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Tid Kl. 14.00-15.10 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Malin Broström (M)  
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V) 
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  

 Christel Öhgren kommunsekreterare 

 Daniel Fahlander vik. kommunsekreterare 

 Eva-Lisa Järvinen vik. kommunsekreterare  

 Björn Magnusson controller  § 27 

 Eric Carlsson controller § 32 

 Hans Brynielsson (KD) Ärende 6 § 32 
 

Protokollet omfattar §§ 27-32 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00148 
 

§ 27 Månadsrapport januari 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna månadsrapporten för januari 2011. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för januari 2011. 
Resultatet till och med januari uppgår till 3,6 mkr. Årets första 
resultatprognos för 2011 är 68,4 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än 
budget. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson föredrar ärendet samt svarar på frågor från 
ledamöterna. 
 
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Kim G Ottosson (V), att uppdra till 
koncernstaben att i samband med nästa månadsrapport redovisa möjliga 
åtgärder för att samtliga nämnder ska komma in i budget. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet 
beslutar att godkänna månadsrapporten samt avslå Peder Björks (S) och 
Kim G Ottossons (V) yrkande. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-10 
• Månadsrapport januari 2011 

 
– – – – 
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KS-2011-00091 
 

§ 28 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för år 2011 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell 
och Ingrid Engström för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 
212000-2411 och för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av 
klientmedelskontona: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av 

transaktioner och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2011 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve 
Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för 
löner och arvoden. Fullmakten avser den s.k. bankfilen 
som sänds, 

  
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 

2010-12-06 § 50. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2010-12-06 beslut om fullmakt för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2011. 
Fullmakten behöver nu uppdateras eftersom Marianne Holm ersätter 
Helen Fagerström. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-01-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00097 
 

§ 29 Försäljning av fastigheten Afrika 5 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att sälja fastigheten Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB (GIF 

Sundsvall) för en köpeskilling om 950 000 kronor, 
  
att godkänna köpeavtalet mellan Bengren Förvaltning AB och 

Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten 
Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB, (GIF Sundsvall), för en 
köpeskilling om 950 000 kronor på villkor enligt träffat avtal. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-01-19 § 13 
• Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2010-11-30 inklusive 

bilagor 
 
– – – – 
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KS-2011-00084 
 

§ 30 Medfinansiering av Mittuniversitetets projekt 
”Forsknings- och kunskapsbaserad 
innovation - för tillväxt i Mittregionen” 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medfinansiera Mittuniversitetets projekt ”Forsknings- och 

kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen” med  
200 tkr per år under perioden 2012-2014, 

  
att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Mittuniversitetet har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan 
om medfinansiering av mål 2-projektet ”Forsknings- och 
kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen”. Projektets 
övergripande syfte är att professionalisera och effektivisera stödet till 
studenter som vill starta företag samt till kommersialisering av 
forskning.  Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bevilja projektet ”Forsknings- och kunskapsbaserad innovation – för 
tillväxt i Mittregionen” 200 tkr per år under perioden 2012-2014. 
Koncernstaben föreslår vidare att medel tas från anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07 
• Ansökan om medfinansiering av projektet ”Forsknings- och 

kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen”, 
Mittuniversitetet, 2011-01-24 

• Kostnadsbudget 2012-2014 och finansiering 2012-2014” 
 
– – – – 
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KS-2010-00827 
 

§ 31 Medfinansiering av Åkroken Science Park 
AB:s marknads- och kommunikationsprojekt 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Åkroken Science Park AB medfinansiering om 500 000 

kr per år under perioden 2011-04-01 till 2013-12-31 för EU-
projektet med arbetsnamnet ”regional kommunikationsplattform 
med marknads- och kommunikationsaktiviteter”, 

  
att projektet finansieras inom ramen för planerat anslag för 

Åkroken Science Park AB under perioden 2011 till 2013 och att 
dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism, 

  
att utöver anslag för Åkroken Science Park AB medfinansiera EU-

projektet ”regional kommunikationsplattform med marknads- 
och kommunikationsaktiviteter” med 160 timmar per år i 
kommunal direktfinansiering, det vill säga i tid, samt 

  
att finansiering av ovanstående 160 timmar tas från koncernstabens 

avdelning kommunikation och marknad. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park har identifierat ett stort och grundläggande 
behov av en gemensam kommunikationsstrategi för att stödja 
målbilden ”ett skogsindustriellt innovationssystem i världsklass år 
2015”. Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt mellan Åkroken 
Science Park AB, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Västernorrland och 
kommuner samt företag från regionens skogliga innovationssystem. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-09 
• Åkroken Science Park AB, projektbeskrivning 2010-12-06 
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder, Tillväxtverket 
• Åkroken Science Park AB, finansieringsplan ver 1.01 

 
– – – – 
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KS-2011-00205  
 

§ 32 Information om ekonomiska och 
arbetsgivarpolitiska planeringsförut-
sättningar inför framtagande av mål och 
resursplan 2012 med plan för 2013-2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen, samt 
  
att i övrigt hänskjuta ärendet till finans- och näringslivsutskottets 

sammanträde den 1 mars 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska planeringsförut-
sättningar inför det fortsatta arbetet med MRP 2012-2014. I förslaget 
ingår även en tidplan. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg och Controller Eric Carlsson föredrar 
ärendet samt svarar på frågor från ledamöterna. 
 
Ordföranden föreslår följande att-satser för beslut: 
 
att notera informationen, 

att koalitionen (M, FP, C, KD och MP) har för avsikt att göra en 

revidering av MRP 2011-2014 avseende år 2012-2014 innebärande att 

en ny MRP för 2012-2014 fastställs av kommunfullmäktige i juni 2011, 

att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta 

arbetet med MRP 2012-2014. 

 
Peder Björk (S) efterfrågar det tjänstemannastöd i form av utrednings-
sekretariat som brukar ges inför arbetet med mål och resursplanen. 
Samt frågar efter tidplanen för arbetet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-02-22 9 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ordföranden föreslår att ärendet tas upp för beslut på finans- och 
näringslivsutskottets sammanträde den 1 mars 2011. Uppdrag ges till 
koncernstaben om att återkomma med information om utrednings-
sekretariatet samt revidering av tidplanen.  

Beslutsunderlag 

• Ekonomiska planeringsförutsättningar inför mål och resursplan 
2012-2014, delas ut 

• Koncernstabens PM 2011-02-15 ”Arbetsgivarpolitiska 
förutsättningar - MRP 2012”, delas ut 

 
– – – – 
 


