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Justering 
 
Till justerare väljs Ina Lindström Skandevall med Alicja Kapica som 
ersättare. 
_ _ _ _  
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§ 66 Information om Befolkningsprognos  
2022-2040 
(KS-2022-00023) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Gabriel Lundgren, samhällsanalytiker på kommunstyrelsekontoret 
har bjudits in för att informera om Befolkningsprognos 2022-2040. 
Gabriel ger information om nedanstående och svarar på ledamöternas 
frågor. 
 

• Befolkningsminskning 2020 och 2021, varför? 
• Befolkningsutveckling 2022-07-31 
• Metod befolkningsprognos 
• Analys och utmaningar 

_ _ _ _ 
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§ 67 Information om delårsrapport 
(KS-2022-00023) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson informerar om delårsrapport och 
svarar på ledamöternas frågor. 
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§ 68 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron 2022, revidering 
(KS-2022-00705-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2021-00908 
 
att för år 2022 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 

(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia 
Westin, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Linda Westin, 
Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund, Monica 
Engvall Persson, Jessica Henriksson, Helena Westland, 
Simon Rydham, Elisabeth Kindahl och Elisabeth Edman för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens 
bankkonton, bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona, och 
för bankkonton samt plusgiron knutna till Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond med organisationsnummer 
889202-2891: 
• 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 2022 bemyndiga Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, 

Monika Högberg, Sara Talling, Sofie Forsström-Tillberg och 
Ann-Charlotte Engblom att två i förening verkställa 
utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser 
bankfilen som sänds, samt 

 
att för år 2022 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Jenny 

Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (arbete och 
försörjning, ekonomiskt bistånd), Lina Nordin, Elin 
Svelander, Anna Pashneva, Gunilla Bergqvist, Kerstin 
Eriksson, Karoline Garcia, Christine Westling, Erik Sundberg, 
Anna Eklund Lidin , Erika Hansen, 

            My Oderstad, Malin Wretman, Helena Räihä, Ulrika 
Rudberg,  Milica Gardasevic, Jennie Hägglund, Jessica 
Strand, Jonna Sundborg, Sara Östling samt Frida Johansson  
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            att två i förening verkställa utbetalningar i bankens 
            betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar 
            inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Ärendet 
I fullmakten är Elisabeth Edman som är vikarie på SC Ekonomi och 
stöttar upp under en tjänstledighet tillagd. I de fall det finns personer 
med samma namn i kommunen har organisatorisk tillhörighet 
angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00705-1  

_ _ _ _ 
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§ 69 Retroaktivt beslut om VA-avgifter för 
perioden 2012-2022 samt beslut om fastställande 
av beslutade VA-avgifter för 2023 
(KS-2022-00670-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2012, enligt bifogade 
bilaga 1 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2012. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2013, enligt bifogade 
bilaga 2 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2014, enligt bifogade 
bilaga 3 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2014. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2015, enligt bifogade 
bilaga 4 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2015. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2016, enligt bifogade 
bilaga 5 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2016. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2017, enligt bifogade 
bilaga 6 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2017. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2018, enligt bifogade 
bilaga 7 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2018. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2019, enligt bifogade 
bilaga 8 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2019. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 9 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 10 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 april 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2021, enligt bifogade 
bilaga 11 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2021. 
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att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2022, enligt bifogade 
bilaga 12 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
att fastställa beslutad taxa för 2023, i enlighet med bifogade bilaga 
13 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Ärendet avser dels ett retroaktivt fastställande av tillämpade 
avgiftsnivåer för Sundsvall Vatten AB:s va-taxor för åren 2012-2022 
och dels ett fastställande av Sundsvalls Vatten AB:s fattade beslut för 
Va-taxa 2023.  

Överläggning 
Jonas Walker, kommundirektör svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00670-1  
• 1 VA-taxa 2012 
• 2 VA-taxa 2013 
• 3 VA-taxa 2014 
• 4 VA-taxa 2015 
• 5 VA-taxa 2016 
• 6 VA-taxa 2017 
• 7 VA-taxa 2018 
• 8 VA-taxa 2019 
• 9 VA-taxa 2020 tom 31 mars 
• 10 VA-taxa 2020 from 1 april 
• 11 VA-taxa 2021 
• 12 VA-taxa 2022 
• 13 VA-taxa 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2012-09-27 höjning taxa 2013 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2013-09-24 höjning taxa 2014 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-02-20 anläggningsavgift 

2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-08-21 höjning 

brukningsavgift 2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-11-27 beslut om 

anläggningsavgift 2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2015-08-25 beslut om 

anläggningsavgift för 2016 samt ändring i va-taxan 2016 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2018-08-23 beslut om taxor för 

2019 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2019-05-23 VA-tax för 2020 
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• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-05-28 VA-tax för 2021 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-05-27 VA-tax för 2022 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2022-05-24 VA-tax för 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2016-08-24 beslut om budgetram 

för 2017 samt oförändrad tax för 2017 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2017-08-29 beslut om budgetram 

för 2018 samt oförändrad taxa för 2018 
_ _ _ _ 
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§ 70 Hemställan från Medelpads 
räddningstjänstförbund (MRF) om 
medelstilldelning för 2023 
(KS-2022-00700-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig positiv till en ökning av medelstilldelningen till 
Medelpads Räddningstjänstförbund med totalt 5 686 tkr 2023. En 
fördelning görs mellan medlemskommunerna enligt gällande modell 
där Sundsvalls andel är 4 378 tkr, 

att hänskjuta frågan om att tillskjuta driftmedel enligt hemställan 
från Medelpads Räddningstjänstförbund, till den slutliga beredningen 
av Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, samt 
 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samråd med övriga 
medlemskommuner göra en översyn av ägaruppdraget för Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har hemställt om utökad 
medelstilldelning för 2023 och framåt, utöver ersättning för 
löneöversyn. Totalt har förbundet hemställt om ytterligare 8 195 tkr 
för 2023. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00700-2  
• Missiv 2022-05-31 hemställan medelstilldelning MRF 2023 
• Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
_ _ _ _ 
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§ 71 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 2023 
(KS-2022-00602-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel, daterad 2022-05-23 (KS-2022-00602), att gälla 
från 1 januari 2023, 
 
att fastställa timavgiften inom området för handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2023 till 1 307 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med procentsatsen för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. Ärendet avser förslag till sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00602-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 38 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2023 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 72 Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 2023 
(KS-2022-00603-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00603), enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, 
 
att timavgiften ska vara 1 307 kronor, 
 
att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa, att ta ut avgift för den tillsyn och kontroll som 
utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan i de fall förändringar 
skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet avser miljönämndens 
förslag till taxa för 2023. 
 
Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00603-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 39 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2023. 
• Bilaga SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 73 Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet 2023 
(KS-2022-00604-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för uppdragsverksamhet, daterad  
2022-05-23 (KS-2022-00604), att gälla från 1 januari 2023, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 307 kronor från 
och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har upprättat 
förslag till sådan taxa för 2023. 
 
Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00604-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 40 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2023 
• Bilaga SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 74 Taxa inom strålskyddslagens område för 
2023 
(KS-2022-00606-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00606), inom strålskyddslagens område, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften 
blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex förkommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt strålskyddslagen, att ta ut avgift för den 
tillsyn och kontroll som utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan 
i de fall förändringar skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet gäller 
miljönämndens förslag till en sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00606-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 42 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2023 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 75 Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2023 
(KS-2022-00605-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för offentlig kontroll inom 
livsmedels-områdena, daterad 2022-05-16, att gälla från 1 januari 
2023, 
 
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena för år 2023 till 1 345 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2023, höja den antagna timavgiften med 
procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet har miljönämnden rätt 
att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Ärendet avser miljönämndens förslag till sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00605-2 
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 41 
• Taxebestämmelser 16 maj 2022 
• Beräkning livs timavgift 2023 
_ _ _ _ 
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§ 76 Taxebestämmelser för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 
(KS-2022-00607-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23(KS-2022-00607, 
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
 
att den nya timavgiften blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll 
av foder och animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut 
avgift för kostnader för offentlig kontroll. Miljönämnden har 
upprättat förslag till en sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därmed inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00607-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 43 
• Taxebestämmelser offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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