbäcken 137, 860 25 Kovland,
• ny ledamot för Socialdemokraterna efter Christoffer Lönn är
Ann-Charlotte Evrung, Lidenvägen 43, 860 41 Liden.

Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut 2010-11-08 och 2010-11-25
––––
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KS-2010-00020

§8

Information från kommundirektören

Kommundirektör Stefan Söderlund presenterar sig själv samt koncernstabschef Lennart Andersson, stadsjurist Ann-Sofi Holmquist och
ekonomidirektör Jonas Borg. Därefter hänvisar kommundirektören till att
sammanträdet är det första på den nya mandatperioden och informerar om
följande:
• det kommunala uppdraget
• fullmäktiges roll
• styrningen av Sundsvalls kommun
––––
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KS-2010-00017

§9

Allmänhetens frågestund

Ordföranden meddelar att det har inkommit sju frågor från allmänheten.
•

Ingvar Jacobsson riktar en skrivelse till allmänhetens frågestund och
kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin där han begär att denne
agerar för att elpriserna i Sverige inte ska höjas samt att vattenmagasinen ska fyllas inför vintern.
Ordföranden konstaterar att elpriser m m inte är en fråga som avgörs av
kommunfullmäktige utan skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsens
ordförande för besvarande.
•

Kjell Jacobsson riktar en skrivelse till nya ledningen i vilken han
framför ett förslag om att en traktor följer med plogbil/väghyvel för att
ta bort snö och is från infarterna.
Claes Stockhaus (V), service- och tekniknämndens ordförande, hänvisar
till den nämnd som kommer att ha hand om dessa frågor och som tillträder
vid årsskiftet.
•

Paul Sundqvist frågar om röjning av skog på sjönära marker på Alnön,
så att innevånarna kan se vattnet istället för det sly som nu växer där?
Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det finns
en skogspolicy som även innefattar skötselråd. Om det ska röjas upp i
enlighet med förslaget måste först skogspolicyn ändras.
•

Ragnar Sjöbom ställer fyra frågor
1) om inte beslut om arvoden m fl förmåner till förtroendevalda
borde föregås av upplysningar till allmänheten?
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att alla
uppgifter om arvoden m.m. är offentliga och allmänna och att dessa
handlingar kan begäras ut av alla som önskar det.
2) om kommunala fallskärmar kommer att genomgå en förändring
nu när ny majoritet tillträtt i kommunen?
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att några
sådana avtal inte längre tecknas. De avtal som har tecknats utifrån tidigare
gällande bestämmelser kan inte ändras.
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3) Ragnar Sjöbom ställer en fråga om vad som görs för att skapa en
dräglig tillvaro för uteliggare och hemlösa?
Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, svarar att det förutom
härbärge också finns särskilt boende med personal som har till uppgift att
bistå hemlösa och uteliggare med att på sikt få ett eget boende.
4) Ragnar Sjöbom ställer en fråga varför soppköket bara är öppet
under december?
Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, svarar att soppköket haft
som praxis att enbart ha öppet under december, detta för att sprida julglädje. Under övriga delar av året finns kaféverksamheten ”Slink In”, som
har öppet alla vardagar under året och riktar sig till hem- och bostadslösa.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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KS-2010-00018

§ 10

Korta frågor - korta svar

•

Jan-Olov Lampinen (S) frågar om Miljöpartiet i den nya majoriteten
kommer att ställa upp för att alla ska få heltidstjänst och ställa det
kravet vid en konkurrensutsättning?
Sverker Ottosson (MP) svarar att tidigare beslut angående heltidstjänster
gäller om inte annat beslutas.
•

Soili Sollén (S) frågar hur majoriteten kommer att arbeta för ökad
jämställdhet, särskilt i kommunledningen som nu består av tre män?
Lars Persson (FP) svarar att det i majoritetens förslag till mål- och
resursplan kommer det att framgå hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas.
De partier som nominerar har bara tillgång till sin del och kan ej påverka
helheten, men Folkpartiet har nominerat en man och en kvinna till de två
heltidsarvoderade uppdrag partiet har.

––––
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KS-2010-00748

§ 11

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ändra ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda i enlighet
med koncernstabens förslag 2010-11-25,

att

de nya ersättningsbestämmelserna, vad avser ordförande i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, oppositionsråd
samt partiföreträdare ska tillämpas fr.o.m. 2010-11-08, eller från
det datum då val till ovanstående uppdrag sker

att

bestämmelserna i övrig ska tillämpas fr.o.m. 2011-01-01,

att

inrätta en funktion som oppositionsråd i Sundsvalls kommun
fr.o.m. 2010-11-08,

att

begreppet ”gruppföreträdare” ersätts av begreppet ”partiföreträdare”,

att

uppdra åt arvodeskommittén att genomföra en översyn av
regelverket rörande stödet för det politiska arbetet,

att

ett förslag avseende detta ska presenteras för kommunfullmäktige
senast 2011-03-31,

att

uppdra åt arvodeskommittén att snarast återkomma med förslag till
justerade arvoden för fritidspolitiker för mandatperioden 20102014,

att

uppdra åt arvodeskommittén att under 2013 ta fram förslag till
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden
2014-2018.

Bakgrund
Ett förslag till ändring av ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Sundsvalls kommun” har upprättats. Förslaget berör i
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huvudsak kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i kommunstyrelsens utskott.
Överläggning
Christina Nordenö (S), Lars Persson (FP) och João Pinheiro (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag samt den att-sats i koncernstabens
förslag som kommunstyrelsen utan ställningstagande överlämnat till
kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, vilket
också blir kommunfullmäktige beslut.
Jäv
Stefan Falk (FP), Mats Mehlin (C), Sven Bredberg (M), Johnny Skalin
(SD), Hans Zetterkvist (V), Roger Johansson (S) och Angel Villaverde
(MP) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-29 § 27 delas ut
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-25 reviderad 2010-11-29 delas ut
––––
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KS-2010-00002

§ 12

Valärenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse följande styrelse för Fokusera Utveckling Sundsvall AB i
samband med Sundsvall Energi AB:s (SEAB) förvärv av Fokusera:
Ledamöter
Kjell B Andersson (S), Medborgargatan 69, 856 31 Sundsvall
Anders Hedenius (S), Västbovägen 5, 862 41 Njurunda
Gunnar Farm (MP), Ludvigsbergsvägen 37, 852 34 Sundsvall
Bengt-Göran Persson (M), Nya Hamngatan 10, 852 29 Sundsvall
Lennart Strandberg (M), Trelleborgsgatan 20, 857 30 Sundsvall
Susanne Strömqvist (C), Sköle 152, 864 91 Matfors
Inger Svensson (S), Slädatvåvägen 58, 865 91 Alnö
Ordförande: Kjell B Andersson
Vice ordförande: Anders Hedenius

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

utse Jan Björnefax (SD), Lysekilsvägen 15, 857 33 Sundsvall till
ledamot i kommunfullmäktiges presidiekonferens för mandatperioden 2010-2014,

att

utse Ingrid Möller (MP), Gränsgatan 7 Bv, 852 38 Sundsvall, till
ledamot i presidiekonferensen,

att

bifalla Tomas Östmans (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige för mandatperioden 2010-2014,

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse ny
ersättare i kommunfullmäktige för moderata samlingspartiet efter
Tomas Östman (M),

att

till oppositionsråd för mandatperioden 2010-2014 utse Peder Björk
(S), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall,

att

bifalla Hans Forsbergs (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2010-2014,
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att

till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Hans Forsberg (C) för
mandatperioden 2010-2014 utse nuvarande ersättaren Mats Mehlin
(C), Märrgård (Lidenvägen 33), 860 41 Liden,

att

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Mehlin (C) för
mandatperioden 2010-2014 utse Linnéa Kjellman (C), Norrböle
149, 864 92 Matfors.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober § 836 att Fokusera
Utveckling Sundsvall AB:s verksamhet överförs till Sundsvall Energi AB
(SEAB). I samband med SEAB:s förvärv av Fokusera, så utses SEAB:s
styrelse till styrelse för Fokusera. Detta sker utan förändring av nu
gällande styrelsearvoden inom SEAB.
Kommunfullmäktige utsåg den 8 november 2010 ledamöter i presidiekonferensen. Ledamöter saknas från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Miljöpartiet har inkommit med en nominering som ledamot till den plats
partiet vakantsatte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november
2010.
Tomas Östman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2010-2014.
Hans Forsberg (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden 2010-2014.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2010-11-16 rev 2010-11-25
––––
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KS-2010-00603

§ 13

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 sammanträdesdagar 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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 4
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-12, rev 2010-11-15
––––
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KS-2010-00677

§ 14

Kommunal skattesats för 2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 7
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-09
––––
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KS-2010-00611

§ 15

Redovisning av affärsplan för Stadsbacken AB
- förlängning av tidsfrist

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ändra den i kommunfullmäktiges beslut 2010-03-09 § 735 angivna
tidsfristen avseende affärsplan för Stadsbackenkoncernen 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. Stadsbacken AB
har inte hunnit upprätta en komplett affärsplan varför koncernstaben föreslår att tidsfristen för redovisning av uppdraget förlängs.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 8
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-18
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735
––––
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KS-2010-00622

§ 16

Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag tillika utdelningspolicy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 utdelningspolicy
för bolagen i Stadsbackenkoncernen. Då ”Ägarpolicy för Sundsvalls
kommuns bolag” delvis behandlar samma område föreslås att utdelningspolicyn inarbetas i detta dokument.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 9
• 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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KS-2010-00524

§ 17

Himlabadet – inglasning av relax

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att Sundsvall Arena AB genomför inglasning av altan i
den så kallade Relaxen,

att

investeringen belastar projekt Himlabadet inom ramen för slutkostnadsprognosen 436,8 mkr.

Bakgrund
Stadsbacken AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner en tillkommande investering på 1,5 mkr för inglasning av altan vid den så
kallade Relaxen i Himlabadet.
Jäv
Diana Kapitanska (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 10
• 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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KS-2010-00478

§ 18

Himlabadet – anslutning till Sporthallsbadet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 omklädningsutrymmet i
befintlig simhall. Stadsbacken AB tillstyrker ansökan.
Jäv
Diana Kapitanska (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 11
• 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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KS-2010-00479

§ 19

Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå Sundsvall Arena AB:s förslag till ombyggnad av läktare
med mera 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 sporthallens
läktare, renovering av gång utanför omklädningsrum samt ommålning av
befintlig gavel på sporthallen.
Jäv
Diana Kapitanska (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 12
• 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
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-29

19

KS-2010-00580

§ 20

Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon
1:173

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 13
• 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
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§ 21

Förvärv av fastigheten Sundsvall Skönsmon
1:174

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:174 förvärvas av Bo och LilliAnn 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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 14
• 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
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§ 22

Delårsrapport januari-augusti 2010 för
Medelpads Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 2010-0831 för Medelpads Räddningstjänstförbund till handlingarna,

att

lägga delårsrapporten till handlingarna.

Bakgrund
Medelpads räddningstjänstförbund ska, i likhet med övriga kommunala
verksamheter, avge en delårsrapport. Denna ska fastställas av förbundsdirektionen, och revisionen ska avge ett utlåtande.
Jäv
Bodil Hansson (S), Claes Stockhaus (V), Per Wahlberg (M) och Ingrid
Möller (MP) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 15
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-28
• Delårsrapport januari-augusti 2010 för Medelpads Räddningstjänstförbund
• Revisorernas bedömning 2010-10-15 med revisionsrapport
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§ 23

Taxa för miljökontorets uppdragsverksamhet
inom miljöområdet för år 2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bemyndiga miljönämnden att för år 2011 höja taxan för
miljökontorets 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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 18
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 65
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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§ 24

Taxa enligt miljöbalken för år 2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 19
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 64
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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§ 25

Taxa inom strålskyddslagens område för år
2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 20
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 68
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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§ 26

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 ankommer det på den kommun där detaljhandeln bedrivs att kontrollera
efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats i anslutning
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 läkemedel med högst 2 %.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 21
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 67
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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§ 27

Taxa enligt livsmedelslagen för år 2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 22
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 69
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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§ 28

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa för år 2011

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 människors
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 %.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 23
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-20
• Miljönämndens protokoll 2010-08-18 § 66
• Miljökontorets skrivelse 2010-07-02
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Delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 212 om
förvärv av fastigheten Sundsvall Dingersjö 4:114
(SBN-2010-00771)
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§ 30

För kännedom

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov
• Kommunrevisionen informerar om
- jämförelsetal för år 2009
- revisorernas bedömning av delårsrapport per 2010-08-31
- granskning av leverantörsfakturor vid miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden,
lantmäterinämnden och överförmyndarnämnden
- NAVI –projektstyrning
• Naturskyddsföreningens skrivelse om ”Gör Sundsvalls kommun till
GMO-odlingsfri kommun” (KS-2010-00689)
• Socialnämndens protokoll den 20 oktober 2010 § 169 om rapportering
enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen av icke verkställda beslut (KS-201000670)

Socialnämndens protokoll den 20 oktober 2010 § 170 om rapportering av
icke verkställda beslut enligt LSS (KS-2010-00671)
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