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Tid Kl. 14.00-14.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare 
 Katarina Tjernblom utredare § 151 
 Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg § 152 

 

Protokollet omfattar §§ 151-157 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Bodil Hansson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Bodil Hansson med Claes Stockhaus som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
 
Peder Björk (S) efterlyser aktuell information om kommunens 
ekonomiska läge med tanke på oron på den finansiella marknaden.  
 
Ekonomidirektör Jonas Borg återkommer med efterfrågad information 
på finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 30 augusti 2011. 
 
– – – – 
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KS-2011-00480 
 

§ 151 Information om bildande av kommunalt 
näringslivsbolag 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-06-20 § 215 ärendet om att 
bilda ett kommunalt näringslivsbolag. Vid kommunfullmäktiges be-
handling av ärendet var förslaget att kommunfullmäktige skulle bilda 
ett kommunalt näringslivsbolag som skulle bli ett dotterbolag till Stads-
backen AB. I bolagets uppdrag skulle nyföretagarrådgivning, service 
till befintliga företag samt service till verksamheter som vill etablera 
sig i Sundsvall ingå. Bolaget skulle även arbeta med att marknadsföra 
varumärket Sundsvall samt ansvara för turistbyråverksamheten.  

Överläggning 
Utredare Katarina Tjernblom informerar om ärendets status och svarar 
på frågor från ledamöterna. 
 
– – – – 
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§ 152 Finansiering och ägarskap av Vinnova-
projektet "eKorren" 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att hänskjuta ärendet till finans- och näringslivsutskottets 

sammanträde den 30 augusti 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben vill bedriva ett projekt, ”eKorren – hållbar styrning och 
värdeutveckling”, som är ett e-verktyg och en dialogplattform under 
utveckling för att stödja implementeringen av Sundsvalls kommuns 
hållbara tillväxtstrategi 2021. Dialogplattformen är tänkt att kombinera 
verktyg, processer och beteendeförändringar i en gemensam dialog mellan 
kommunens invånare, näringsliv, kommunala förvaltningar och bolag 
samt politiska ledning för en effektiv och innovativ samhällsomställning.  

Överläggning 
Ekoekonomistrateg Eva-Marie Tyberg föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. Hon informerar också om att förutsättningarna för 
ärendet har ändrats sedan handlingarna färdigställdes.  
 
Utifrån ärendets ändrade förutsättningar och för att beslutsunderlaget 
behöver kompletteras beslutar utskottet att hänskjuta ärendet till 
sammanträdet den 30 augusti 2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-01, inklusive bilagor 

 
– – – – 
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§ 153 Lokaler för Scenkonstbolaget 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anvisa kommunstyrelsens investeringsbudget (service och 

teknik) 500 tkr för en översiktlig projektering/förstudie av 
kvarteret Kassören för att redovisa möjligheter till anpassning 
och utbyggnad för Scenkonstbolagets verksamhet i kvarteret, 

  
att anslaget på 500 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges anslag 

för oförutsedda behov i MRP 2011, 
  
att arbetet ska göras i samverkan mellan service och teknik, Kultur 

& Fritid och Scenkonstbolaget, samt 
  
att beakta tidigare utredningar gjorda i frågan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 193 att förvärva 
fastigheten Kassören 2. Avsikten med förvärvet var att fastigheten ska 
ingå i ett större teaterkvarter. Kultur och fritidsnämnden beslutade  
2011-06-22 § 88 att föreslå kommunstyrelsen att anslå 500 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden för en översiktlig projektering/förstudie av 
kvarteret Kassören för att redovisa möjligheter till anpassning och 
utbyggnad för Scenkonstbolagets verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-09 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-06-22, § 88 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-05-18 

 
– – – – 
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§ 154 Kommunens åtagande gällande 
medfinansiering och förskottering av medel  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna koncernstabens redovisning 2011-08-09. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott behandlade 17 maj 
2011 ett ärende som handlar om finansiering av cirkulationsplats väg 
622, Timmervägen – avfart E4 norr. I förslaget till finansiering av 
projektet ingick att kommunen dels skulle medfinansiera projektet och 
dels förskottera pengar för Trafikverkets räkning.  
 
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskottet beslutade att 
uppdra till koncernstaben att återkomma till utskottet med en 
sammanställning över kommunens samtliga åtaganden gällande 
medfinansiering och förskottering av medel. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-09, med bilaga  
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-05-17, § 119 

 
– – – – 
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§ 155 Nytt arbetssätt för nedbrytning av 
kommunfullmäktiges mål samt kvittering av 
nämndernas Mål och resursplaner  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa förslaget till nytt arbetssätt för nedbrytning av 

kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål 
och resursplaner, 

  
att fastställa förslaget till kommungemensam mall för nämndernas 

Mål och resursplaner (MRP-1), 
  
att det nya arbetssättet och mallen ska tillämpas av kommunens 

samtliga nämnder från och med 2012 års MRP-1, i enlighet med 
föreslagen tidsplan. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har påtalat att kommunen behöver utveckla ett 
gemensamt arbetssätt för att bryta ner och kvittera kommunfullmäkt-
iges mål i de kommunala nämnderna. Kommunstyrelsen har därför vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 § 793, fått i uppdrag att 
tillse att så sker. Under våren 2011 har nya sätt att arbeta med ned-
brytning av kommunfullmäktiges mål testats av socialnämnden samt 
kommunstyrelsen. Erfarenheterna från testerna har legat till grund för 
ett förslag till nytt arbetssätt. Övriga kommunala förvaltningar har 
också bidragit med synpunkter och erfarenheter. Det slutliga förslaget 
har tagits fram av en arbetsgrupp inom koncernstaben. Ett förslag till 
ny mall för nämndernas ettåriga Mål och resursplaner (MRP-1) har 
också tagits fram, i konsekvens med förslaget till nytt arbetssätt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-07-07, inkl. bilagorna: 

- PM ”Förslag till arbetssätt…”, 2011-07-07 
- ”Mall för nämndernas Mål och resursplaner” 
- ”Förslag till tidsplan hösten 2011” 

 
– – – – 
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§ 156 Plan för kommunstyrelsens arbete med sin 
Mål och resursplan för 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna planen för kommunstyrelsens arbete med sin Mål och 

resursplan (MRP-1) för 2012, samt  
  
att uppdra åt koncernstaben att i planeringen av kommunstyrelsens 

sammanträden för 2012 inarbeta en plan för hur samtliga 
moment i årshjulet för MRP kan fördjupas.  

Bakgrund 
Ett förslag till nytt, kommungemensamt arbetssätt för nedbrytning och 
kvittering av kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas 
Mål och resursplaner har tagits fram under våren 2011, och tillställs 
kommunstyrelsen för behandling i september 2011 (KS-2011-00578). 
Det nya arbetssättet syftar till att skapa en tydligare kvittering och 
återkoppling mellan de olika politiska nivåerna i kommunen. Mer 
utrymme skapas för dialog och analys i nämnderna, och en bättre grund 
ges för styrning och uppföljning av mål och resurser. Det nya arbets-
sättet föreslås börja tillämpas inför nämndernas arbete med MRP-1 för 
år 2012. För att kommunstyrelsen ska börja tillämpa det nya arbets-
sättet för nedbrytning och kvittering, har en tidsplan för kommun-
styrelsens arbete med sin MRP-1 för 2012 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-07-07 
 
– – – – 
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§ 157 SAMT- hållbar affärsutveckling för ökad 
konkurrenskraft och förnyelse 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna förslag till projektdirektiv för SAMT – hållbar 

affärsutveckling för ökad konkurrenskraft och förnyelse, 
  
att bevilja projektet SAMT – hållbar affärsutveckling för ökad 

konkurrenskraft och förnyelse 1 000 tkr för år 2012 och 500 tkr 
för år 2013, samt 

  
att uppdra till miljödirektören att, som beställarens ombud, lämna in 

en projektansökan till Tillväxtverket gällande medfinansiering 
från europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun beslöt att under åren 2008-2010 i samverkan med 
Arena Miljölänet Västernorrland gå vidare med ett näringslivsinriktat 
miljöarbete under benämningen Sundsvalls Affärsnätverk för 
Miljödriven Tillväxt (SAMT). Syftet var att stärka befintliga små och 
medelstora företags konkurrenskraft genom miljöarbete. Målet för 
projektet var 150 företagskontakter varav 50 företag som deltar aktivt i 
projektet. Resultatet blev 234 företagskontakter varav 89 deltagande 
företag. Exempel på åtgärder som de deltagande företagen genomförde 
var införandet av miljöledningssystem i 24 företag. 
Inom projektet gjordes en utvärdering som visade en önskan hos 
företagen att fortsätta sitt engagemang i miljönätverket, framförallt för 
att få ny kunskap och stöd i miljöriktade aktiviteter som exempelvis 
miljöledningssystem, miljöcoachning, energirådgivning samt 
innovation och entreprenörskap.  

Överläggning 
Claes Stockhaus (V) önskar ett förtydligande genom ett tillägg av 
följande text: ”men med minskad hälso- och miljöbelastning” till texten 
på sidan 3, 5:e stycket, i tjänsteskrivelsen. Han lämnar det i form av en 
protokollsanteckning vilket ordföranden godkänner. 
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Protokollsanteckning 
”Med hållbar affärsutveckling menar koncernstaben och miljökontoret 
företagens förmåga att se helheten i affärer för att bibehålla eller öka 
lönsamheten och skapa fler arbetstillfällen, men med minskad hälso- 
och miljöbelastning.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-05 
• Miljökontoret, projektdirektiv, 2011-08-04 
 
– – – – 
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