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Tid Kl. 14.00-16.40 

Plats Kommunhuset, rum 538A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Annelie Luthman (FP) 
 Malin Broström (M)  
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S) §§ 113-137 
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Stefan Gradin vd Åkroken Science Park AB § 113 
 Björn Magnusson controller §§ 115 
 Leif Rönnmark ekonom §§ 118-121
 Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg §§ 113,  

125-127 
 Anneli Wikner  stadsbyggnadsdirektör § 138 
 Bertil Lindström avd.chef SBK § 138 
 Malin von Sicard exploateringsingenjör § 138 
 Linda Strid  exploateringsingenjör § 138 

 

Protokollet omfattar §§ 113–138 
Det noteras att ärendet ”Information om ram- och exploateringsavtal 
för Norra Kajen” läggs till på dagordningen. 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Claes Stockhaus 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Claes Stockhaus med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00518 
 

§ 113 Information om Åkroken Science Park AB:s 
verksamheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park AB utgör en mötesplats för innovation, entre-
prenörskap och tillväxt. Företagets uppdrag är att skapa ett skogligt 
innovationssystem i världsklass – med skogen som resurs. Detta arbete 
bedrivs genom företagets två verksamhetsområden ”Skogen som resurs” 
och ”Åkroken Business Incubator”. Verksamheten bedrivs med utgångs-
punkt i de 90-tal företag och organisationer som är medlemmar.  

Överläggning 
Stefan Gradin, vd för Åkroken Science Park AB, redogör, med bistånd 
av ekoekonomistrateg Eva-Marie Tyberg, för ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Underlag 
• Reviderad finansieringsplan för Åkroken Science Park AB, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2011-00456 
 

§ 114 Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–
2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 30 

maj 2011. 

Bakgrund 
Partierna ska ta fram förslag till mål och resursplan 2012 med plan för 
2013-2014. 

Överläggning 
De vid dagens sammanträde närvarande partierna, Moderaterna, 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, meddelar att de 
återkommer med sina förslag till mål och resursplan 2012 med plan för 
2013-2014 till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2011. 
 
– – – – 
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§ 115 Delårsrapport januari–april 2011 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

godkänna delårsrapport januari-april 2011 för kommunen och 
kommunkoncernen, 

att 

  
att förändra MRP-uppdragen 2011 i enlighet med koncernstabens 

tjänsteskrivelse 2011-05-16, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen service och teknik samt stadsbyg-

gnadsnämnden att återkomma senast i delårsrapport 2 med för-
klaringar varför vissa investeringsmedel inte tas i anspråk under 
2011 och en beskrivning av hinder samt åtgärder för att kunna 
genomföra investeringar i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2011. 
Resultatet för januari-april uppgår till -10,9 mkr för kommunen vilket 
är 4,6 mkr bättre än resultatet för samma period 2010. Resultatprog-
nosen för 2011 uppgår till 105,2 mkr. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-16, delas ut 
• Delårsrapport januari-april 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen inkl bilaga, delas ut 
 
– – – – 
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§ 116 Revisionsrapport – Granskning av bokslut 
och årsredovisning 2010-12-31 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad 

koncernstaben anför i sin skrivelse, daterad 2011-05-02. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens bokslut och årsredovisning per 
2010-12-31. De synpunkter som de har är främst att de håller med 
kommunstyrelsen att målstyrningen behöver utvecklas ytterligare, samt 
att vissa rutiner för bokslutet kan förbättras. Koncernstaben har ingen 
annan åsikt än revisionen i dessa frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Kommunrevisionens rapport ”Granskning av bokslut och 

årsredovisning 2010-12-31”, daterad 2011-03-15 
 
– – – – 
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§ 117 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens 
stiftelser för meningsfull sommarverksamhet 
för behövande barn och ungdom 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag med 1 061 000 kr till föreningar/förvaltningar 

enligt koncernstabens förslag 2011-05-03, 
  
att uppdra åt koncernstaben att begära in redovisningar över 

genomförd verksamhet. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt förslag till utdelning av avkastning ur 
stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderings-
hemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och 
Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond. 
Samtliga har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för 
behövande barn och ungdom”. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-03 inklusive bilagor 
 
– – – – 
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§ 118 Investeringsbudget för Sundsvall Arenas 
fastigheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommun-

styrelsens sammanträde den 30 maj 2011. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat förslag på att upprätta en 
separat investeringsbudget för de fastigheter som Sundsvall Arena AB 
äger, med där kommunen från årsskiftet 2010/2012 tagit över ansvaret 
för driften och verksamheten. Fastigheterna består av anläggningarna 
på Gärdehov, Sporthallen inkl. Sporthallen och Himlabadet, samt 
Squashhallen. 

Överläggning 
Ekonom Leif Rönnmark föredrar ärendet och svarar på ledamöternas 
frågor. 
 
Ordföranden meddelar att koalitionen återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2011.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-03, delas ut 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2011-04-20 § 58, delas ut 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2011-04-15, delas ut 
 
– – – – 
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§ 119 Finansiering av cirkulationsplats väg 622, 
Timmervägen – avfart E4 norr 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen ska medfinansiera Trafikverkets projekt att bygga en 

cirkulationsplats i korsningen väg 622 (Timmervägen)/avfart E4 
norr med 2 000 000 kronor, 

  
att för Trafikverket förskottera ytterligare 2 000 000 kronor genom 

ianspråktagande av likvida medel, 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtal med 

Trafikverket, samt 
  
att kommunens insats om 2 000 000 kronor täcks genom att 

ianspråkta exploateringsbidrag som kommunen erhållit för 
exploatering i Birsta,  

 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att återkomma till utskottet med en 

sammanställning över kommunens samtliga åtaganden gällande 
medfinansiering och förskottering av medel. 

 

Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med en skrivelse till kommunen med 
begäran om medfinansiering och förskottering av medel för att bygga 
en cirkulationsplats i korsningen Timmervägen/avfart E4 norr i Birsta. 

Överläggning 
Peder Björk (S) efterlyser information om hur medlen till förskottering-
en i att-sats två ska finansieras samt vilken årlig kostnad medfinansi-
eringen medför. 
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Bodil Hansson (S) önskar att utskottet får en sammanställning över 
kommunens samtliga åtaganden gällande medfinansiering och 
förskottering av medel. 
 
Utskottet beslutar att att-sats två kompletteras med finansieringen samt 
ger koncernstaben i uppdrag att ta fram ovan nämnda sammanställning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-03-16 § 67 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-02-22 
• Förslag till avtal mellan Trafikverket Region Mitt och Sundsvalls 

kommun om förskottering respektive finansiering och byggande 
 
– – – – 
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§ 120 Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 
2010 samt ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2010, 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010, 
  
att välja ytterligare en revisor och en revisorsersättare till 

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för tiden fram till 2014-12-31. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredovis-
ning och revisionsberättelse för 2010. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-04 
• Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 
• Revisionsberättelse 2010 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 
 
– – – – 
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§ 121 Förvärv av fastigheten Kassören 2, 
Konsertteatern 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Sundsvall 

Kassören 2 för en köpeskilling om maximalt 9,75 mkr, 
  
att utöka kommunkommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med 

9,75 mkr för förvärv av fastigheten Kassören 2, 
  
att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 290 000 

kronor årligen i MRP 2012-2014 för ökade hyreskostnader, 
  
att kultur- och fritidsnämndens utökade budgetram finansieras i 

MRP 2012-2014, alt kompletteringsbudget 2012, 
  
att i investeringsbudgeten i MRP 2012-2014 anvisa kommun-

styrelsen 10 mkr för investeringar i fastigheten Kassören 2, 
  
att kultur- och fritidsnämnden i kompletteringsbudget 2012 

kompenseras för ökade kostnader till följd av investeringar i 
fastigheten under 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall 
Kassören 2 från IOGT/NTO för en köpeskilling om maximalt 9,75 mkr. 
Avsikten med förvärvet är att fastigheten ska ingå i ett större 
teaterkvarter. 

Överläggning 
Peder Björk (S) återkommer i ärendet till kommunstyrelsens samman-
träde eftersom han saknar det underlag i handlingarna som kan ge en 
helhetsbild över ärendet samt svar på de finansiella frågorna. Han 
framför att ärendet bör kompletteras till kommunstyrelsens samman-
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träde. Han önskar även att få lämna en skriftlig protokollsanteckning, 
vilket ordförande godkänner. 
 
Claes Stockhaus (V) meddelar att han återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden önskar en föredragning av ärendet vid kommunstyrelsens 
behandling av det samma samt att beslutsunderlaget ska kompletteras. 

Protokollsanteckning 
"Det är olyckligt och orimligt att kultur- och fritidsnämnden inte fått 
möjlighet att ta ställning i denna fråga." 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20 
 
– – – – 
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§ 122 Himlabadet – anslutning till Sporthallsbadet 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå de specifika förslagen från Sundsvalls Arena AB och i 

stället beakta förslagen i ett långsiktigt strategiskt beslut om 
Sporthallsbadets framtid, 

  
att godkänna service och tekniks redovisning av uppdraget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-11-09 § 18 till dåvarande service- 
och tekniknämnden att göra en teknisk bedömning av Sundsvalls 
Arenas förslag att ansluta Himlabadet till det befintliga Sporthallsbadet, 
alternativt att göra en baracklösning. Bedömningen bör även belysa 
konsekvenserna av att påbörja etapp 2, d.v.s. att påbörja byggandet av 
ny simhall, under 2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-06 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 18 
 
– – – – 
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§ 123 Ombyggnad av läktare mm i Sporthallen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå förslaget att delvis bygga om läktare och installera stolar 

för publiken i Sporthallen tills ett strategiskt beslut tagits om 
Sporthallens långsiktiga framtid, 

  
att godkänna service och tekniks redovisning av uppdraget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-09, § 19, att avslå Sundsvalls 
Arena AB:s förslag i avvaktan på en redogörelse för sporthallens övriga 
upprustningsbehov. Service och teknik har fått i uppdrag att redogöra 
för detta. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 19 
 
– – – – 
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§ 124 Utökning av låneram för Mitthem AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att anta föreslagen låneram om 1 073 mkr för Mitthem AB, 
  
att antagen låneram börjar gälla från och med 2011-05-17. 

Bakgrund 
Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls 
kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin upplåning. 
Tidigare har bolagen ansökt om låneramar inför 2011. Mitthem AB har 
fått ett tidigarelagt behov av medel, varför en utökning av deras 
låneram behöver göras. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-06 
 
– – – – 
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§ 125 Hållbar tillväxtstrategi 2021 - målbild 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att efter textjustering anta förslag daterat 2011-05-17 till målbild för 

en hållbar tillväxtstrategi 2021, 
  
att målbilden utgör övergripande mål till år 2021, vilken ska 

konkretiseras i en central koncernövergripande strategi för att 
öka platsen Sundsvalls konkurrenskraft, där hållbar utveckling 
är ett villkor och en central konkurrensfaktor, 

  
att notera att förslag till strategi samt process och metoder för 

strategins genomförande kommer att tillställas kommunfull-
mäktige senare under året. 

Bakgrund 
Koncernstaben har i uppdrag att ta fram ett underlag till målbild med 
tillhörande övergripande mål för en hållbar tillväxtstrategi till år 2021. 
Arbetet har bedrivits i form av ett projekt. 
 
Projektet har levererat ett analysunderlag till styrgruppen. Det bygger 
bland annat på statistisk analys och resultat från flera workshops. 
Utifrån underlaget har styrgruppen processat fram ett gemensamt 
förslag till målbild, som också tar hänsyn till projektet ”Varumärkes-
plattform för Sundsvalls kommun”.  

Överläggning 
Ekoekonomistrateg Eva-Marie Tyberg redogör för ärendet och svarar 
på ledamöternas frågor. 
 
Peder Björk (S) yrkar på en smärre textförändring under förslagets 
första rubrik i tredje stycket, vilket innebär att texten får följande 
lydelse: 
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I Sundsvall lever man ett klimatsmart och rikt liv med plats för alla. 
Här värnar vi miljön och ger människor möjlighet att njuta av både 
natur och kultur. 
 
Utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag med Peder Björks (S) 
tillägg. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
• Projektdirektiv för framtagning av ”Hållbar utvecklings- och 

tillväxtstrategi till år 2021”, 2009-12-01 
• Målbild för Hållbar tillväxtstrategi 2021, daterad 2011-05-17,  

delas ut 
• Förslag på layout för hemsida, delas ut 

 
– – – – 
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KS-2010-00648 
 

§ 126 Projekt BioFuel Region Spectacular 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun ska fortsätta att vara medlem i BioFuel 

Region under perioden 2011–2013, 
  
att barn- och utbildningsnämnden bidrar till finansieringen av 

medlemskapet med 143 500 kronor årligen under perioden 
2011-2013, 

  
att Sundsvalls Energi AB finansierar medlemskapet med 239 167 

kronor årligen under perioden 2011–2013, 
  
att övrig finansiering och genomförande sker enligt koncernstabens 

förslag. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått ett erbjudande om fortsatt medlemskap i 
BioFuel Region under perioden år 2011 till och med år 2013. 
Sundsvalls kommuns medlemskap bygger på en avsiktsförklaring 
mellan Sundsvalls kommunkoncern och BioFuel Region, vilket 
innefattar bland annat Biogas Norr och KNUT-projektet i skolan. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• E-post från Sundsvall Energi AB 2011-05-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-02-23 § 29 
• Erbjudande om fortsatt medlemskap från BioFuel Region 

2010-10-12 
• BioFuel Region Spectacular projektbeskrivning 2010-10-19 
• Medfinansieringsintyg för Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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KS-2011-00430 
 

§ 127 Uppföljning av aktivitets- och 
finansieringsplan samt aktörskarta för 
Åkroken Science Park AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna preliminär aktivitets- och finansieringsplan, samt 
  
att godkänna förslag till aktörskarta med hänvisning till 

koncernstabens överväganden. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park AB har ansökt om verksamhetsanslag för 
perioden 2011-01-01 till 2014-12-31 för att bedriva utveckling av en 
företagsinkubator med koppling till MiUn för kommersialisering av 
idéer och ett innovationssystem i världsklass med skogsindustriell 
inriktning.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 4,6 miljoner kronor årligen 
till Åkroken Science Park AB verksamheter med villkor enligt 
protokoll KS-2010-00588 daterat 2010-12-06 att senast 2011-05-31 
redovisa till finans- och näringslivsutskottet en  

• aktivitets- och finansieringsplan för projektperioden samt  
• en aktörskarta som visar medlemmarnas mål och engagemang i 

innovationssystemet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-26 
• Finansieringsplan för Åkroken Science Park AB 2011-2014 
• Aktörskarta Innovationssystem ”Skogen som resurs” 
• Brev om kompletterande handlingar från Åkroken Science Park 

AB 2011-04-20 
• Verksamhetsplan 2011 för Åkroken Science Park AB 
 
– – – – 
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KS-2010-00383 
 

§ 128 Varumärket Sundsvall – varumärkesplattform 
för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till varumärkesplattform för 

Sundsvalls kommun 2011-04-28, 
  
att varumärket Sundsvall ska stödja och arbeta för den målbild som 

fastställs i den hållbara tillväxtstrategin 2021, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån varumärkesplattformen 

fastställa marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun, 
  
att arbetet med varumärket finansieras enligt MRP 2011-2012 med 

plan för 2013-2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde 2009 ett långsiktigt varumärkesarbete för 
Sundsvalls kommun. Ärendet innebär att Sundsvalls kommun 
fastställer varumärkesplattformen samt ger i uppdrag att fastställa en 
marknadsföringsstrategi utifrån varumärkesplattformen. Vidare ska 
arbetet med varumärket stödja och arbeta för den målbild som fastställs 
i den hållbara tillväxtstrategin för år 2021. 

Överläggning 
Claes Stockhaus (V) meddelar att Vänsterpartiet återkommer i ärendet 
till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga 2011-04-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31 § 60 
 
– – – – 
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§ 129 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda ett kommunalt näringslivsbolag enligt koncernstabens 

förslag till bolagsordning, daterad 2011-04-28, 
  
att bolaget startar sin verksamhet 1 januari 2012 och blir ett 

dotterbolag till Stadsbacken AB, 
  
att anta koncernstabens förslag till ägardirektiv för det kommunala 

näringslivsbolaget, daterad 2011-04-28, 
  
att bolaget för år 2012 erhåller 10 550 tkr från Sundsvalls kommun 

i uppdragsersättning, 
  
att uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram samt 
kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism, 

  
att uppdragsersättningen till bolaget för 2013 och framåt inarbetas i 

mål och resursplanen för 2013-2014, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i 

frågan om bolagsbildningen, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att registrera firma för bolaget, 
  
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 angående 

mål och indikatorer för Sundsvall Business Region, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2011 säga 

upp medlemskapet i Ideella föreningen Investera i Sundsvall, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 december 2011 

avsluta kommunens åtaganden i Stenstan i Sundsvall AB. 
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Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda ett 
kommunalt näringslivsbolag som blir ett dotterbolag till Stadsbacken 
AB. I bolagets uppdrag ingår nyföretagarrådgivning, service till 
befintliga företag samt service till verksamheter som vill etablera sig i 
Sundsvall. Bolaget ska även arbeta med att marknadsföra varumärket 
Sundsvall samt ansvara för turistbyråverksamheten. Bolaget föreslås 
starta den 1 januari 2012.  

Överläggning 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Förslag till bolagsordning för kommunalt näringslivsbolag 

2011-04-28 
• Förslag till ägardirektiv för kommunalt näringslivsbolag 

2011-04-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00047 
 

§ 130 Sundsvalls kommuns syn på stöd och 
samarbete med tredje sektorn – ett lokalt 
positionsdokument 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte anta föreslaget positionsdokument om Sundsvalls kommuns 

syn på stöd och samarbete med tredje sektorn, 
  
att det av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, (NAVI) beslutade positionsdokument angående stöd 
och samarbete med tredje sektorn tas med i planerad utredning om 
kommunens styrdokument. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
beslutade 2010-02-24 § 4 att anta ett positionsdokument för stöd och 
samarbete med den tredje sektorn samt att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ovan nämnda positionsdokument.  
 
Det finns idag många styrdokument inom Sundsvalls kommun och det 
är oklart hur dessa styr den kommunala verksamheten. Därför ska 
koncernstaben under hösten 2011 genomföra en utredning kring 
kommunens styrdokument.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar, med bifall av Claes Stockhaus (V), på att 
ordet inte stryks i första att-satsen, vilket medför att andra att-satsen 
faller. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. Han konstaterar 
därefter att det finns två förslag till beslut, dels Bodil Hansson (S) m fl 
förslag och dels koncernstabens förslag. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-05-17 26 
 

 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2010-02-24 § 4 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2011-05-06 
• Förslag till lokalt positionsdokument 2009-10-27 
 
– – – – 
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§ 131 Intern kontroll 2011 avseende risker med 
mutor och bestickning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att genomföra en översyn av samt-

liga nämnders reglementen och övriga relevanta styrdokument 
med syfte att förtydliga nämndernas ansvar för att skydda verk-
samheten mot korruption, 

  
att samtliga nämnder, inom ramen för intern kontroll, ges i uppdrag 

att genomföra riskanalyser gällande risk för korruption samt att 
rapportera dessa till kommunstyrelsen senast november 2011, 

  
att rapporten även ska innefatta vilka åtgärder man vidtagit för att 

säkerställa att verksamheten har ett gott skydd mot korruption, 
  
att ge koncernstaben i uppdrag att inom ramen för ledarakademien 

ta fram utbildning avseende mutor och bestickning. 

Bakgrund 
I planen för intern kontroll har risken för mutor och bestickning 
identifierats som allvarlig risk. För att motverka denna risk föreslås en 
handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-15 
 
– – – – 
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§ 132 Lokalt och regionalt företagande, MRP-
uppdrag NA 9, 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte genomföra de föreslagna policyförändringar avseende 

medelsförvaltning som anges i MRP-uppdrag NA 9, 2011, 
  
att därmed anse MRP-uppdrag NA 9, 2011 avslutat. 

Bakgrund 
I MRP-uppdrag NA 9, 2011 uppdras att under år 2011 genomföra, 
policyförändringar avseende placeringar av en mindre del av 
kommunala pensionsavsättningar med målet att möjliggöra placeringar 
för att stödja lokalt/regionalt företagande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00380 
 

§ 133 Årlig redovisning av motioner 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till kommun-

styrelsens sammanträde den 30 maj 2011. 

Bakgrund 
Ett antal motioner av äldre datum har av olika anledningar aldrig lett 
till något slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. Koncernstab-
en har gjort en sammanställning av sådana motioner. I kommunallagen 
5 kap 33 § anges att om beredningen av en motion inte kan avslutas 
inom ett år från det att motionen väcktes ska detta och vad som fram-
kommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige 
får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
• Bilaga ”Årlig redovisning av motioner” 2011-05-05 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-05-17 30 
 

 
 
KS-2011-00443 
 

§ 134 Plan- och bygglovstaxa 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa stadsbyggnadskontorets utarbetade förslag till ny plan- 

och bygglovstaxa, med den justeringen att texten ”2011” utgår 
från dokumentets beteckning, 

  
att taxan skall börja gälla från och med 2011-07-01. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till ny plan- och 
bygglovstaxa. Taxeförslaget är baserat på ett underlag till sådan taxa 
utarbetat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förslaget till 
förändring av taxan är främst föranledd av de nya uppgifter som ålagts 
stadsbyggnadsnämnden, vilka är en direkt följd av den nya plan- och 
bygglagen som träder i kraft 2011-05-02.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 85 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21 
• Förslag till plan- och bygglovstaxa 
 
– – – – 
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§ 135 Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för 
Västernorrland 2011-2020 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till remissvar om Regional 

utvecklingsstrategi för Västernorrland, daterat 2011-04-21. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har, av Länsstyrelsen Västernorrland, inbjudits att 
yttra sig över Regional utvecklingsstrategi 2011-2020. Strategin är 
avsedd som en plattform för det regionala utvecklingsarbetet i länet. 
Koncernstaben föreslår att bifogat remissyttrande utgör 
Sundsvallskommuns svar till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-28 
• Förslag till remissvar 2011-04-21 
• Länsstyrelsens remiss om ny regional utvecklingsstrategi för 

Västernorrland 2011-2020, daterad 2011-03-28 
• Remissversion – ”Framtid Västernorrland”, regional 

utvecklingsstrategi för länet 2011-2020, daterad 2011-03-28 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-05-17 32 
 

 
 
KS-2011-00378 
 

§ 136 Upphävande av Skolplan för Sundsvalls 
kommunala skolor 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

upphäva Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor från och 
med 1 juli 2011. 

att 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor i 
maj 2004. I den nya skollagen försvinner kravet på skolplan, och mål 
för utbildningsprocessen fastställs numera i Mål och resursplanen. 
Därför föreslår barn- och utbildningsnämnden att skolplanen upphävs. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-11 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-03-30 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2011-03-07 
 
– – – – 
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§ 137 Trafikbeställning 2011-2012 Västernorrlands 
läns Trafik AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att finansieringen av trafikökningen ryms inom den utökade ram 

som beslutats i MRP 2011 uppdrag nr 8 för 2011, 
  
att de ökade kostnader som uppstår 2012 och 2013 inarbetas i Mål 

och resursplanen för 2012–2014, samt 
  
att i övrigt notera informationen om övriga förändringar i stads-

trafiken som Keolis AB avser att genomföra inom ramen för 
Stadstrafikens nettoavtal till följd av besluten. 

 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta de fyra första att-satserna i koncernstabens förslag 

2011-04-28, reviderad 2011-05-10 till kommunstyrelsens 
infrastruktur- och serviceutskott. 

Bakgrund 
Enligt gällande konsortialavtal mellan Länstrafikens ägare ska ägarna 
årligen lämna ett planeringsunderlag till bolaget. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Claes Stockhaus (V), på återremiss 
för att sakfrågan i ärendet först ska behandlas av kommunstyrelsens 
infrastruktur- och serviceutskott innan finans- och näringslivsutskottet 
tar ställning till finansieringen. 
 
Ordföranden säger att koalitionen vill ta ställning till finansieringen 
idag och hänskjuta förslagets fyra första att-satser till kommunstyrel-
sens infrastruktur- och serviceutskott. Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-28, reviderad 2011-05-10 

 
– – – – 
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§ 138 Information om ram- och exploateringsavtal 
för Norra Kajen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde den 30 maj att behand-
la ärendena ”Detaljplan för Norra Kajen”, ”Ramavtal för exploatering 
av Norra Kajen” och ”Exploateringsavtal för Norra Kajen”. Inför den 
behandlingen lämnar stadsbyggnadskontoret en information rörande 
ramavtalet respektive exploateringsavtalet. 

Överläggning 
Exploateringsingenjörerna Linda Strid och Malin von Sicard redogör, 
med bistånd av stadsbyggnadsdirektör Anneli Wikner och avdelnings-
chef Bertil Lindström, för ärendet samt svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – – 
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