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Tid Kl. 14.00-14.45 

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) ej § 237 på grund av jäv 
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör §§ 231-236 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Daniel Antonsson projektledare § 231 
 Mikael Ålund bolagsjurist §§ 235-236 

 

Protokollet omfattar §§ 231-244 
 
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-2011-00978 
 

§ 231 Lägesrapport för projekt 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. 

Överläggning 
Projektledare Daniel Antonsson informerar om projektet och svarar på 
ledamöternas frågor. 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-11-22 4 
 

 
 
KS-2011-00148 
 

§ 232 Månadsrapport oktober 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna månadsrapport för oktober 2011, samt 
  
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma till finans- och 

näringslivsutskottets sammanträde den 13 december 2011 med 
en redovisning över kollektivtrafikens ökade kostnader. 

 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna kultur och fritidsnämndens prognos som innebär att de 

klarar besparingskravet på 2 mkr i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut om kompletteringsbudget 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för oktober 2011. 
Resultatet till och med augusti uppgår till 199,2 mkr. Resultatprog-
nosen för hela året är 114,5 mkr, vilket är 26,3 mkr bättre än budget 
och något försämrad jämfört med föregående prognos. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg föredrar ärendet och svarar på ledamöter-
nas frågor. 
 
Peder Björk (S) yrkar att koncernstaben får i uppdrag att återkomma till 
finans- och näringslivsutskottet med en redovisning över kollektivtra-
fikens ökade kostnader. 
 
MariAnne Andersson (MP) instämmer i Peder Björks yrkande. 
 
Ordföranden vill att redovisningen ska lämnas till utskottets samman-
träde den 13 december 2012. Han konstaterar därefter att det finns ett 
förslag till beslut, detta blir också utskottets beslut.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09 
• Månadsrapport oktober 2011 

 
– – – – 
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§ 233 Yttrande över betänkandet ”Spara i goda 
tider – för en stabil kommunal verksamhet” 
(SOU 2011:59) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att lämna koncernstabens förslag till yttrande, daterat 2011-10-28,  

som svar på betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil 
kommunal verksamhet” (SOU 2011:59). 

Bakgrund 
Koncernstaben har lämnat ett förslag till yttrande på betänkandet 
”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet” (SOU 
2011:59).  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-28 
• Förslag till yttrande, daterat 2011-10-28 

 
– – – – 
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§ 234 Intern kontroll – uppföljning, utvärdering och 
rapportering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att föreslaget metodstöd för utvärdering av det samlade systemet för 

intern kontroll ska användas av nämnder och styrelser fr.o.m. 2011. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har uppdragit till koncernstaben att utveckla arbetet 
med den interna kontrollen. Ett första steg var ett nytt reglemente med 
tillämpningsanvisningar. I det nya regelverket fanns ett nytt krav att 
nämnderna själva ska utvärdera sitt samlade system för intern kontroll. 
Koncernstaben har nu tagit fram ett metodstöd för detta arbete. 

Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund redogör kort för ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 198 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19, inkl. bilaga med 

självdeklaration beträffande intern kontroll 
 
– – – – 
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§ 235 Midlanda – kompletterande 
miljöundersökningar 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att genomföra kompletterande miljötekniska undersökningar av 

Midlanda flygplats, 
  
att anslå medel om 1,1 mkr för genomförande av undersökningarna, 

och 
  
att finansiering av anslaget sker i kompletteringsbudget 2012. 

Bakgrund 
Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner förhandlar om att som 
köpare överta Midlanda flygplats med anledning av att Swedavia 
avvecklar denna som riksflygplats. I förhandlingsprocessen har ingått 
att värdera risken för miljöskulder inom området. Stadsbyggnadskon-
toret i Sundsvalls kommun har på uppdrag av koncernstaben utfört en 
miljöteknisk fastighetsvärdering, även kallad EDD (Environmental Due 
Diligence). 

Överläggning 
Bolagsjurist Mikael Ålund föredrar ärendet och svarar på ledamöternas 
frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-18 
• PM ”Behov av miljötekniska undersökningar för att minska 

kostnadsrisken för avhjälpande av miljöskulder vid köp av 
Midlanda flygplats”, inkl. bilagor, 2011-10-11 

 
– – – – 
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§ 236 Beslutsprocess för lokalfrågor gällande 
kommunens skolor 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att sammanslagningar och nedläggningar av landsbygds- och 

glesbygdsskolor ska beslutas av kommunfullmäktige,  
  
att barn- och utbildningsnämnden beslutar om övriga ärenden 

gällande lokalnyttjande och lokalanpassning som rör 
kommunens skolor, samt 

  
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut, 2008-01-28, § 285, 

angående beslutsordning för nedläggning av skolor samt övriga 
förändringar av lokalnyttjande inom barn- och utbildningsnämnd-
ens ansvarsområde. 

Bakgrund 
Åtgärder för att optimera lokalanvändningen i kommunens grundskolor 
har påbörjats av barn- och utbildningsnämnden. Som ett led i arbetet 
föreslår nämnden en förändring i beslutsprocessen: att alla ärenden som 
rör lokalnyttjande ska få avgöras av nämnden själv – med undantag för 
sammanslagning/nedläggning av skolor i landsbygd eller glesbygd, där 
nämnden anser att kommunfullmäktige bör fatta besluten.  
 
Kommunallagen ger dock inte något stöd för ett sådant generellt 
undantag baserat på geografisk indelning. Koncernstaben föreslår i 
stället att kommunfullmäktige låter barn- och utbildningsnämnden 
besluta i alla ärenden som rör lokalnyttjande och lokalanpassning, utan 
undantag. Detta hindrar inte att nämnden, när så bedöms lämpligt, 
lyfter ärenden till kommunfullmäktige för beslut. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar enligt barn- och utbildningsnämndens 
beslut 2011-09-28, § 129. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-11-22 10 
 

 
Bodil Hansson (S) yrkar, med instämmande av Peder Björk (S), på 
återremiss för att komplettera ärendet med information om hur andra 
kommuner hanterar frågan. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar avslag till Bodil Hanssons (S) yrkande om 
återremiss. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
först proposition på det formella yrkandet, ska ärendet avgöras idag 
eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter 
ställer han proposition på Annelie Luthmans (FP) förslag och finner att 
utskottet beslutar enligt detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-09-28, § 129 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2011-09-07 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-01-28, § 285 

 
– – – – 
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§ 237 Efokus AB, avveckling av Sundsvalls 
kommuns engagemang 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att senast 2011-12-31 säga upp aktieägaravtalet gällande Efokus AB, 
  
att en utvärdering av Efokus AB:s projekt ska lämnas till kommun-

styrelsens finans- och näringslivsutskott senast i april 2012, samt
  
att efter utvärderingen ta ställning till Sundsvalls kommuns 

eventuellt fortsatta engagemang i Efokus AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun är, via Stadsbacken AB och Sundsvall Energi AB, 
hälftenägare i Efokus AB.  
 
Koncernstaben vid Sundsvalls kommun föreslog hösten 2010 att 
kommunens engagemang i Efokus AB skulle avvecklas. Kommun-
fullmäktige beslutade att engagemanget skulle fortgå och att en ny 
prövning skulle ske i god tid före 31 december 2012 så att, om så 
önskades, det var möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid. 

Överläggning 
MariAnne Andersson (MP) yrkar att en redovisning av Efokus AB:s 
projekt lämnas till finans- och näringslivsutskottet senast i april 2012. 
Då detta inte skett tidigare. 
 
Peder Björk (S) instämmer i yrkandet men vill att det ska vara en 
utvärdering av bolagets projekt och inte bara en redovisning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir 
också utskottet beslut. 

Jäv 
Claes Stockhaus (V) anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-10 
• Stadsbackens AB:s styrelseprotokoll, 2011-11-09, § 56 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-11-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-20, § 43 

 
– – – – 
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§ 238 Redovisning av nio byggprojekt 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna slutredovisningen av byggprojekten enligt 

koncernstabens skrivelse 2011-11-01, 
  
att överskottet om 3 901 244 kronor återförs till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, 
  
att överskottet om 7 494 kronor återförs till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för verksamhetsanpassningar, 
  
att outnyttjade internlånemedel på 304 948 kronor återförs till 

internlåneramen. 

Bakgrund 
Service och teknik har genomfört följande byggprojekt som nu 
slutredovisas 

• Bulleråtgärder i skolor och förskolor 
• Konsertteatern, förvärv av fastigheten Kassören 2 
• Rehabiliteringsboende på Skönsbergsvägen 84 – Köksåtgärder 
• Västermalms skola, utbyte storköksutrustning 
• Granlohögs förskola, energieffektivisering 
• Ågläntan, Inventarier 
• Alnö servicehus, ombyggnad till kontors- och personallokaler 

för Alnö hemtjänst 
• Knektbacken, ombyggnad till gruppboende 
• Västermalms skola, matsal 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagor, 2011-11-01 

 
– – – – 
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§ 239 Internlån för koncernstabens inköp av 
kontorsinventarier 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ansöka om ett internlån på 200 tkr för anskaffning av kontors-

inventarier under 2011. 

Bakgrund 
För att finansiera redan gjorda och planerade inköp av möbler och andra 
inventarier behöver koncernstaben ansöka om internlån på 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-04 

 
– – – – 
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§ 240 Komplettering avseende verksamhetsanslag 
för Åkroken Science Park AB för perioden 
2011-2014 – förlängd tidsfrist 

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

kommunstyrelsen, samt  
  
att kommundirektören ska lämna en förklaring till dröjsmålet vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2011. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park skulle enligt kommunstyrelsens beslut, 2010-12-06, 
§ 34, ha inkommit med en aktivitets- och finansieringsplan, samt mål 
och indikatorer för perioden 2011-2014. Tidsfristen föreslås nu 
förlängas till 2012-03-31. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar avslag till den förlängda tidsfristen samt yrkar att 
Åkroken Science Park AB ska lämna en återrapportering till finans- 
och näringslivsutskottet den 13 december.  
 
Efter diskussion enas utskottet om att överlämna ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande samt att kommundirektören ska 
lämna en förklaring till dröjsmålet vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 december 2011.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 34 

 
– – – – 
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§ 241 Taxa för kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningens område 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll i 

Sundsvalls kommun, enligt miljönämndens förslag 2011-09-16, 
  
att taxan ska gälla från och med 2012-01-01, samt 
  
att från och med 2012-01-01 upphäva nu gällande taxa för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Miljökontoret har upprättat förslag till ny taxa för offentlig livsmedels- 
och foderkontroll i Sundsvalls kommun. 
 
Enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter skall en kommunal kontrollmyndighet ta ut 
avgifter för kontrollen enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Miljönämndens protokoll, 2011-10-12, § 89 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-09-26 
• Miljökontorets kalkyl för livsmedelskontrollens timtaxa, 2011-09-26 
• Förslag till taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll i 

Sundsvalls kommun, daterat 2011-09-16 
 
– – – – 
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§ 242 Taxa inom miljöbalkens område 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa inom miljöbalkens område enligt förslag daterat  

2011-11-07, samt 
  
att taxan ska gälla från och med 2012-01-01. 

Bakgrund 
Miljönämnden har 2011-10-12 bl.a. beslutat begära att kommunfull-
mäktige fastställer taxebilaga 1 till taxa inom miljöbalkens område.  
 
Förslaget till förändring har upprättats av miljökontoret. De ändringar 
som föreslås har sin grund i att den tillsynstid som anges i nuvarande 
taxebilaga 1 inte motsvarar den tid som rent faktiskt läggs ned på 
tillsynen. För att erhålla en bättre kostnadstäckningsgrad bör därför en 
justering i taxan göras. Miljökontoret har även framfört att taxan, även 
efter nu föreslagna justeringar, ligger i nivå med eller något under 
nivåerna i SKL:s förslag till underlag för taxa inom miljöbalkens 
område. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Förslag till taxa inom miljöbalkens område, inkl. bilagorna 1-3, 

daterat 2011-11-07 
• Miljönämndens protokoll, 2011-10-12, § 90 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-10-03 

 
– – – – 
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§ 243 Yttrande över socialnämndens svar om 
intern kontroll 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att avvikelser som nämnderna rapporterar till externa tillsynsmyn-

digheter ska även rapporteras till kommunstyrelsen i aggregerad 
form, samt 

  
att rapporteringen samordnas med uppföljningen av den interna 

kontrollplanen som varje år ska behandlas av respektive nämnd 
senast i december månad. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen (KL), 6 kap, 7 § ska nämnderna se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. I kommunstyrelsens ansvarsområde 
ingår enligt KL, 6 kap, 1 § att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet.  
 
I samband med utvärderingen av kommunens samlade system för intern 
kontroll 2009 uppmanades socialnämnden att återkomma med en 
redovisning av en inträffad incident. Vid redovisningen framkom att 
socialnämnden har en annan syn på rapportering av brister.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14 att uppmana socialnämnden 
att återkomma med förslag på hur en systematisk redovisning av 
allvarliga brister i den interna kontrollen kan ske inom olika områden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilaga, 2011-11-01 
• Socialnämndens protokoll, 2011-06-22, § 119 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-05-25 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14, § 125 

 
– – – – 
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KS-2011-00852 
 

§ 244 Resurser för administrativ handläggning av 
Stadsbacken AB, MRP-uppdrag KS 8 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att MRP-uppdrag KS 8, om att säkerställa resurser för den 

administrativa handläggningen av Stadsbacken AB, förklaras 
avslutat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 735 att ”det inom 
koncernstaben säkerställs resurser för den administrativa 
handläggningen av Stadsbacken AB i övrigt innefattande bland annat 
ärendehantering och bolagsjuridiska frågor”. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-10 

 
– – – – 
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