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Tid Kl 8.30 – 12.00 
Plats Sundsvalls kommunhus, rum 350 Hamnen 
   
Ledamöter  Mikael Gäfvert Ordförande  
 Birgitta Skoglund   Ej § 87 
 Hans Stenberg  
 Åsa Ulander  
 Claes Stockhaus  
   
Tjänstemän  Stefan Söderlund VD  
 Torbjörn Stark Controller 
 Mikael Ålund Bolagsjurist   
   
Övriga Lars Nordenö PwC, § 89 
 Anita Öberg Näringslivsbolaget, § 93-94 
 Magnus Sjödin Näringslivsbolaget, §§ 93-94 
 Christer Ersson Norra Kajen Exploatering AB, § 96 

 
    

Protokollet omfattar §§ 83 - 100 
 
Justeras 
 
 
 
Mikael Gäfvert  Åsa Ulander 
Ordförande   Justerare 

 

 

Torbjörn Stark 
Sekreterare  
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§ 83 Sammanträdets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat.   
 
– – – – 

§ 84 Val av protokollsjusterare  

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åsa Ulander.  
 
– – – – 

§ 85 Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutar 
 

 

att 
 

efter tillägg av ”Grönborg” under övriga frågor godkänna före-
slagen dagordning   

– – – – 

§ 86 Godkännande av föregående protokoll  

Styrelsen beslutar 
 

 
att ärendet behandlas vid nästa styrelsemöte 

– – – – 
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§ 87 VA-projekt 2015 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att för egen del godkänna de åtgärder som Sundsvall Vatten AB 

vidtagit för att minimera investeringens storlek 
att uppmana Sundsvall Vatten AB att med kraft styra investeringen 

för att om möjligt genomföra den till ett lägre belopp än nu be-
räknat 

att uppdra åt Sundsvall Vatten att fortlöpande, bland annat i delårs-
rapporter och årsredovisningar, redovisa investeringens fortsatta 
framdrift och även lämna en slutredovisning efter genomföran-
det 

att för egen del lägga informationen från Sundsvall Vatten AB till 
handlingarna, samt 

att överlämna ärendet till Sundsvalls kommun för vidare handlägg-
ning 

Ärendet 
Sundsvall Vatten AB (SVAB) har i en skrivelse till Stadsbacken AB 
(SBAB) informerat om pågående investeringsprojekt på Alnö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 om att utöka verksamhets-
området för VA i Lubban-Galtström samt södra och östra Alnö. I juni 
2011 beslutade fullmäktige om att även Björn skulle ingå i området 
Lubban-Galtström samt att området på Alnö skulle utökas. Området 
Lubban, Galtström och Björn är nu färdigställt medan arbetet på Alnö 
beräknas pågå fram till 2015 
 
Investeringen beräknades inledningsvis, i 2009 års prisnivå, uppgå till 
250 mkr men efterhand har slutkostnadskalkylen ökat.  
 
VD för SVAB har 16 augusti inkommit med en skrivelse i ärendet och 
begär i denna ägarens ställningstagande om ytterligare åtgärder ska 
vidtas. 
 
Birgitta Skoglund deltar inte i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2012-08-28 
 Skrivelse från SVAB 2012-08-16 
 
– – – – 
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§ 88 Effektivitets- och organisationsöversyn 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Översynens inriktning och kommande arbete diskuterades. Översynen 
kommer att finnas som en stående punkt på kommande styrelsemöten. 
 
Bilder från föredragningen finns som bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Torbjörn Stark. 
 
– – – – 

§ 89 Träff med auktoriserade revisorn 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Lars Nordenö informerar om hur revisorerna planerat sitt arbete samt 
det arbete som gjorts fram till nu och vad som kommer att ske fram-
över.  
 
I bilaga till protokollet redovisas ansvarig revisor per bolag och teamet 
för kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig dragning Lars Nordenö 
 
– – – – 
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§ 90 Fusion SKIFU 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
SKIFU har lämnat information om att fusionen av bolagen inom SKI-
FU-koncernen är genomförd. 
 
Uppdaterad organisationsbild över Stadsbackenkoncernen bifogas pro-
tokollet.  

Beslutsunderlag 

 Information från SKIFU 2012-08-10 samt organisationsbild för 
Stadsbackenkoncernen 

 
– – – – 

§ 91 Biogaskombinat 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Samarbetet mellan Sundsvall och Östersunds kommuner om förprojek-
tering av ett biogaskombinat är nu i slutfasen. En träff mellan kommun-
ledningarna är planerad till 25 september.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Stefan Söderlund 
 
– – – – 
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§ 92 Utvärdering av styrelsens arbete 2011 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att ta upp frågan på nästa styrelsemöte 

Ärendet 
Utvärderingen av styrelsens arbete 2011 har varit uppe vid tidigare sty-
relsemöten men inte slutförts.  
 
– – – – 

§ 93 Näringslivsbolagets ekonomi 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Vid behandling av Stadsbackenkoncernens delårsrapport per april 2012 
beslutade styrelsen att uppmana Näringslivsbolaget att snarast åter-
komma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att hålla 
budget. 
 
Anita Öberg och Magnus Sjödin redovisade ekonomin 2012 där pro-
gnosen i delårsrapporten per augusti visar på att bolagets verksamhet 
drivs inom angivna ekonomiska ramar. 
 
För kommande år ser bolaget en ekonomisk brist och de avser att i för-
sta hand återkomma med en begäran om ytterligare medel från Sunds-
valls kommun för Visitor Center.  
 
Styrelsen i Näringslivsbolaget behandlade dessa två frågor vid styrel-
semöte 4 september. 
 
Bilder från föredragningen finns som bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Magnus Sjödin och Anita Öberg 
 
– – – – 
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§ 94 Stadsbackens roll i kommunkoncernen 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att ärendet avslutas 

Ärendet 
Mot bakgrund av diskussionerna om samarbete mellan Sundsvall Ener-
gi AB och SCA samt Näringslivsbolagets direktkontakter med politiken 
i kommunen lyfter Hans Stenberg frågan om Stadsbackens roll i kom-
munkoncernen,.  
 
Frågan diskuteras och de närvarande är överens om Stadsbackens upp-
drag och roll i kommunkoncernen och hur liknande frågor ska hanteras 
i framtiden. 
  
– – – – 

§ 95 MRP 2013 – påverkan på SBAB-koncernen 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
I den MRP som kommunfullmäktige fastställde i juni finns ett antal 
uppdrag som berör bolagen i Stadsbackenkoncernen samt några som 
direkt riktar sig till Mitthem och ett till Sundsvall Energi. 
 
Bilder från föredragningen finns som bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Stefan Söderlund och Torbjörn Stark 
 
– – – – 
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§ 96 Norra Kajen AB 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Christer Ersson informerar om bakgrund samt framtidens hot och möj-
ligheter för Norra Kajen Exploatering AB. 
 
Bilder från föredragningen finns som bilaga till protokollet. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Christer Ersson 
 
– – – – 

§ 97 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till 
biobränsle 

Beslut  
Styrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet 
Stefan Söderlund informerar om förhandlingarna mellan Sundsvall 
Energi och SCA som enligt planerna ska vara klara under hösten 2012.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Stefan Söderlund. 
 
– – – – 

http://saas045:8080/sites/1053/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.61000&module=Case&subtype=61000&recno=210601
http://saas045:8080/sites/1053/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.61000&module=Case&subtype=61000&recno=210601
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§ 98 Övriga frågor  

Birgitta Skoglund lyfter frågan om hur arbetet med utveckling av 
Grönborg fortskrider, detta mot bakgrund av Mittuniversitets tapp på 
studenter och planerna på att behålla Campus Härnösand.  
 
Stefan Söderlund informerar om nuläget för Grönborg där Mittuniversi-
tetets eventuella förändringar inte har så stor inverkan på projektet.  
 
– – – – 
 
Diskuterades hur arbetet med att införa papperslösa handlingar inom 
MittSverige Vatten går och om det är aktuellt med en liknande lösning 
inom Stadsbacken. 
 
– – – – 
 
Claes Stockhaus uttrycker önskemål om att organisationsplanen över 
Stadsbackenkoncernen ska bifogas kallelsen till varje sammanträde. 
 
– – – – 

§ 99 Nästa sammanträde  

26/9 2012, kl 08.30 till 12.00. 
  
– – – – 

§ 100 Avslutning 

Ordföranden avslutar ordföranden sammanträdet.  
 
– – – – 
 



Effektivitets- och organisationsutredning



Fyra områden i utredningen

• Administration
• Lokalfrågor
• Koncernstruktur
• Koncern- och ägarstyrning



Tre nivåer av administration

• Strategisk – ingår ej
• Taktisk – kan ingå
• Operativ – ingår 



Sex områden inom administrationen

• Bolagsadministration
• Ekonomi
• Inköp
• HR
• IT
• Kundrelationer



Frågeställningar inom resp område

• Är vår organisation effektiv?
• Är våra processer effektiva?
• Gör vi rätt saker?
• Gör vi saker rätt?
• Hur mycket tid lägger vi på de olika områdena nedan?
• Hur omfattande är administrationen?
• Kostnad?



Inom respektive område

• Beskrivning 
– Hur vi jobbar 

• Uppgifter om 
– Volym
– Nedlagd tid
– Antal involverade personer 

• Kompetens
– Över-/underskott



Lokalfrågor

• Två ytterligheter 
– Alla bolag sitter samlade – koncernledningsbeslut
– Respektive bolag svarar helt själv för frågan



Koncernstruktur 

• Två ytterligheter 
– Alla bolag samlas i ett bolag

• Divisioner/affärsområden

– Behåll nuvarande struktur

• Gävle contra Södertälje



Koncern- och ägarstyrning 

• Två ytterligheter
– Allt styrs från kommunledningen
– Allt styrs av bolagen

• Ägardirektiv 
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I Sundsvall AB

100%

13 augusti 2012

Stadsbackenkoncernen



Näringslivsbolaget i Sundsvall AB



Ursprungsbudget

• Hösten 2011 (uppskattad)
• 16,1 Mkr
• Planerad omsättning 2012 
17,5 Mkr (-1,4 Mkr)
• Reviderad prognos; 
-0,449 Mkr



Oförutsedda 2012

• Hyra, ej slutreglerad
• El, vad blir reell kostnad?
• Pensionskostnader, reell kostnad?



Konsekvenser 2012

• Ej handelsutvecklare
• Ej projektledare Birsta/Stenstan
• Sigma ej fullt ut
• Inga medel etableringsarbete
• Små poster för marknadsföring av 
Sundsvall och SVC, etc.



Inför MRP 2013-14

• Äskande 6 Mkr, inkl underskott, ex:
• Handelsutv, inv,- etabl. lots
• City break (bokn. resor och boende
• Projektledare Birsta/Stenstan, etc.



• 3,0 Mkr + 0,7 Mkr SVC
• Ny finansierad omsättn. 2013 : 
19,8 Mkr

Koalitionens förslag



• 13,6 Mkr (diff. 6,2 Mkr)
• ej kompl. budget 2,5 Mkr, ej 
ersättning SVC, 
ej budgettillskott 3 Mkr

Utfall ny KF-budget 2013



• 13,6 Mkr (diff. 10,5 Mkr, mot 24,1)
• ej SVC-anslag 4,3 Mkr

Utfall ny KF-budget 2014



• Ca: 12 Mkr
• Verksamhetspengar ca 1,5 Mkr
• Intecknat, 1, 25 Mkr (landsbygd, 
varumärke, tillväxtprojekt)
• Åtaganden; SVC – 4,3 Mkr och 
Citybreak 3,4 Mkr

Fasta kostnader 2013-14



• 2013: ca -3 Mkr
• 2014: ca -7 Mkr

Resultat 2013-14



Uppdrag

• Ägardirektiv
• Verksamhetsplan
• Aktivitetsplan



Uppdrag, konkret

Marknad Näringsliv

Marknadsföring Nya etableringar
Försäljning Ökad konkurrenskraft
Besöksnäring Service, nätverkande
Turistbyråverksamhet Landsbygdsutveckling
Evenemang Handelsutveckling



Uppdrag, exempel
• Marknadsföring av varumärket Sundsvall
• Drift och utveckling av turistbyråverksamheten
• Utveckla besöksnäringen, driva City Break
• Projektleda och ansvara för genomförandet av 
uppbyggnaden av Stenstan Visitor Center

• Sälja Sundsvall som evenemangs- och kongresstad
• Evenemangsutveckling
• Marknadsföring/sluta avtal – elitidrott & evenemang



Uppdrag, exempel
• Sundsvall – en attraktiv stad att bo, leva och besöka
• Införa och tillämpa servicegarantin
• Utveckla företagsfrukosten
• Investeringar/Etableringar
• 200 företagsbesök 2012
• Seminarier utifrån företagens behov
• Branschråd, samverkan, samarbetspartner med Åkroken
• Landsbygdsutveckling



MRP 2013 – påverkan på SBAB-koncernen



MRP 2013 – påverkan på NSAB

-6,8-3,20,0Ny diff

20,416,816,1Ny planerad omsättning

4,30,7Visitor Center (2 månader 2013)

Tillkommande klara poster

-2,5-2,50,0Diff

16,116,116,1Planerad omsättning

13,613,616,1Summa

0,80,80,8Övrigt

2,22,22,2Uppdragsersättning SBAB

2,5Uppdragsersättning kommunen, kompletteringsbudget

10,610,610,6Uppdragsersättning kommunen

201420132012Tillgängliga medel för NSAB



Yrkeshögskolor

Traineeprogram för fler jobb

Kompetensfrågorna på agendan

Högre ambitioner för ett hållbart Sundsvall

Verksamhetsstöd

Attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarpolitiskt program

En jämställd organisation

Ledning med hållbarhet i fokus

Ledning

Trygghetsboenden för äldre

Vård och omsorg

Sveriges bästa friluftskommun

Fritid och kultur

Kulturhuvudstadsår för hela Norrland

Stimulera ”grönt” boende

Ungdomsbostäder

Miljösatsning i Korstaverket

Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik

Sundsvalls utveckling

Samhällsbyggnad

Sommarjobb för ungdomar

Näringsliv o arbete

NSABSVABSLPABSKIFUSHAB/SOHABSEABMitthem

Koppling MRP-uppdrag till SBAB Grönt – delaktighet
Rött – direkt uppdrag



Sam – Miljösatsning i Korstaverket

Att bryta oljeberoendet är en av de största utmaningarna för Sverige 
och Sundsvall. Vi vill se en ombyggnation av Korstaverkets panna K1 
från olja till biobränsle. Det är en satsning som kommer att gynna 
Sundsvall både miljömässigt och ekonomiskt. 

Investering: 225 miljoner kronor *)

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen/Sundsvall Energi AB 

*) Aktieägartillskottet till Sundsvall Energi sker under förutsättning 
att investeringen genomförs.



Sam – Använd Mitthem för en aktiv 
bostadspolitik

Mitthem ska ägas till 100 % av kommunen och användas offensivt för att utveckla 
boendet i Sundsvall. Mitthem får genom nya ägardirektiv i uppdrag att:
- bygga hyresrätter även utanför centrala Sundsvall
- bygga trygghetsboenden utanför centrala Sundsvall
- stimulera till fler ungdomsbostäder i Sundsvall.

Dessutom bör Mitthems ta ett större socialt ansvar och 2% av Mitthems vinst ska 
gå till sociala projekt i bostadsområden. 

Finansiering: Inom Mitthems budgetramar

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen/Mitthem AB



Sam - Ungdomsbostäder

Ska vi uppnå Sundsvalls befolkningsmål så måste fler flytta till 
Sundsvall för att studera, jobba och bo. Samtidigt ska det finnas 
ungdomsbostäder för de ungdomar som redan idag bor i Sundsvall. 
Sundsvalls kommun, med Mitthem ska iordningställa minst 100 
ungdomsbostäder de kommande åren. 

Finansiering: Inom Mitthems budgetramar 

Ansvarig nämnd/bolag: Mitthem



VO – Trygghetsboenden 

Sundsvall kommer få fler äldre de kommande åren och det måste den 
lokala bostadsmarknaden anpassa sig efter. Boendeformer kommer 
att behöva tillgänglighetsanpassas och fler boenden kommer att 
behöva byggas för våra äldre. Mitthem bör få ett uppdrag att erbjuda 
trygghetsboenden utanför de centrala delarna av Sundsvall. 

Finansiering: Inom Mitthems budgetramar 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden  



Från vision till verklighet 



Utbyggnadsområden i Sundsvall



Syfte

Att skapa en mycket, attraktiv, ekologisk, långsiktig och hållbar stadsdel på Norra Kajen i Sundsvall. 

Här ska Nordens bästa havsnära boende växa fram i enlighet 

med Stadsvisionens tankar.

Sveriges bästa söderläge



Historik

• Norra Kajen Exploatering AB bildades  i juni 2007

• Gemensamt mål att utveckla området

• 50 % Sundsvalls kommun

• 50 % Norrlandpojkarna fastighets AB 

• 5 ledamöter i styrelsen

• 2 från vardera ägaren samt gemensamt utsedd ordförande och VD

• Eget kapital 30 Mkr

• Lån 130 Mkr

• Fastigheter från båda ägarna apporterades in i bolaget



Nuläge hösten 2012 

• Sundsvalls kommun beslutade att förvärva NP andel mars 2012

• Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen i Härnösand av två
miljöpartister

• Beslut i förvaltningsdomstolen kommer i höst (oktober)

• Domstolen prövar lagligheten i beslutet

• Bolaget hanterar endast löpande ärenden tills beslutet kommer

• Kommunen handlar upp kajombyggnaden till hösten

• Byggstarten försenas till 2013



Bolagets status hösten 2012

• Eget kapital på 41 Mkr

• Lån på 130 Mkr i Nordea

• Kredit på 2 Mkr i Nordea

• Äger ca 23 000 m2 uthyrningsbara ytor

• Hyreskontrakt klara 2013 för 9,3 Mkr

• Detaljplan 1B klar för exploatering av ca 80 000 m2 BTA (bruttoarea)

• De första 7 kvarteren är bildade och marken placerad i bolag

• De första 7 kvarteren innehåller ca 44 000 m2 byggrätter

• Löfte av Beijer att få köpa deras anläggning för 37 Mkr 2015

• Värdet på byggrätterna är ca 3 000 kr/BTA

• Värdet på detaljplan 1B är då ca 240 Mkr



Markinnehav



Illustrationsplan



Detaljplanen 1B



Befintliga byggnader på detaljplanen



Provtagningsplan för första kvarteren



Föroreningar 



Provtagning hittills

102 analyser av jordprover i 91 punkter. 77 av dessa ligger 
inom etapp 1. Då har jag inte räknat med alla de prover 
som tagits för att avgränsa oljeföroreningen vid Tibnor, 
vilket är ett 20-tal prover.

8 st. analyser av grundvatten i 8 punkter

21 st. analyser av sediment utanför området i 15 punkter. I 
4 av dessa har dioxin analyserats.

Till detta kommer ju de mycket detaljerade provtagningarna 
som genomförts i vår och där provtagning skedde i 168 
punkter. Antalet analyser är betydligt fler.



Bedömning av tagna prover

Tyréns bedömning:

Utifrån dessa undersökningar som utförts bedömer vi att vi 
har relativt bra underlag för att bedöma 
föroreningsutbredningen inom etapp 1. Området kan 
sägas vara måttligt förorenat med några punktkällor där 
höga föroreningshalter finns. De ytterligare 
undersökningar som görs kommer att ge bra svar på
utbredningen av dessa punktkällor samt om någon 
ytterligare påträffas. Utifrån riskbedömningen har det 
uppskattats att ca 50 % av fyllningsmassorna kommer 
att behöva omhändertas/saneras.





Historiska bilder

Från industriområde till ekologisk stadsdel



Norra Kajen



Ännu bättre läge för Norra Kajen

E4 Sundsvall och högbron



Översiktsplaneområde



En knallgrön stadsdel

Tydlig ekologisk hållbar profil

Val av byggnadsmaterial, kvalitet

Miljövänlig Energitillförsel 

Transporter

Bilar och parkering

Avfallshantering

Vegetation

Dagvatten



Illustrationsplan på lång sikt



Utbyggnadsordning
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