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Tid Kl. 14.00–15.45 

Plats Kommunhuset, rum 538A 

  
Beslutande Annelie Luthman (FP) ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Magnus Sjödin (M)
 Mats Mehlin (C) ersättare för Malin Broström (M)
 MariAnne Andersson (MP)  
 Anders Hedenius (S) ersättare för Peder Björk (S) 
 Bodil Hansson (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Eva-Lisa Järvinen jurist 
 Gunn Tjernblom ekonom § 245 
 Christer Tarberg kollektivtrafik och tillgänglighet § 245 
 Björn Magnusson controller § 247 
 Maud Viklander controller § 248 
 Hans Wreber kanslichef § 257 

 

Protokollet omfattar §§ 245, 247–251 samt 254–258. 

 
Det noteras att §§ 246 samt 252–253 justeras omedelbart och därmed 
återfinns i separat protokoll. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Annelie Luthman  Eva-Lisa Järvinen 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Claes Stockhaus 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Annelie Luthman justera dagens protokoll utses 
Claes Stockhaus med Anders Hedenius som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00991 
 

§ 245 Redovisning av kollektivtrafikens ökade 
kostnader 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
I samband med behandlingen av månadsrapport för oktober 2011 gav 
finans- och näringslivsutskottet 2011-11-22, § 232, koncernstaben i 
uppdrag att återkomma med en redovisning över kollektivtrafikens 
ökade kostnader. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg, ekonom Gunn Tjernblom och 
avdelningschef för kollektivtrafik och tillgänglighet Christer Tarberg 
redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. 
 
– – – – 
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KS-2011-00148 
 

§ 247 Månadsrapport november 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för november 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för november 2011. 
Resultatet till och med november uppgår till 157,2 mkr. Resultat-
prognosen för hela året är 137,3 mkr, vilket är 49,0 mkr bättre än 
budget och en förbättring jämfört med föregående prognos. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson redovisar månadsrapporten samt svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-13, delas ut 
• Månadsrapport november 2011, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2011-00732 
 

§ 248 Ekonomiska planeringsförutsättningar – 
förslag på förändrad struktur m.m. 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Koncernstaben ska i fem steg genomföra ett förändringsarbete med de 
ekonomiska planeringsförutsättningarna och ekonomisk redovisning 
inom mål och resursplaneprocessen. Förändringarna ska vara 
inarbetade i de ekonomiska planeringsförutsättningarna för mål och 
resursplan 2013-2016, som presenteras i februari 2012. Det beslutade 
kommunstyrelsen 2011-12-05, § 367. 
 
Enligt steg tre i förändringsarbetet ska koncernstaben återkoppla till 
finans- och näringslivsutskottet angående koncernstabens arbete med 
de utvecklingsområden som utskottet har identifierat. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg och controller Maud Viklander redogör 
för steg tre i förändringsarbetet. De svarar även på frågor från 
ledamöterna. 

Underlag 
• Koncernstabens tabell ”Övergripande resursfördelning” – delas ut 

 
– – – –
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§ 249 Utveckla Sundsvall som studentstad, MRP-
uppdrag nr 23, 2009 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporteringen av MRP-uppdrag 23, 2009 om att 

Utveckla Sundsvall som studentstad, samt 
  
att uppdraget därmed anses vara avslutat. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2009 med plan för 2010–2012 gavs ett 
uppdrag inom processen fritid och kultur om att ”Utveckla Sundsvall 
som studentstad genom initiativ riktade till dagens studenter”. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-10 
 
– – – – 
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KS-2011-00996 
 

§ 250 Utdelning av avkastning 2011 ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på totalt 550 000 kr ur kommunstyrelsens 

donationsstiftelser för ”allmännyttiga ändamål” till kultur- och 
fritidsnämnden, Sundsvalls museum, samt 

  
att bevilja bidrag på totalt 10 000 kr ur samma fond till Karl 

Östman-sällskapet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser som har ändamålet ”för 
kommunen nyttiga ändamål”. De stiftelser som föreslås användas i 
detta beslut är Makarna Altins fond, M o J Arhusianders donationsfond, 
LF och MB Berns donationsfond, O Elmelins fond, AP Hedbergs fond, 
JA och M Hedbergs fond, J af Sandebergs fond och Paul Näslanders 
fond.  
 
Stiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” bör i så stor 
utsträckning som möjligt användas så att många kommunmedborgare 
kan ges möjlighet att ta del/få nytta av de satsningar som bidrag från 
stiftelserna skapar samt att det också bör vara värdebeständigt och 
långsiktigt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Ansökan om medel från Karl Östman-sällskapet, 2011-10-01 
 
– – – – 
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KS-2011-00997 
 

§ 251 Utdelning av avkastning 2011 ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelse 
Valentinska fonden 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls museum, bidrag 

på 197 000 kr ur Stiftelsen Valentinska fonden för uppförande 
av en mindre skulpturpark i Badhusparken med skulpturer av 
Carl Frisendahl. 

Bakgrund 
Stiftelsen Valentinska fonden tillkom genom att Lennart och Edla 
Valentin i sitt testamente 1948 förordnade att en fond skulle bildas. 
Fondens ändamål skulle vara och är ”till stadens eller vissa dess 
anstalters förskönande, under iakttagande av att fråga är om ändamål, 
som icke kunna förväntas bliva tillgodosedda eller finansierade 
skattevägen”. Avkastningen skulle användas årligen eller med längre 
mellanrum. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Sundsvalls museums preliminära budget för Carl Frisendahls 

skulpturpark 
 
– – – – 
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KS-2011-00891 
 

§ 254 Försäljning av parkering i Kvissleby centrum 
(del av Nolby 1:30, 3:122 och 3:228) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta del av fastigheterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till 

Grundus AB för en köpeskilling om 2 028 000 kronor. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av 
fastigheterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till Grundus AB för en 
köpeskilling om 2 028 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 266 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-10-10, inkl. bilagorna: 

1. Karta över Kvissleby centrum, utdrag från kartdatabas,  
2011-09-26 

2. Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering,  
inkl. karta 

 
– – – – 
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KS-2011-00924 
 

§ 255 Reinvesteringar i installationer på grund av 
myndighetskrav 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt service och teknik att genomföra planerade arbeten 

enligt koncernstabens förslag daterat 2011-11-25, 
  
att finansiera reinvesteringar av installationer med 2,7 mkr från 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter, samt 
  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
I flertalet av de kommunala förvaltningsfastigheterna finns det tekniska 
anläggningar med installationer som har nått en ålder då de tekniskt är 
uttjänta. För att i fortsättningen uppfylla de myndighetskrav som ställs 
på kommunen som fastighetsägare och krav från hyresgäster, krävs det 
investeringar. Därför vill service och teknik söka om medel till reinve-
steringar för tekniska anläggningar i kommunens förvaltningsfastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-25 
 
– – – – 
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KS-2011-00936 
 

§ 256 Reglemente för lärande- och 
arbetslivsnämnden (tidigare nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att återremittera ärendet i syfte att nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration och dess förvaltning ska enas 
om ett förslag till nytt namn för nämnden. 

Bakgrund 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
fastställdes av kommunfullmäktige 2002-12-16, § 22. Namnet har 
genom beslut av fullmäktige 2003-09-29, § 127, ändrats till nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
nu upprättat ett förslag till nytt reglemente samt förslag till nytt namn 
för nämnden.  

Överläggning 
Habib Effati (M) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och dess förvaltning 
ska enas om ett förslag till nytt namn för nämnden. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Habib Effatis (M) förslag. Ordföranden 
frågar om utskottet bifaller yrkandet från Habib Effati (M). 
Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt Habib Effatis (M) 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-25 
• Förslag till reglemente för lärande- och arbetslivsnämnden, 

2011-11-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2011-10-21, § 94 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-10-03 
• Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, ändrat av kommunfullmäktige 2011-09-29, § 127 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2003-09-29, § 127 
• Förslag till reglemente för tillväxt- och kompetensnämnden 
• Koalitionens yrkande vid nämnden för arbetsmarknad, vuxen-

utbildning och integrations behandling av ärendet, 2011-10-21 
 
– – – – 
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KS-2011-00756 
 

§ 257 Hanteringen av betänkanden som Sundsvalls 
kommun ska yttra sig över 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att koncernstabens kansli fördelar betänkanden och remisser som 

Sundsvalls kommun ska yttra sig över till ansvarig nämnd, och 
  
att hanteringen av betänkanden och remisser ses över under 2012, i 

och med utvecklingen av processen stöd för politiska beslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2011-09-12, § 293 att 
uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till hantering av betänk-
anden som Sundsvalls kommun ska yttra sig över. 

Överläggning 
Kanslichef Hans Wreber svarar på ledamöternas frågor om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 293 
 
– – – – 
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§ 258 Motion (FP) om att slå samman Sundsvall 
och Timrå till en kommun 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad, 
  
att under förutsättning att Timrå kommun visar intresse för en 

eventuell sammanslagning, genomföra en kommungemensam 
konsekvensanalys av en sammanslagning av Sundsvalls 
kommun och Timrå kommun, samt 

  
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige med förslag till utredningsdirektiv, om en kommungemen-
sam konsekvensanalys av en sammanslagning ska genomföras. 

Bakgrund 
Folkpartiet har 2010-09-10 inkommit med en motion med rubriken Slå 
samman Sundsvall och Timrå till en kommun. Motionen har skickats i 
likalydande exemplar till de båda kommunerna. Motionen yrkar:  
 

• att genomföra en folkomröstning i frågan senast inom tre år, i 
god tid före nästa kommunfullmäktigeval, 
 

• att vidta nödvändiga förberedelser för folkomröstning och 
senare sammanläggning av kommunerna. 

Överläggning 
Habib Effati (M) yrkar att den första att-satsen ändras till att motionen 
anses besvarad. Han yrkar bifall till den andra och tredje att-satsen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar avslag till Habib Effatis (M) yrkande om 
ändring av den första att-satsen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Habib Effatis (M) förslag. Hon frågar 
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om utskottet bifaller förslaget från Habib Effati (M). Därefter frågar hon 
om utskottet bifaller förslaget från koncernstaben. Ordföranden finner att 
utskottet beslutar enligt Habib Effatis (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Motion (FP) om att slå samman Sundsvall och Timrå till en 

kommun, daterad 2010-09-10 
 
– – – – 
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