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Tid Kl. 14.00–17.05 

Ajourneringar Kl. 14.55–15.00 och 16.05–16.10 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande  
 Else Ammor (M)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Anders Hedenius (S) Ersättare för Peder Björk (S)  
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 Per Törnvall Nordic Healthcare Group § 10 
 Lennart Andersson stabschef § 11 
 Maud Viklander controller §§ 10–13 
 Charlotte Sandelius HR-direktör §§ 11, 13 
 Kenneth Lidgren förhandlingsstrateg § 11 
 Björn Magnusson controller § 16–18 
 Linnéa Kjellman (C)  § 13 
   

 

Protokollet omfattar §§ 10–46 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christofer Nilsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Arianne Sundman 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Kim G Ottosson (V) med Arianne Sundman (S) som 
ersättare.  
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ärende 37, ”Årsredovisning 2013 för Stadsbacken AB” 
utgår. 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 5 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
 
KS-2014-00229 
 

§ 10 Delavstämning av kommunfullmäktiges 
uppdrag "Korrekt budgettering av 
socialnämndens verksamhet" 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 252 att uppdra åt 
kommunstyrelsen att gemensamt med stadsbyggnadsnämnden 
respektive socialnämnden utreda förutsättningarna för en korrekt 
budgetering av respektive nämnds verksamhet. 
 
Nordic Healthcare Group genomför utredningen för kommunens 
räkning och informerar vid dagens sammanträde om preliminära 
resultat och arbetet med uppdraget. Nordic Healthcare Group planerar 
att vara färdiga med uppdraget i slutet av mars 2014. Kommunstyrelsen 
har fått i uppdrag att återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige 
senast i april 2014. 
 
– – – – 
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KS-2014-00230 
 

§ 11 Information om framtida hantering av 
pensionsåtaganden 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar förhandlingsstrateg Kenneth 
Lidgren om hur prognosen ser ut för hanteringen av kommunens 
framtida pensionsåtagande. 
 
– – – – 
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KS-2013-00411 
 

§ 12 Analys av socialtjänstens verksamhet och 
ekonomi, rapport PwC – åtgärdsprogram, 
samt återrapportering av ärendena Anstånd 
med MRP-uppdrag 2013-2014 för social-
nämnden och Socialtjänstens besparingar/ 
ambitionssänkningar 2013-2016 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreslaget åtgärdsprogram, 
 
att överlämna åtgärdsprogrammet till socialnämnden för vidare 

hantering, 
 
att godkänna återrapportering av ärende Anstånd med MRP-

uppdrag 2013-2014 för socialnämnden, samt 
 
att godkänna återrapportering av ärende Socialnämndens 

besparingar/ambitionssänkningar 2013-2016. 

Bakgrund 
Socialnämndens ekonomi har inte varit i balans de senaste åren. Med 
anledning av detta har PwC på uppdrag genomfört en analys av 
socialtjänstens verksamhet och ekonomi. 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av PwC-rapporten och beslutat att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en risk- och väsentlighetsanalys 
och utifrån den ta fram ett åtgärdsprogram för att kunna komma tillrätta 
med de identifierade och prioriterade riskerna. Uppdraget skulle 
genomföras i nära dialog med socialnämnden. 
 
Till ärendet har kommunfullmäktige hänskjutit två andra ärenden från 
socialnämnden som handlar om ekonomi i balans och uppdrag från mål 
och resursplan, MRP 2013-2016. 
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Koncernstaben redovisade vid finans- och näringslivsutskottets möte 
2013-12-17 § 174 en åtgärdsplan. Det beslutades att återremittera 
ärendet för att få ett breddat, tydligt och sammanhållet underlag till 
finans- och näringslivsutskottets möte i februari 2014.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20 
• Koncernstabens PM, 2014-02-20 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 174 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Socialtjänstens PM, 2013-11-10 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 164 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 166 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-04-10, rev. 2013-15-17, med 

bilaga: 
• Bilaga 1 - Sammanställning över socialnämndens uppdrag och 

budgetförändringar 
• Socialnämndens protokoll, 2013-03-20, § 37 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-03-06 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 165 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-04-12, rev. 2013-05-17 
• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 52 
• Socialtjänstens PM, 2013-04-15 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-08 
• Koalitionens förslag till budget för Socialnämnden, 2012-10-31 
• Socialnämndens protokoll, 2013-03-20, § 36 
 
– – – – 
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KS-2014-00119 
 

§ 13 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 
planeringsförutsättningar för Mål och 
resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen, samt 
 
att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta 

arbetet med MRP 2015–2018. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, 
fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige 
beslutat om budgetmodellen 2+2 årsbudget. 
 
Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska och 
arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför det fortsatta arbetet med Mål 
och resursplan2015-2018. I förslaget ingår även en tidsplan samt en 
bilaga med redovisning av satsningar och neddragningar av anslag för 
åren 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-04 
• Ekonomiska planeringsförutsättningar, 2014-03-04 
• Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar, 2014-03-04 
 
– – – – 
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KS-2014-00024 
 

§ 14 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 

samlade system för intern kontroll 2013, 
 
att uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder 

verkställs, 
 
att uppmana nämnderna att i förekommande fall rapportera 

bedömda allvarliga brister i den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i enlighet med regelverket, 

 
att uppdra till koncernstaben att utreda och senast i oktober 2014 

återrapportera till kommunstyrelsen de områden som redovisats 
under punkten övrigt, 

 
att uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med 

intern kontroll, samt 
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

samt nämnderna. 
 
Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att notera föreliggande rapport. 
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Bakgrund 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunal-
lagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna 
rapport och kommunfullmäktiges beslut i ärendet ska överlämnas till 
kommunfullmäktige, kommunens revisorer och nämnderna. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-12, med bilagor 1–2 
• Barn- och utbilningsförvaltningens skrivelse, 2014-01-03 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-11-11 
 
– – – – 
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KS-2014-00127 
 

§ 15 Socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag till Mål och resursplan 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 

begäran om tilläggsanslag på 25 respektive 40 mnkr, samt 
 
att minska nämndernas nettobudgetramar för 2014 med 1 %. 

Överförmyndarnämnden Mitt, valnämnden, kommunrevisionen, 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden omfattas 
inte. 

Bakgrund 
Socialnämnden har vid sammanträde 2013-12-18 § 200 tillskrivit 
kommunfullmäktige med en begäran om en utökad ram för 2014 för 
den differens som uppstått i nämndens mål och resursplan och då 
nämnden inte klarat av att ha en budget för 2014 i balans.  
Barn- och utbildningsnämnden har 2014-01-29 § 7 beslutat att hos 
kommunfullmäktige begära en utökad ram på 40 mkr för år 2014. 
Koncernstaben föreslår avslag på nämndernas begäran om 
tilläggsanslag. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nya skattemedel till 
nämnd i princip inte förekomma. Det som kan föranleda sådant beslut 
är enbart händelser av force majeure-karaktär. I förekommande fall 
hanteras särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av 
delårsrapporter.  

Överläggning  
Ordföranden yrkar avslag på koncernstabens förslag och yrkar istället 
bifall till följande att-satser: 
 
att bevilja socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden begäran 
om tilläggsanslag på 25 respektive 40 mnkr, samt 
 
att minska nämndernas nettobudgetramar för 2014 med 1 %. 
Överförmyndarnämnden Mitt, valnämnden, kommunrevisionen, 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden omfattas inte. 
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Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet och meddelar att de återkommer med 
ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-25 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-01-29, § 7 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-01-22 
• Socialnämndens protokoll, 2013-12-18, § 200 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-12-12 
 
– – – – 
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KS-2014-00131 
 

§ 16 Årsredovisning 2013 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa årsredovisning 2013 för Sundsvalls kommunkoncern, 

samt 
 
att överlämna årsredovisningen till revisorerna. 
 
Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2013 för 
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen 
uppgår till 100,8 mnkr för kommunen och till 176,0 mnkr i den 
sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen 
uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning. 

Överläggning  
Else Ammor (M) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också blir 
finans- och näringslivsutskottets beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen lämnas. 

Protokollsanteckning 
Else Ammor (M) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
Det hälftenägda kommunala bolaget Kommunal Försäkring 
Scandinavia AB (KSFAB) har i kommunens årsredovisning för 2013 
upptagits som kortfristig placering, se not 18 till sammanställd 
redovisning för kommunen. Detta anser jag vara felaktigt. Kommunens 
andel i bolaget borde rätteligen tagits upp under aktier och andelar 
m.m, se not 14. Så gjordes i kommunens årsredovisning 2011, vilket jag 
anser vara helt riktigt.  
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I 2012 års årsredovisning upptas kapitaltillskottet på 580 Mkr till 
KSFAB under kortfristiga placeringar, not 17, utan specifikation vad 
beloppet avser för placering. Det är dock glädjande att bolaget KSFAB 
i årets årsredovisning, till skillnad från 2012 års årsredovisning, i vart 
fall finns redovisat och presenterat under övriga bolag och 
kommunförbund. I årets årsredovisning kan man även följa varifrån 
beloppet kommer eftersom det upplyses i texten att redovisas som 
kortfristig placering.  
 
Redovisningen av bolaget som kortfristig placering är dock felaktig. 
Enligt RKRs rekommendation nr 20 ska aktier och andelar i 
kommunala koncernföretag normalt klassificeras som 
anläggningstillgångar. Hänvisas härvid till RKR rekommendation nr 
8.2. Man har vid klassificeringen av bolaget KSFAB som 
omsättningstillgång stött sig på ”klassificering av finansiella 
tillgångar” i RKR 20. Såväl definitionen av finansiell tillgång som 
texten i rekommendationen leder till slutsatsen att placeringen av de 
580 Mkr som gjorts i KSFAB, med en tidshorisont på drygt 20 år, inte 
ska redovisas som kortsiktig placering utan som andel i kommunalt 
koncernföretag. Att göra annorlunda och hänvisa till RKR 20 är en 
felläsning och tankevurpa av upphovsmännen till detta sätt att redovisa 
bolaget, vilket borde rättas till innan Skattemyndigheten kommer på 
besök.  
 
Jag anser det även anmärkningsvärt att det var på inrådan av PWC 
som bolaget ”oklassificerats” i och med 2012 års årsredovisning och 
att samma PWC sedan i revisionsrapport efter granskning av 2012 års 
årsredovisning anser att kommunen gjort rätt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, med bilaga 

• Årsredovisning 2013 
 
– – – – 
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KS-2014-00122 
 

§ 17 Överföring av nämndernas resultat 2013 och 
investeringsanslag för förbrukning av 
överskott 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa resultatöverföring från 2013 enligt koncernstabens 

förslag med utskottets undantag, inkluderande att bevilja 
undantag enligt Synnerliga skäl för kostnader inom 
stadsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden, 

 
att bevilja nämndernas anslag på 22 929 tkr för planerad 

förbrukning av tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 20 000 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 

för ianspråktagande av överskott, 
  
att återstående del på 2 929 tkr finansieras genom omfördelning av 

disponibelt utrymme inom kommunstyrelsens ram, anslaget för 
personalkostnadsökningar samt 

 
att avslå begäran om att förbruka medel ur tidigare års överskott för 

MPR-uppdrag LED 2013:4 Attraktiv arbetsgivare, Underhåll 
Hedbergska skolan samt Översyn av prismodell inom Galant 
Kost och Städ, totalt 15 500 tkr. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas i 
en egen process – Överföring av resultat. Från och om 2011 ändrades 
reglerna så att nämnderna även ska beviljas anslag för den förbrukning 
som nämnderna ska göra av ackumulerat överskott under innevarande 
år. De nya reglerna innebar även att en striktare tillämpning ska ske vid 
prövning av undantag vid överföring enligt begreppet Synnerliga skäl.  
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Överläggning  
Ordföranden yrkar att ändra andra och fjärde att-satsen så de får 
följande lydelser: 
 
att bevilja nämndernas anslag på 22 929 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott,  
 
att återstående del på 2 929 tkr finansieras genom omfördelning av 
disponibelt utrymme inom kommunstyrelsens ram, anslaget för 
personalkostnadsökningar. 
 
Ordföranden yrkar även tillägg till en femte att-sats med följande 
lydelse: 
 
att avslå begäran om att förbruka medel ur tidigare års överskott för 
MPR-uppdrag LED 2013:4 Attraktiv arbetsgivare, Underhåll 
Hedbergska skolan samt Översyn av prismodell inom Galant Kost och 
Städ, totalt 15,5 mnkr. 
 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet och meddelar att de återkommer med 
ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, med bilagor 

• Bilaga 1–4 – Överföring av driftresultat från 2013 och ingående 
ackumulerat överskott 2014-01-01  

• Bilaga 5 – Överföring av resultat till 2014 för koncernstaben 
 
– – – – 
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KS-2014-00153 
 

§ 18 Ekonomisk månadsrapport januari 2014 för 
kommunen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för januari 2014. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för januari 2014. 
Resultatet till och med januari uppgår till -20,8 mnkr vilket är 0,8 mnkr 
sämre än för samma period föregående år. Det finns alltså ingen större 
avvikelse i resultatet vid en jämförelse med föregående år totalt sett för 
kommunen.   
 
Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -70,0 mnkr. Den 
största avvikelsen är socialnämndens prognos på -80,0 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har begärt 40 mnkr i tillskott från 
kommunfullmäktige. I förvaltningens årsprognos för nämnden är 
tillskottet redan inkluderat, och man redovisar ett nollresultat. Eftersom 
det inte finns något beslut om att skjuta till 40 mnkr till nämnden, kan 
inte nämnden räkna in det i sin årsprognos. Koncernstaben har av 
denna anledning ändrat barn- och utbildningsnämndens prognos. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, med bilagor 

• Månadsrapport januari 2014 för Sundsvalls kommun 
• Månadsrapport januari 2014 för barn- och utbildningsnämnden 

 
– – – – 
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KS-2014-00134 
 

§ 19 Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013–2014 med plan för 2015–
2016 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan 2013–

2014 med plan för 2015–2016, samt 
 
att ansvaret för MRP-uppdrag K&F 7, 2013 – Fortsätt satsa på 

Kulturskolan överförs från kultur- och fritidsnämnden till barn- 
och utbildningsnämnden. 

Bakgrund 
Redovisning av uppdrag i MRP 2013–2014 med plan för 2015–2016, 
samt uppdragens status per 2013-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-14, med bilaga 

• Redovisning av uppdrag i MRP 2013–2014 
 
– – – – 
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KS-2013-00771 
 

§ 20 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2013-12-31 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 

enligt koncernstabens skrivelse 2014-02-14, samt 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat till och med december 2013 för 
kommunfullmäktiges godkännande. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar på förslag till två nya att-satser: 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag, med 
undantag av uppdrag LED 5, 2013, Lika rättigheter i all skatte-
finansierad verksamhet, samt 
 
att förklara uppdragen avslutade med undantag för uppdraget LED 5, 
2013, Lika rättigheter i all skattefinansierad verksamhet. 
 
Annelie Luthman yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Anders Hedenius (S) förslag till 
nya attsatser. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut 
och dels Anders Hedenius (S) och Kim G Ottossons (V) förslag om två 
nya att-satser. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- 
och näringslivsutskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag 
om bifall till koncernstabens förslag till beslut. 

Reservation 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-14 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 338, med bilagor 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 165 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-16 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 339, med bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 122 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 208 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-11-11, § 306, med bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 103 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-11-11, § 308, med bilagor 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 145 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-07 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 212, med bilagor 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 279 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 70 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 
• Slutrapport – Lika Värda II, 2013-09 
• Utvärderingsrapport Lika Värda II, 2013-09 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 276, med bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 90 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-26  

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 277, med bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 91 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-02 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 278, med bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 92 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-02 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-09-25, § 119, 
 med bilaga 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-09-02 

• Service- och tekniknämndens protokoll, 2010-12-21, § 83,  
med bilaga 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2010-11-24 

 
– – – – 
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KS-2013-00152 
 

§ 21 Bolagsordning för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för Sundsvalls kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB enligt förslag, daterat  
2013-09-10. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB:s (SKIFU) bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-14 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvalls kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB, 2013-09-10 
 
– – – – 
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KS-2013-00966 
 

§ 22 Bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB enligt förslag 

daterat 2014-02-13. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Oljehamn AB:s 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-13 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB, 2014-02-13 
 
– – – – 
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KS-2014-00020 
 

§ 23 Tågstation Njurundabommen – avsikt-
förklaring 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna av stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och X-trafik 

framtaget förslag till avsiktsförklaring gällande tågstation i 
Njurundabommen, daterad 2014-02-03. 

 
att avsiktsförklaringen ska skrivas under av Sundsvalls kommun 

och översändas till berörda parter. 

Bakgrund 
Trafikverket har i samband med projekteringen av ny mötesstation 
Njurundabommen – Nolby utrett förutsättningarna för en plattform/ 
tågperrong i Njurundabommen för att möjliggöra tågstopp med 
resandeutbyte. För att gå vidare i arbetet med projektering och 
finansiering behövs en avsiktsförklaring för att säkerställa att både 
kommunen och Trafikverket har för avsikt att gå vidare med 
planarbetet för att möjliggöra en tågstation i Njurundabommen.  
 
För att säkerställa att regionaltåg kommer att angöra tågstationen ingår 
även Landstinget Gävleborg, ansvarig för kollektivtrafiken i Gävleborg, 
som part i avsiktsförklaringen. X-trafik som idag trafikerar den aktuella 
järnvägssträckan är en förvaltning inom landstinget i Gävleborg. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-13 
• Avsiktsförklaring för tågstation i Njurundabommen, 2014-02-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-12-18, § 184 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2013-11-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00979 
 

§ 24 Omfattning av uppdragsersättning till 
Stenstan Visitor Center för 2014 och framåt 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att styrelsen för Stadsbacken AB:s förslag på ytterligare uppdrags-

ersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB under 2014-
2016 för drift av Stenstan Visitor Center behandlas i detta 
ärende, 

 
att anslå 4 mnkr för 2014 och framåt i uppdragsersättning till 

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för drift av Stenstan Visitor 
Center, 

 
att 750 tkr av uppdragsersättningen för drift av Stenstan Visitor 

Center för 2014 tas från reserverade medel i kommunstyrelsens 
anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och 
turism, 

 
att resterande 3 250 tkr av uppdragsersättningen för drift av 

Stenstan Visitor Center för 2014 finansieras i kompletterings-
budgeten 2014 

 
att 750 tkr av den ökade uppdragsersättningen till Näringslivs-

bolaget i Sundsvall AB för 2015 och framåt tas från kommun-
styrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism, samt 

 
att resterande 3 250 tkr av den ökade uppdragsersättningen till 

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för 2015 och framåt inarbetas 
i mål och resursplanen för 2015-2016 med plan för 2017-2018. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått i uppgift att utreda omfattningen av 
uppdrags- ersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för drift 
av Stenstan Visitor Center (SVC) för 2014 och framåt. SVC bedrevs 
tidigare som ett EU-projekt, men är sedan 1 oktober 2013 en permanent 
del av Näringslivsbolaget. Kommunen ansvarar för verksamhetens 
finansiering. Styrelsen för Stadsbacken AB föreslår i ett beslut att 
bolaget beviljas sammanlagt 12 450 tkr i uppdragsersättning för 2014-
2016 för drift av SVC, fördelat på 4 000 tkr för 2014, 4 150 tkr för 
2015 och 4 300 tkr för 2016.  
 
Koncernstabens bedömning är att uppdragsersättningen till 
Näringslivsbolaget, för drift av SVC, kräver en utökning av anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism och därför får 
begränsas till 3 600 tkr för 2014 och framåt. Denna summa täcker 
lokalkostnader och personal-kostnader, samt lämnar visst utrymme för 
finansiering av övriga externa kostnader. Koncernstabens bedömning är 
även att verksamheten får anpassas utifrån Näringslivsbolagets samlade 
anslag. 

Överläggning  
Ordföranden yrkar att stryka tredje att-satsen samt bifall till följande 
att-satser: 
 
att styrelsen för Stadsbacken AB:s förslag på ytterligare uppdrags-
ersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB under 2014-2016 för 
drift av Stenstan Visitor Center behandlas i detta ärende, 
 
att anslå 4 mnkr för 2014 och framåt i uppdragsersättning till 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för drift av Stenstan Visitor Center, 
 
att 750 tkr av uppdragsersättningen för drift av Stenstan Visitor Center 
för 2014 tas från reserverade medel i kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, 
 
att resterande 3 250 tkr av uppdragsersättningen för drift av Stenstan 
Visitor Center för 2014 finansieras i kompletteringsbudgeten 2014 
 
att 750 tkr av den ökade uppdragsersättningen till Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB för 2015 och framåt tas från kommunstyrelsens anslag 
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, samt 
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att resterande 3 250 tkr av den ökade uppdragsersättningen till 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för 2015 och framåt inarbetas i mål 
och resursplanen för 2015-2016 med plan för 2017-2018. 
 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet och meddelar att de återkommer med 
ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-07, med bilaga 

• Näringslivsbolagets omsättning 2012–2016 
 
– – – – 
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KS-2014-00044 
 

§ 25 Försäljning av Sundsvall Arena AB:s 
fastigheter samt likvidation av bolaget 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Sundsvall Arena AB säljer fastigheterna Gärde 

1:57 och Norrmalm 3:25 till Sundsvalls kommun, 
kommunstyrelsen, för bokfört värde, 

 
att godkänna att Sundsvall Arena AB säljer fastigheten Laboratoriet 

4 till Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsveckling AB för 
bokfört värde, 

 
att ge styrelsen i Sundsvall Arena AB och kommunstyrelsen i 

uppdrag att utarbeta och underteckna köpeavtal för 
försäljningen, 

 
att Sundsvalls kommun, kommunstyrelsen, finansierar ovanstående 

köp genom att ianspråkta likvida medel, 
 
att ge styrelserna i Sundsvall Arena AB och Sundsvalls Kommuns 

Industrifastighetsveckling AB i uppdrag att utarbeta och 
underteckna köpeavtal för försäljningen, samt 

 
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att efter försäljningen likvidera 

Sundsvall Arena AB. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2010 § 736 att föra över 
verksamheten i Sundsvall Arena AB (SAAB) till Sundsvalls kommun 
den 1 januari 2011. Intentionerna i kommunfullmäktiges beslut var att 
överlåta fastigheterna till kommunen. Kommunstyrelsen, service och 
teknik, har genom Drakfastigheter kommit överens om hur överlåtelsen 
bäst ska gå till. Styrelsen i SAAB har nu beslutat föreslå att 
fastigheterna säljs till kommunen med undantag av en fastighet, 
Laboratoriet 4 (Squashhallen). Styrelsen i SAAB föreslår att 
Laboratoriet 4 säljs till Sundsvalls Kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU).  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-31 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-10-23, § 120 
• Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB,  

2013-10-07, § 85 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-12-19, § 165 
• Sundsvall Arena AB:s protokoll, 2012-12-16, § 29 
• Sundsvall Arena AB:s protokoll, 2012-12-07, § 36 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-10-25, § 833 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-03-29, § 736 
• Metria Fastighetsinformation, 2013-04-25 
• Hyresavtal – Sundsvall Arena AB:s lokaler, 2011-01-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00302 
 

§ 26 Medlemsavgift för nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF) 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att betala medlemsavgift till NTF Västernorrland om 48 343,50 

kronor för 2014, samt 
 
att medlemsavgiften ska belasta kommunstyrelsens anslag för 

medlemsavgifter. 

Bakgrund 
Styrelsen för NTF Västernorrland (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande) fattade vid årsmötet 2013, beslut om att 
det är önskvärt att kommuner som är medlemmar ger 50 öre per 
invånare som medlemsavgift. Sundsvalls kommun är medlem i NTF 
Västernorrland. Detta ärende handlar om Sundsvalls kommuns 
medlemsavgift till NTF Västernorrland för 2014. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-10 
• Stadgar för Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund,  

1997-03-21 
 
– – – – 
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2014-03-04 31 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00144 
 

§ 27 Gemensamt servicecenter –
kommunstyrelsens remissvar 

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

ställningstagande. 

Bakgrund 
Detta ärende handlar om kommunstyrelsens remissvar på 
Servicecenterprojektets slutrapport ”Redogörelse för projektet 
servicecenterutredningen i Sundsvalls kommun”, dat. 2014-02-07. 

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-28 , separat utskickad 
• Koncernstabens remissvar, 2014-02-26, separat utskickad 
• Service och tekniks yttrande, 2014-02-27, separat utskickad 
• PWC:s rapport – Redogörelse för projektet servicecenter-

utredningen i Sundsvalls kommun, 2014-02-07 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 32 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00129 
 

§ 28 Sveriges bästa skola 2021 – kommun-
styrelsens remissvar 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta koncernstabens PM som remissyttrande, daterat  

2014-02-13. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 
2013 att det är en prioriterad koncerngemensam angelägenhet att 
Sundsvalls kommun når målet om Sveriges bästa skola 2021. 
 
I denna fråga beslutade kommunstyrelsen den 14 oktober 2013 att 
uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på hur kommun-
koncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges 
bästa skola 2021, samt att särskilt följa utvecklingen inom detta område 
som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Samtliga nämnder har erbjudits att svara på remissen, som består dels 
av egna förslag på vad nämnderna kan göra för att stödja arbetet med 
att uppnå ”Sveriges bästa skola 2021”, dels kommentarer till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet och meddelar att hon åter-
kommer med ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 
 
Annelie Luthman (FP). Anders Hedenius (S) och Arianne Sundman (S) 
yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag till beslut. Detta blir också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet. 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 33 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-14 
• Kommunstyrelsens remissvar, 2014-02-13 
• Service och tekniks remissvar, 2014-02-06 
• Redogörelse av barn- och utbildningsförvaltningens förslag,  

2014-01-21 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 209 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 271 
 
– – – – 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 34 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00156 
 

§ 29 Årsredovisning 2013 för Norra Kajen 
Exploatering AB  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 35 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00157 
 

§ 30 Årsredovisning 2013 för Näringslivsbolaget 
AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställnings-

tagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Näringslivsbolaget AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 36 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00158 
 

§ 31 Årsredovisning 2013 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har 
överlämnat årsredovisning för 2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är 
att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
•  
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 37 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00159 
 

§ 32 Årsredovisning 2013 för MittSverige Vatten 
AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 38 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00160 
 

§ 33 Årsredovisning 2013 för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 39 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00161 
 

§ 34 Årsredovisning 2013 för Sundsvall 
Logistikpark AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 40 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00163 
 

§ 35 Årsredovisning 2013 för Sundsvalls Hamn 
AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 41 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00162 
 

§ 36 Årsredovisning 2013 för Sundsvalls 
Oljehamn AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 42 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00155 
 

§ 37 Årsredovisning 2013 för Midlanda Flygplats 
AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 43 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00172 
 

§ 38 Årsredovisning 2013 för Midlanda 
Fastigheter AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, rev. 2014-03-03, separat 

utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 44 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00168 
 

§ 39 Årsredovisning 2013 för Mitthem AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2013 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 45 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00164 
 

§ 40 Årsredovisning 2013 för Sundsvall Elnät AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2013 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 46 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00167 
 

§ 41 Årsredovisning 2013 för Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 47 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00170 
 

§ 42 Årsredovisning 2013 för Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2013 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 48 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00166 
 

§ 43 Årsredovisning 2013 för Korsta Oljelager AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Korsta oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 2013 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 49 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00165 
 

§ 44 Årsredovisning 2013 för ServaNet AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Servanet AB har överlämnat årsredovisning för 2013 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 50 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00171 
 

§ 45 Årsredovisning 2013 för Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Arena AB har överlämnat årsredovisning för 
2013 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet.  

Överläggning  
Ordföranden föreslår att utskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. Detta blir också finans- och 
näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2014-03-04 51 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00963 
 

§ 46 Kommunal medverkan till trygghetsboende 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att genomföra kommunal 

medverkan till trygghetsboende i enlighet med vad som anges i 
stadsbyggnadsnämndens förslag 2014-02-26 § 34, 

 
att inarbeta kostnaderna år 2014 för ovanstående beslut i 

kompletteringsbudget för år 2014, samt 
 
att kostnaderna för 2015 och framåt inarbetas i förslag till Mål och 

resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 13, att uppdra till 
stadsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag hur trygghets-
boende hos offentliga, ideella och privata aktörer kan stödjas. Detta 
ärende rör stadsbyggnadsnämndens förslag. 

Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar på att finans- och näringslivsutskottet ska 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att genomföra kommunal 
medverkan till trygghetsboende i enlighet med vad som anges i 
stadsbyggnadsnämndens förslag 2014-02-26 § 34, 
 
att inarbeta kostnaderna år 2014 för ovanstående beslut i 
kompletteringsbudget för år 2014, samt 
 
att kostnaderna för 2015 och framåt inarbetas i förslag till Mål och 
resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. 
 
Ordföranden instämmer i Annelie Luthmans (FP) förslag.  
 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet och meddelar att de återkommer med 
ställningstagande i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Annelie Luthmans förslag till beslut. Detta blir också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Anders Hedenius (S), Arianne Sundman (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-28, separat utskickat 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 43, separat 

utskickat 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-02-11, rev. 2014-02-26, 

separat utskickat 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 13, separat 

utskickat 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-01-13, § 21, separat utskickat 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 188, 

separat utskickat 
• Yrkande från kommunstyrelsens ordförande, inkommen  

2013-12-17 
 
– – – – 
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