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Tid Kl. 14.00-15.55 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Lars Persson (FP) ersättare för Annelie Luthman (FP) 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Malin Sjölander regionchef Svenskt Näringsliv § 81 
 Daniel Antonsson projektchef Valfrihet och mångfald § 82 
 Björn Magnusson controller § 84 

 Peter Palmqvist finanssekreterare § 85 

 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 86 

 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 86 

 Ulrika Burvall sektionschef service och teknik § 104
 

Protokollet omfattar §§ 81-110 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Claes Stockhaus 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Claes Stockhaus med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ”Norra kajen, utbetalning av köpeskilling” läggs till sist 
på ärendelistan. 
 
– – – – 
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KS-2012-00463 
 

§ 81 Information om näringslivsrankingen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning över företagsklimatet i 
Sveriges kommuner. Mätningen bygger på summan av de attityder, 
regler, institutioner och kunskaper som möter företagen i vardagen. 
Mätningen utförs i landets samtliga kommuner. 
 
Till dagens sammanträde har Svenskt Näringslivs regionchef bjudits in 
för att informera utskottet om Sundsvalls resultat i rankingen för 2012. 

Underlag 
• Svenskt Näringslivs PowerPoint-presentation, skickas separat efter 

sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00466 
 

§ 82 Rapport från projektet Valfrihet och mångfald 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013, 
2014 gett kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för processen för 
lednings- och verksamhetsstöd skapa en projektorganisation som, under 
ledning av kommundirektören, ska ansvara för att samordna utveck-
lingen av valfrihet och mångfald i Sundsvalls kommun. Med andra ord 
ska projektorganisationen hålla samman de aktiviteter som pågår i olika 
delar av kommunorganisationen och som tillsammans bidrar till utveck-
lingen av en organisation som på ett aktivt sätt arbetar med valfrihet 
och konkurrensutsättning. 
 
Till dagens sammanträde har projektchefen bjudits in för att lämna en 
muntlig rapport från projektet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00467 
 

§ 83 Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 
2015-2016 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 

2012. 

Bakgrund 
Partierna ska ta fram förslag till mål och resursplan 2013-2014 med 
plan för 2015-2016. 

Överläggning 
De vid dagens sammanträde närvarande partierna, Moderaterna, 
Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
meddelar att de återkommer med sina förslag till Mål och resursplan 
2013-2014 med plan för 2015-2016 till kommunstyrelsens samman-
träde den 4 juni 2012. 
 
– – – – 
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KS-2012-00453 
 

§ 84 Delårsrapport januari-april 2012 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben, service och teknik, att senast vid 

återrapportering av delårsrapport 2, återkomma med samman-
ställning av vilka åtgärder som service och teknik ser nödvän-
diga för att öka takten i genomförandet av investeringsbudgeten. 

 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en 

åtgärdsplan för det prognostiserade underskottet 2012. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2012 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att kräva att socialnämnden vidtar åtgärder för att komma i balans 

2012, 
  
att avslå nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations begäran om tillskott på 8 mkr, 
  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,5 mkr 

år 2012 för utredningar inom dagvattenområdet, 
  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,15 

mkr år 2012 för övervakningssystem inom området dagvatten-
ansvar, 

  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,2 mkr 

år 2012 för drift och underhåll av belysning inom stenstan, 
  
att finansiera anslagen till stadsbyggnadsnämnden på sammanlagt 

0,85 mkr genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
händelser i MRP 2012 med plan för 2013-2014. 
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Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2012. 
Resultatet uppgår till -39,9 mkr för kommunen vilket är 28,9 mkr sämre 
än resultatet för samma period 2011. Resultatprognosen för 2012 
uppgår till 47,8 mkr. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande från Claes Stockhaus (V), 
bifall till att-sats 5 rörande nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och integrations begäran om tillskott på 8 mkr. I övrigt yrkar de 
bifall till förslaget.  
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. Han 
konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut gällande att-sats 
5, dels koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och 
Claes Stockhaus (V) yrkande. Han ställer proposition på förslagen 
gällande att-sats 5 och finner att finans- och näringslivsutskottet 
beslutar enligt koncernstabens förslag till beslut. 
 
Han konstaterar vidare att det i övrigt finns ett förslag till beslut, detta 
blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar sig mot beslutet 
gällande att-sats 5. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2012-05-16, separat utskickad 
• Koncernstabens skrivelse 2012-05-16, reviderad 2012-05-22, delas 

ut vid sammanträdet 
• Delårsrapport januari-april 2012 för kommunen och 

kommunkoncernen, separat utskickad 
 
– – – – 
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KS-2012-00429 
 

§ 85 Finansiell rapport januari-april 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Enligt tillämpningsanvisningarna till Sundsvalls kommuns finanspolicy 
ska koncernstaben framställa en finansiell rapport. Den finansiella 
rapporteringen ska ske i linje med övrig ekonomisk rapportering. 
 
Den finansiella rapporten för januari till april 2012 visar att uppsatta 
mål uppfylls väl och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs. En 
utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad 
under första tertialet varit lägre än normportföljens räntekostnad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-15, separat utskickad 
• Finansiell rapport januari-april 2012, separat utskickad 
 
– – – – 
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KS-2012-00428 
 

§ 86 Avtal rörande Granlunda äldreboende 

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

1:26 (Granlunda äldreboende) samt bolaget LB Kiel Lillhällom AB, 
  
att den nettokostnad som eventuellt uppstår då fastigheten förvärvas 

för ett högre belopp än det bokförda värdet ska redovisas som en 
finansiell kostnad och belasta resultatet 2012, 

  
att ianspråkta likvida medel motsvarande köpeskillingen för förvärv 

av fastigheten Lillhällom 1:26 samt bolaget LK Kiel Lillhällom 
AB, samt 

  
att efter förvärv och fastighetsreglering bemyndiga kommunstyr-

elsen att likvider bolaget LK Kiel Lillhällom AB. 

Bakgrund 
Granlunda äldreboende som ligger i Bergsåker ägdes fram till år 2002 
av Sundsvalls kommun. Efter beslut i kommunfullmäktige 2002, såldes 
det till ett tysklandsägt leasinginstitut och hyrdes tillbaka med ett så 
kallat ”sale and leasbackavtal”. Detta avtal löper ut 2013-06-30 och 
uppsägningstiden är 12 månader vilket innebär att åtgärd måste vidtas 
senast 2012-06-30. 
 
– – – – 
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KS-2012-00406 
 

§ 87 Förädling av Sundsvalls Tidnings 
mediecenter till visualiseringsarena 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ledningsgruppen för förstudien av ett visualiseringscenter ska 

återkomma till finans- och näringslivsutskottet med en rapport 
om hur arbetet med ett visualiseringscenter har bedrivits. 

Bakgrund 
Projektet Stenstan Visitor Center utreder möjligheterna att utveckla 
Sundsvalls Tidnings mediecenter till en visualiseringsarena med 3D 
teknik. Projektet har utarbetat en projektplan samt en projektansökan 
till Tillväxtverket för medfinansiering som Mål 2. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-08 
• SVS/Näringslivsbolagets skrivelse, 2012-04-27 
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder gällande ”Stenstans 

visualiseringsarena” 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 60 
 
– – – – 
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KS-2011-01083 
 

§ 88 Utvärdering av Efokus AB:s projekt 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att under förutsättning av att Sollefteå kommunfullmäktige fattar 

motsvarande beslut ge ägarombudet i Efokus AB i uppdrag att 
ge styrelsen i Efokus AB i uppdrag att kalla till en extra 
bolagsstämma för att där besluta att bolaget ska träda i frivillig 
likvidation, 

  
att om Sollefteå kommunfullmäktige inte fattar motsvarande beslut 

uppta förhandlingar med Sollefteå kommun om hur Sundsvalls 
kommuns engagemang i Efokus AB ska avvecklas, 

  
att uppdra till ägarombudet att från styrelsen begära en förklaring 

till hur underskottet i projekt Energikontoret inom Efokus AB 
har uppstått, 

  
att utfallet av ovanstående beslut ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige, samt 
  
att en återrapporteringe ska ske till kommunfullmäktige när Efokus 

AB:s årsredovisning för 2011 fastställts. 

Bakgrund 
Koncernstaben vid Sundsvalls kommun föreslog hösten 2010 att 
kommunens engagemang i Efokus AB skulle avvecklas. Kommunfull-
mäktige beslutade att engagemanget skulle fortgå och att en ny pröv-
ning skulle ske i god tid före 31 december 2012 så att, om så önskades, 
det var möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid.  
 
Vid decembermötet 2011 beslutade kommunfullmäktige att säga upp 
aktieägaravtalet gällande Efokus AB och att en utvärdering av Efokus 
skulle lämnas till finans- och näringslivsutskottet senast i april 2012, 
samt att efter utvärderingen ta ställning till Sundsvalls kommuns 
eventuellt fortsatta engagemang i Efokus AB. 
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Överläggning 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsens behandling av det samma. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Efokus redovisning över sina projekt, daterad 2011 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 322 
 
– – –  
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KS-2012-00311 
 

§ 89 Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvall Logistikpark AB får i uppdrag att fortsätta arbetet 

med planeringen av att utveckla området Tunadal-Korsta-
Ortviken till en framtida logistikpark i Sundsvall, 

  
att Sundsvall Logistikpark AB ska återkomma till kommunfull-

mäktige med beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande i 
frågan, 

  
att beslutsunderlaget ska innehålla ekonomiska kalkyler för 

investering och drift samt en miljökonsekvensbeskrivning, samt 
  
att huvudinriktningen ska vara att logistikparken finansieras och 

drivs tillsammans med annan extern part. 

Bakgrund 
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) utreder på uppdrag av 
kommunfullmäktige möjligheterna att anlägga en logistikpark i 
Sundsvall. Bolaget har utarbetat ett ”Underlag för inriktningsbeslut om 
fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark” vilken behandlats av 
bolagets styrelse 4 april 2012. Ärendet behandlades av styrelsen för 
Stadsbacken AB (SBAB) 17 april 2012.  
 
Intentionen från SLPAB är att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett 
inriktningsbeslut vid junisammanträdet vad gäller skapandet av 
logistikparken. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-04-17, § 46 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-04-05 
• Sundsvall Logistikpark AB:s styrelseprotokoll, 2012-04-04, § 108 
• Sundsvall Logistikpark AB:s PM, Underlag för inriktningsbeslut 

om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark, 2012-04-04 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 106 

 

– – – – 
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KS-2011-00746 
 

§ 90 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till 
biobränsle 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att i det fall kommunfullmäktige i MRP 2013-2016 beslutar om en 

ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med slutligt förslag 
på investeringen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 28/11 2011 att återremittera 
ärendet om ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle. I 
återremissen ingick ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda om 
ombyggnationen kan ske utan aktieägartillskott samt att komplettera 
beslutsunderlaget med vissa miljökonsekvenser. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar på följande att-satser: 
 
att godkänna att Sundsvall Energi AB genomför en ombyggnation av 
Korstaverkets panna K1 till biobränsle, 
 
att Sundsvalls kommun via Stadsbacken AB går in med ett aktieägar-
tillskott på 225 mkr i Sundsvall Energi AB, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med slutligt förslag 
på investeringen. 
 
Claes Stockhaus (V) återkommer i ärendet till kommunstyrelsens 
behandling av det samma. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) yrkande. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. 
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Reservation 
Peder Björk (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-05-08 och 2011-10-17 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-03-22, § 28, 2011-10-03, § 39, 

2011-10-17, § 49 och 2011-08-29, § 16 
• Stadsbacken AB:s skrivelser, 2012-03-15, 2011-10-17 och 

2011-08-22 
• Stadsbacken AB:s rapport, Finansiering av ombyggnad av 

Korstaverkets panna K1 till biobränsle, 2012-03-15 
• Pangeas rappors om Mitthem AB:s fastighetsportfölj, 2012-02-21 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2012-02-16 och 2011-08-19 
• Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll, 2012-01-31, § 4, 

2011-06-29–30, § 5 och 2011-07-08, § 3 
• Pöyry Sweden AB:s rapport, Utvärdering beslutsunderlag 

konvertering till biobränsle, 2011-10-14, rev 2011-10-19 
• Sundsvall Energi AB:s PM, Ombyggnad vid Korstaverket för att 

ersätta eldningsolja med biobränsle, 2011-10-13 
• Sundsvall Energi AB:s förslag på slutrapport, Förprojekt K1, 

2011-06-21 
• Vattenfall AB:s, Kalkyler Sundsvall Bio KVV, 2011-06-20 
• Lönsamhetskalkyl 20 år Bio K1 
• Sundsvall Energi AB:s simulering BR och RR 2014, 2011-08-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 284 
 
– – – – 
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KS-2012-00274 
 

§ 91 Utveckling av en innovativ miljö för Science 
Park 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ombyggnation av kvarteret Grönborg i enlighet med 

SKIFU:s förslag till en Science Park, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att etablera ett samarbete med 

Studentkåren i Sundsvall i syfte att utveckla den studentsociala 
miljön i en framtida Science Park. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) 
planerar en ombyggnation av kvarteret Grönborg bland annat i syfte att 
skapa mer ändamålsenliga lokaler för Mittuniversitetet, Sundsvalls 
studentkår AB samt Åkroken Science Park. Huvudsyftet är att skapa en 
kreativ och innovativ miljö som sammanlänkar näringsliv, akademi och 
samhälle, samt att utveckla campusområdet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-03-22, § 29 
• Sundsvalls Kommuns Industriutveckling AB:s styrelseprotokoll, 

2012-03-21, § 31 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2012-03-14 
• Sundsvalls Kommuns Industriutveckling AB:s skrivelse inkl. 

investeringskalkyl, 2012-03-14 
• Tyréns, Projekt ”Midic” Sundvall, sammanställning av ytor, 

2011-05-09 
• Tyréns, Projektplan ”Midic” inkl. projektskisser, 2011-05-05 

 
– – – – 
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KS-2012-00318 
 

§ 92 Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 
2011 samt ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2011, 

samt 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredo-
visning och revisionsberättelse för 2011. Årsredovisningen ska enligt 
stiftelsens stadgar överlämnas till Sundsvalls kommun och kommunen 
ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har 
lämnat en revisionsberättelse och konstaterat att varken styrelsen eller 
någon styrelseledamot har handlat i strid med stiftelsens stadgar eller 
årsmötesbeslut. Stiftelsens revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-10 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelses missiv, 2012-03-29 
• Årsredovisning för Sundsvalls Sjöfolksstiftelses 2011 
• Revisionsberättelse för år 2011, daterad 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00250 
 

§ 93 Samordningsförbundet i Sundsvall 
årsredovisning 2011 samt ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2011 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2011. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse den 18 
april 2012. Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området ska styrelsen svara för Samordningsförbundets räkenskaper 
och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta 
årsbokslut och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning ska 
gälla i tillämpliga delar. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• Samordningsförbundet i Sundsvalls missiv, 2012-02-29 
• Årsredovisning för Samordningsförbundet i Sundsvall 2011 
• Revisionsberättelse för år 2011, daterad 2012-04-18 
• Granskningsrapport för år 2011, daterad 2012-04-18 
• Koncernstabens PM, 2012-05-15, separat utskickad 
 
– – – – 
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KS-2012-00348 
 

§ 94 Årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2011 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. Genom 
förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun, föreligger så kallad 
anknuten förvaltning. Det innebär att kommunstyrelsen upprättar och 
skriver under årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-12 
• Årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond, daterad 2012-04-12 
 
– – – – 
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KS-2012-00413 
 

§ 95 Internlån – Fillan 11:11 (f.d. AMU-center), 
verksamhetsanpassning av aktivitetscenter 
för socialtjänsten 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen internlån på 14,8 mkr för att 

genomföra projektering samt ombyggnad i fastigheten Fillan 
11:11 (f.d. AMU-center) för socialtjänstens verksamhet, samt 

  
att finansiera internlånet genom att använda 14,8 mkr av internlåne-

ramen i mål och resursplan 2012. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 14,8 mkr för att 
finansiera projektering samt ombyggnad i fastigheten Fillan 11:11 (f.d. 
AMU-center) för socialtjänstens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 109 
 
– – – – 
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KS-2012-00347 
 

§ 96 Begäran om anslag för hyreskostnad för 
Matfors Folkets Hus 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att koncernstaben ska utreda hur Matfors Folkets Hus ska hanteras 

utifrån Sundsvalls kommuns fastighetsstrategi, samt 
  
att utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast december 

2012. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnadstäckning för 2012 för kultur- och fritidsnämndens 

hyreskostnader för Matfors Folkets Hus sker i samband med 
resultatöverföring 2013, samt 

  
att kostnadstäckningen begränsas till 700 tkr. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige ett anslag på 700 tkr/år för hyreskostnad för Matfors 
Folkets Hus för 2012 och framåt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-07 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-03-21, § 36 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-02-02, rev. 

2012-03-09 
 
– – – – 
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KS-2012-00423 
 

§ 97 Stadsbyggnadsnämndens begäran om 
anslag för utredning och övervakning inom 
vattenområdet samt anslag för belysning år 
2012 och kommande år m.m. 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera att stadsbyggnadsnämnden redan beviljats anslag 2012 

med 1 mkr för översiktsplanearbete 2012 i ärendet Överföring 
av resultat 2011, samt 

  
att notera att stadsbyggnadsnämnden redan beviljats anslag 2012 

med 1,7 mkr för dagvattenansvar inom gatu- och parkverksamhet 
och att anslaget inarbetas i kommande Mål- och resursplaner. 

 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,5 mkr år 2012 för 

utredningar inom området dagvattenansvar i samband med 
beslut om Delårsrapport januari-april 2012, 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,5 mkr för 

2013 för utredningar inom området dagvattenansvar överlämnas 
till arbetet med Mål och resursplanen för 2013-2016, 

  
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,15 mkr år 2012 

för övervakningssystem inom området dagvattenansvar i 
samband med beslut om Delårsrapport januari-april 2012, 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,15 mkr för 

2013 och framåt för övervakningssystem inom området dag-
vattenansvar överlämnas till arbetet med Mål och resursplanen 
för 2013-2016, 

  
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,2 mkr år 2012 för 

drift och underhåll av belysning inom stenstan i samband med 
beslut om Delårsrapport januari-april 2012, samt 
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att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,2 mkr för 

2013 och framåt för drift och underhåll av belysning inom 
stenstan överlämnas till arbetet med Mål och resursplanen för 
2013-2016. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har i ett ärende ”Kompletteringsbudget 2012 – 
Stadsbyggnadsnämnden” beslutat om dels att få godkännande av 
kommunfullmäktige av extra kostnader under 2012 samt i vissa fall 
även att anslagen ska ingå i kommande års Mål och resursplaner. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-03-14, § 37 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga, 2012-02-20, rev. 

2012-02-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00425 
 

§ 98 Utdelning av avkastning 2012 ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för 
behövande barn och ungdom 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag med 1 178 000 kr till föreningar/förvaltningar 

enligt nedanstående förteckning,  
  
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 behöv-
ande barn och ungdom”. Koncernstabens förslag innebär att bidrag med 
1 178 000 kr beviljas till föreningar/förvaltningar för att genomföra 
aktiviteter enligt ändamålet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor med ansökningarna,  

2012-05-10 
 
– – – – 
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KS-2012-00426 
 

§ 99 Utdelning av avkastning 2012 ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 50 000 kr ur kommunstyrelsens 

donationsstiftelser för ”allmännyttiga ändamål” till Fale Bure 
Akademin för uppförande av minnesmärke i Birsta. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att av 2012 års disponibla avkastning från 
donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” 
bevilja 50 000 kr till Fale Bure Akademin för att i samarbete med 
Birsta City uppföra minnesmärke över sägnen Fale Bure samt Birsta 
som historisk handelsplats framför Birsta City-huset. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-10 
• Fale Bure Akademins ansökan inkl. bilagor, 2012-04-18 
 
– – – – 
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KS-2012-00424 
 

§ 100 Bokslut år 2011 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga årsredovisningen år 2011 för Sundsvalls kommuns 

stiftelser till handlingarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt bokslut år 2011 för Sundsvalls 
kommuns stiftelser. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställningen över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2011 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning upprättas för respektive stiftelse 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Sammanställning 2011 inkl. fondsammanställning över Sundsvalls 

kommuns stiftelser 
 
– – – – 
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KS-2012-00401 
 

§ 101 Exploateringsavtal för Sundsvall 
Logistikpark 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Sundsvall Logistikpark AB och Sundsvalls kommun, 
  
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatörerna 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och SCA Graphic 
Sundsvall Aktiebolag samt Sundsvalls kommun, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid kommande beredning 

inför ett slutgiltigt ställningstagande för uppförande av en 
logistikpark även utreda och beskriva övriga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, samt 

  
att bemyndiga Stadsbyggnadsnämnden att underteckna ovan 

nämnda avtal. 

Bakgrund 
Med anledning av föreslagen detaljplan för Sundsvall logistikpark, har 
exploaterings- samt marköverlåtelseavtal mellan exploatören, 
Sundsvall Logistikpark AB, och kommunen upprättats för 
godkännande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 70 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-23 
• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget, SCA samt SCA Graphic Sundsvall 
Aktiebolag inkl. bilagor, rev. 2012-04-26 

• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall 
Logistikpark AB inkl. bilagor, rev 2012-04-26 

 
– – – – 
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KS-2012-00402 
 

§ 102 Exploateringsavtal för Korstaverket 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna mellan exploatören, Sundsvall Energi AB, och 

Sundsvalls kommun upprättat exploateringsavtal, 
  
att godkänna mellan exploatören och Sundsvalls kommun upprättat 

avtal om marköverlåtelse, 
  
att stadsbyggnadsnämnden tillförs den engångssumma på 640 tkr 

som exploatören erlägger för framtida skötsel av allmän 
platsmark enligt § 12 i exploateringsavtalet, 

  
att uppkommen realisationsvinst vid fastighetsförsäljningen tillförs 

kommunens resultat 2012, samt 
  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna ovan 

nämnda avtal. 

Bakgrund 
Med anledning av föreslagen detaljplan för Korstaverket, har 
exploaterings- samt marköverlåtelseavtal mellan exploatören, 
Sundsvall energi AB, och kommunen upprättats för godkännande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 71 
• Stadsbyggandskontorets skrivelse, 2012-04-23, rev. 2012-05-04 
• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall 

Energi Aktiebolag inkl. bilaga, rev. 2012-05-02 
 
– – – – 
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KS-2012-00345 
 

§ 103 Reinvesteringar i barn- och 
utbildningsförvaltningens fastigheter – 
investeringsmedel förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att ianspråkta 3,5 mkr ur investeringsbudget för förvaltnings-

fastigheter för projektering och genomförande av brandåtgärder i 
förskolor samt, 

  
att ge attesträtt för ovanstående till avdelningschef Magnus Fridell 

vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
De flesta av kommunens förskolor är byggda under 1970- och 80-talet. 
Under denna period gällde andra krav på brandsäkerhet jämfört med 
idag. Medelpads Räddningstjänst har under våren 2012 gjort en så 
kallad riktad tillsyn enligt 2 kapitlet 2 § Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778). Föremål för tillsynen var bland annat flera av Sundsvalls 
kommuns förskolor. Resultatet från tillsynen framgår i tillsynsprotokoll 
för respektive fastighet och där har Räddningstjänsten tydliggjort vilka 
krav som ska uppfyllas för att fastigheterna ska anses ha ett fullgott 
brandskydd. Exempel på tillsynsprotokollens krav på åtgärder och som 
ingår i service och tekniks ansvar är: 
 
- Ändring av utrymningsvägar – t ex är utrymning genom fönster 

numera inte godkänt 
- Ändring av låsbara innerdörrar 
- Dörrstängare på tvättstugor  
- Ändrad brandcellsindelning 
- Ändring av högt monterade dörrhandtag 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-12 
 
– – – – 
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KS-2012-00322 
 

§ 104 Ny skateboardpark – investeringsmedel för 
projektering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att ianspråkta 550 000 kr från investeringsbudgeten för 

förvaltningsfastigheter för projektering av ny skateboardpark, 
  
att ge attesträtt för ovanstående till sektionschef Ulrika Burvall vid 

service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Skateboard är en stor sport i Sundsvall och stor del av sporten bedrivs 
inom föreningen Drakstaden som också är Sundsvalls största ungdoms-
förening med över 800 stycken aktiva medlemmar. Att anlägga en ny 
skateboardpark ingår i kultur- och fritidsnämndens mål- och resursplan 
för 2011-2012. Vidare framgår det i kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsplan för 2012 att Sundsvall ska marknadsföras som en 
framträdande kultur- och fritidskommun och att en av de åtgärder som 
ska bidra till det är att iordningsställa en ny utomhuspark för 
skateboard. Förhoppningen är att en ny skateboardpark kommer att 
stärka Sundsvalls goda rykte som norrlands bästa stad för skateboard 
och ge Sundsvalls alla skateboardintresserade bättre förutsättningar att 
utveckla sitt intresse.  
 
Finansiella medel för ny skateboardpark är reserverade i investeringsbud-
geten för förvaltningsfastigheter 2012. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 33 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00404 
 

§ 105 Konkurrensutsättning – fördjupad förstudie 
persontransporter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till koncernstaben att genomföra en fördjupad studie av 

de persontransporter som utförs av stadsbyggnadskontoret i 
syfte att definiera den del av resandet som med fördel kan 
utföras av extern leverantör. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i mål och resursplan för 2012-2013 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra konkurrensutsättnings-
programmet. Utifrån detta uppdrag har koncernstaben gjort en första 
översyn av möjliga verksamheter att konkurrensutsätta. Ett av dessa 
områden är persontransporter.   
 
Koncernstaben föreslår därför kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
koncernstaben att genomföra en fördjupad studie av de 
persontransporter som utförs av stadsbyggnadskontoret i syfte att 
definiera den del av resandet som med fördel kan utföras av extern 
leverantör. 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) yrkar att uppdraget avslutas. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och Claes 
Stockhaus (V) yrkande. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens 
förslag. 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 34 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• PWC, Rådgivningsrapport, Samhällsbetalda resor, Sundsvalls 

kommun 
• Protokoll Central samverkansgrupp, 2012-05-07, § 2 b 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 35 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00376 
 

§ 106 Konkurrensutsättning – 20 % av 
städverksamheten 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att 20 % av städverksamheten inom service och teknik får 

upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010 beslut om ett program och riktlinjer 
för konkurrensutsättning. Den politiska koalitionen formulerade 
därefter i mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013 – 2014 ett 
uppdrag benämnt ”Utveckling av valfrihet och mångfald”. I uppdraget 
förtydligade koalitionen att en särskild projektorganisation skulle 
byggas upp och arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Denna projektorganisation har gjort en första översyn av kommunens 
verksamheter i syfte att identifiera sådant som är möjliga att i ett kort 
tidsperspektiv konkurrenspröva. De verksamheter som projektorganisa-
tionen identifierat och som ingår inom ansvarsområdet för 
koncernstaben, service och teknik, är följande: 

- Städ, 20 % av omsättningen  
- Bilpoolen  
- Intern service i kommunhuset (återfinns i separat ärende  

KS-2012-00403) 

Överläggning 
Claes Stockhaus (V) och Peder Björk (S) yrkar att avslag till ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag till beslut och dels Claes Stockhaus (V) och 
Peder Björks (S) yrkande. Han ställer proposition på förslagen och 
finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens 
förslag. 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 36 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Förstudie, konkurrensprövning – Städ 20 %, slutrapport april 2012  
• Service och teknik, Riskbedömning inför förändringar i 

verksamheten – Valfrihet och mångfald, 2012-04-10 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-03-20 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-04-24 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Kommunal, 2012-05-08 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Vision, 2012-05-08 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 37 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00403 
 

§ 107 Konkurrensutsättning – intern service i 
kommunhuset 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att följande verksamheter får upphandlas enligt lagen om offentlig 

upphandling, LOU: 
 
• restaurang- och cateringtjänster inom nuvarande restaurang 

Parnassen 
• vaktmästeritjänster inom kommunhuset 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010 beslut om ett program och riktlinjer 
för konkurrensutsättning. Den politiska koalitionen formulerade 
därefter i mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013 – 2014 ett 
uppdrag benämnt ”Utveckling av valfrihet och mångfald”. I uppdraget 
förtydligade koalitionen att en särskild projektorganisation skulle 
byggas upp och arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Denna projektorganisation har gjort en första översyn av kommunens 
verksamheter i syfte att identifiera sådant som är möjliga att i ett kort 
tidsperspektiv konkurrenspröva. De verksamheter som projektorganisa-
tionen identifierat och som ingår inom ansvarsområdet för 
koncernstaben, service och teknik, är följande: 

- Städ, 20 % av omsättningen (återfinns i separat ärende  
KS-2012-00376) 

- Bilpoolen 
- Intern service i kommunhuset 

Överläggning 
Claes Stockhaus (V) och Peder Björk (S) yrkar att avslag till ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag till beslut och dels Claes Stockhaus (V) och 
Peder Björks (S) yrkande. Han ställer proposition på förslagen och 
finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens 
förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 38 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

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

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Förstudie konkurrensprövning – Intern Service, Parnassen, 

slutrapport april 2012  
• Förstudie konkurrensprövning – Intern Service, Vaktmästartjänster, 

slutrapport april 2012  
• Förstudie, konkurrensprövning – Städ 20 %, slutrapport april 2012  
• Service och teknik, Riskbedömning inför förändringar i 

verksamheten – Valfrihet och mångfald, 2012-04-10 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-03-20 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-04-24 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Kommunal, 2012-05-08 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Vision, 2012-05-08 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 39 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00935 
 

§ 108 Spelregler för interna stödfunktioner, 
begäran om förlängd tid för återrapportering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga tidsfristen till december 2012 för framtagande av för-

slag till förändring av spelregler för de interna stödfunktionerna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30, § 14 att införa LOV i 
hemtjänsten. Beslutet innebar bland annat att projektet Valfrihet och 
mångfald fick i uppdrag att senast den 1 juni 2012 återkomma med 
förslag till hur spelreglerna för de interna stödfunktionerna kan 
förändras. Projektet önskar mer tid för att genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-02 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 14 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 40 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00443 
 

§ 109 Ansökan från Företag Sundsvall Nord om 
ekonomiskt stöd för utveckling av föreningen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att avslå Företag Sundsvall Nords ansökan om ekonomiskt bidrag 

på 500 000 kr, daterad 2012-01-03. 

Bakgrund 
Företag Sundsvall Nord (fortsättningsvis Sundsvall Nord) är en ideell 
förening som har ansökt om ekonomiskt bidrag på 500 000 kr hos 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. Ansökan är daterad 
2012-01-03 men inkom till kommunen i maj 2012. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-08 
• Koncernstabens PM inkl. bilaga, Kommunal kompetens avseende 

stöd till företag, 2012-05-08 
• Ansökan från Sundsvall Nord, daterad 2012-01-03, inkommen 

2012-05-04 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-05-22 41 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00475 
 

§ 110 Norra kajen, utbetalning av köpeskilling 

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

kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2012. 

Bakgrund 
Med anledning av att förvaltningsrättens handläggning av laglighets-
prövningen avseende kommunfullmäktiges beslut att förvärva 
Norrlandspojkarna Fastighets AB:s aktier i Norra Kajen Exploatering 
AB har en sannolikt menlig inverkan på såväl Norra Kajen 
Exploatering AB:s som motpartens respektive verksamheter, har frågan 
uppkommit om kommunen snarast bör reglera utestående köpeskilling, 
samt vilka risker som får antas vara förknippade med ett sådant beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-16, delas ut vid sammanträdet 

 
– – – – 
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