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Tid Kl. 14.00 – 16.05 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande 
 Martin Johansson (S) vice ordförande 
 Claes Stockhaus (V)  
 Ingrid Möller (MP)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör, §§ 563 - 565 
 Eric Carlsson ekonomidirektör, §§ 563 - 565 
 Johan Forssell kommunsekreterare 
 Peter Gavelin utredare, § 565  
 Helén Lundahl avdelningschef SBK, § 566  
 Erik Lennhammar Steen & Strøm Sverige AB, § 565 
 Tom Axelryd White arkitekter AB, § 565 

 

Protokollet omfattar §§ 563-570 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 563 Information om arenor för idrott och kultur 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att återkalla uppdraget beträffande ständig lägesrapport om arenor 

för idrott och kultur. 

Bakgrund 
Finansutskottet har beslutat att det, vid varje sammanträde, ska lämnas 
en information om arenor för idrott och kultur. På grund av ändrade 
omständligheter föreslås att uppdraget återkallas.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-02 

 
– – – – 
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Dnr 140/09  822 
 

§ 564 Information om Äventyrsbadet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Finansutskottet har tidigare begärt att få information angående 
orsakerna till att kostnaderna för Äventyrsbadet ökat i förhållande till 
beräknat. 

Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund informerar om att kostnads-
överskridandena i huvudsak härrör sig till bygg- och mark-
entreprenader, särskilt har kostnaderna för pålning blivit avsevärt högre 
än beräknat. 
 
– – – – 
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Dnr 121/09  860 
 

§ 565 Samverkansavtal om exploatering för handel 
och bostäder på Fisktorget/Navet 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och 

Steen & Ström Sverige AB, organisationsnummer 556388-2827, 
om detaljplanearbete och samarbete i övrigt inför exploatering 
för handel och bostäder på Fisktorget/Navet; samt 

  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att skriva under 

samverkansavtalet. 

Bakgrund 
I december 2007 tecknades ett samverkansavtal mellan kommunen och 
fastighetsbolaget Steen & Ström Sverige AB som omfattade både 
byggande av kultur- och teaterhus och exploatering för handel och 
bostäder på Fisktorget/Navet. Eftersom tiden för avtalet gick ut 
2008-12-31 och den del av avtalet som rör kultur- och teaterhus inte 
kan genomföras p.g.a. lagen om offentlig upphandling har parterna 
tagit fram ett nytt förslag till avtal. Syftet är att skapa förutsättningar för 
detaljplanearbete och samarbete i övrigt med inrikting mot markför-
säljning vid Fisktorget/Navet som ska regleras i kommande exploa-
terings- och överlåtelseavtal senast 2010-06-30. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Lars Persson (FP), yrkar avslag på 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C), med bifall av Martin Johansson (S), yrkar bifall 
till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på yrkandena och finner att finansutskottet beslutat enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
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Reservation 
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-26 
• Förslag till samverkansavtal mellan Steen & Ström Sverige AB och 

Sundsvalls kommun 
• Bildspel ”Stadsgalleria Sundsvall” 
 
– – – – 
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Dnr 60/09  535 
 

§ 566 Utökad busstrafik och utlösande av optioner 
i kollektivtrafikavtal 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utlösa optionerna i gällande trafikavtal för objekt O14/O15 

Stadsbussarna, trafikavtal objekt O17 Njurundatrafiken och 
trafikavtal O18 Matforstrafiken i enlighet med förslaget, 

  
att godkänna utlösande av incitament i avtalen O17 

Njurundatrafiken och O18 Matforstrafiken från 1 januari 2008, 
  
att godkänna införande av incitament i avtalet O14/O15 

Stadstrafiken, 
  
att uppdra till kontoren att utreda behov av förstärkt Njurundatrafik 

och kostnader för detta med anledning av förslaget, 
  
att hänskjuta finansieringen genom nivåhöjning av ram till arbetet 

med Mål och resursplanen för 2010, med plan för 2011-2012 
och att kostnaderna, efter beaktande av intäktsökning, inarbetas 
med 10,0 mkr 2010, 7,9 mkr 2011 och 8,5 mkr 2012 
planeringsförutsättningarna för Mål och resursplan 2010-2012, 

  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsen 

återkomma för beslut när de avtal som avses slutas/förlängas för 
Sundsvalls kommun finns att tillgå. 

Bakgrund 
Den 31 mars 2008 biföll kommunfullmäktige (§ 327) den motion som 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt lagt 
med förslag om att redan nu påbörja arbetet inför kommande trafik-
upphandling genom att tillsätta ett utvecklingsprojekt för trafiköversyn. 
En av att-satserna handlade om att uppdra till kommunstyrelsen att se 
över möjligheterna att utöka turtätheten på linje 1-4 med möjlig start 
hösten 2009.  
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Överläggning 
Lars Persson (FP), Magnus Sjödin (M) samt Reinhold Hellgren (C) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens 
behandling av detsamma.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilaga 2009-02-23 
• Bildspel ”Utökad trafik och utlösande av optioner” 

 
– – – – 
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Dnr 161/09  002 
 

§ 567 Beslutsattestanter 2009 inom kommunfull-
mäktige och samtliga kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa bifogade förteckningar över beslutsattestanter för 2009,
  
att utse kommunstyrelsens ordförande till beslutsattestant för 

styrelsens ansvarsområde, 
  
att delegera till kommundirektören en generell attesträtt för 

samtliga konton inom förvaltningen, 
  
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar 

under verksamhetsåret, 
  
att sakgranskare och behörighetsattestanter utses av respektive 

avdelning och att kontoret ansvarar för att hålla en aktuell 
förteckning över dessa. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över 
attestanter och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer inklusive 
rättigheter att attestera lönetransaktioner för kommunfullmäktige samt 
kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden för 2009.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse inkl. bilaga 2009-02-24 
 
– – – – 
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Dnr 141/09  040 
 

§ 568 Socialnämndens begäran om finansiering 
2009 av ökade socialbidragskostnader 
(försörjningsstöd) 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att socialnämndens begäran hos kommunfullmäktige om 

finansiering i 2009 års MRP av ökade socialbidragskostnader 
överlämnas till beredningen av delårsrapport 1, 

  
att meddela socialnämnden att kommunfullmäktiges 

ställningstagande till nämndens begäran görs i samband med 
kommunfullmäktiges behandling av delårsrapport 1. 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2008-12-17 § 214 att hos kommunfull-
mäktige begära finansiering av ökade socialbidragskostnader. Enligt 
socialtjänstens prognoser beräknas kostnaderna för försörjningsstödet 
år 2009 uppgå till ca 95 Mkr vilket är 15 Mkr mer än det som nämnden 
avsatt inom sin budgetram. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att socialnämndens begäran över-
lämnas till beredningen av delårsrapport 1 i enlighet med Regler för 
styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Reinhold Hellgren (C) och Lars 
Persson (FP) yrkar att det till kommunstyrelsekontorets förslag ska 
fogas följande att-sats ”att meddela socialnämnden att den finansiering 
som är aktuell utgår från ökningen från 2008 års resultat”.  
 
Martin Johansson (S) yrkar avslag på Magnus Sjödins m fl yrkande. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på kommunstyrelsekontorets förslag, och finner att 
finansutskottet bifallit detsamma. 
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Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Sjödins m fl 
tilläggsyrkande och finner att finansutskottet avslagit detsamma. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-02 
• Socialnämndens protokoll 2008-12-17 § 214 
• Socialkontorets skrivelse 2008-11-25 
 
– – – – 
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Dnr 163/09  406 
 

§ 569 Förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel 
med nikotinläkemedel 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till taxa för tillsyn över 

detaljhandel med nikotinläkemedel, samt 
  
att taxan skall gälla från och med den 1 juni 2009. 

Bakgrund 
Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med niko-
tinläkemedel samt förordningen (2008:30) om detaljhandel med niko-
tinläkemedel ikraft. 
 
Enligt 9 § i ovan nämnda lag skall kommunen kontrollera efterlevnaden 
av lagen. Dessutom skall kommunen kontrollera efterlevnaden av de 
föreskrifter om anmälan och egenkontroll som Läkemedelsverket får 
meddela med stöd av 14 § i lagen och 4 § i förordningen. 
 
Enligt 10 § i ovan nämnda lag får en kommun för sin kontroll ta ut 
avgift av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel. En 
förutsättning för att kommunen skall kunna ta ut sådana avgifter är 
dock att kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-23 
• Miljönämndens protokoll 2009-02-18 § 12 
• Miljökontorets skrivelse 2009-01-20 
• Förslag till taxa enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med 

nikotinläkemedel 
 
– – – – 
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Dnr 164/09  050 
 

§ 570 Ramavtal – Upphandling måleriarbeten 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att för perioden 2009-04-01 – 2011-03-31 med förlängningsklausul 

på 2 år till och med 2013-03-31 anta Gisslins Måleri AB, org.nr. 
556126-2352 och Sandå Måleri AB, org.nr. 556660-3881, som 
leverantör för måleriarbeten, samt 

  
att uppdra till upphandlingsenheten att teckna ramavtal med 

leverantörerna. 

Bakgrund 
Nuvarande ramavtal för målningsarbeten är tecknat med Gisslins 
Måleri AB och Kumlins Måleri AB. Kommunens kostnader för 
målningsarbeten uppgick år 2007 till ca 7 000 000 kronor. Kontrakts-
värdet för en 4-årog avtalsperiod uppskattas till ca 28 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Besluts- och utvärderingsprotokoll för upphandling av målnings-

arbeten, UH-07-28 
 
– – – – 
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