
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-11-20  

 
 
 
Ärendelista Sid nr 
 
Justering..................................................................................................3 

Dagordning .............................................................................................4 

§ 155 Återrapportering från projektet SAMT (samverkan för tillväxt)
...................................................................................................5 

§ 156 Redovisning av socialnämndens åtgärdsprogram avseende 
nämndens underskott ................................................................6 

§ 157 Nya regler för ränteavdrag – kan de påverka de kommunala 
bolagens upplåning?..................................................................7 

§ 158 Månadsrapport oktober 2012 .....................................................8 

§ 159 Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2013..............9 

§ 160 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar
.................................................................................................11 

§ 161 Justeringar av uppdrag i Mål och resursplan 2012-2014 och 
2013-2016 samt begäran om utökad budgetram i Mål och 
resursplan 2013........................................................................12 

§ 162 Utökad budget för Överförmyndarnämnden Mitt...................14 

§ 163 Lokalförändringar i gymnasieskolan – ansökan om internlån 16 

§ 164 Södra bergets slalombacke, överföring av anläggning till 
föreningsdrift...........................................................................17 

§ 165 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande av 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 
med plan för 2015-2021..........................................................19 

§ 166 Mål- och resursplan 2013-2014 – utveckling och 
effektivisering av verksamhetsstödet, begäran om förlängd tid 
för återrapportering .................................................................21 

§ 167 Spelregler för interna stödfunktionerna, avslutande av uppdrag
.................................................................................................22 

§ 168 Stenstan Visitor Center – kostnader och drift .........................23 

§ 169 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-uppdrag SAM 21, 
2011 – slutredovisning............................................................25 

§ 170 Satsa på social ekonomi, MRP-uppdrag NA 6, 2011 – 
slutredovisning........................................................................26 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-11-20 1 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

§ 171 Finansiering av Ung Företagsamhet 2013 ..............................27 

§ 172 Övertagande av hemsjukvård från landstinget samt 
skatteväxling mellan parterna .................................................28 

§ 173 Projektdirektiv och finansiering för eventuellt övertagande av 
Sundsvall Härnösand flygplats ...............................................30 

§ 174 Kommunal anslutning till RAKEL (RadioKommunikation för 
Effektiv Ledning)....................................................................32 

§ 175 Införande av digitala sammanträdeshandlingar för 
förtroendevalda i kommunstyrelsen........................................33 

§ 176 Information om SM-veckan 2015...........................................34 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-11-20 2 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Tid Kl. 14.00–16.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP)  
 Else Ammor (M)  
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V) 
  
Övriga Christel Öhgren  kommunsekreterare  
 Stefan Söderlund kommundirektör §§ 155-159, 176 
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Ingeli Gagner projektledare SAMT § 155 
 Peter Löthman socialdirektör § 156 
 Åke Zetterberg ekonomichef, soc. § 156 
 Björn Magnusson controller § 158 
 Mikael Ålund bolagsjurist § 173 
 Maria Åslin Näringslivsbolaget AB § 176 

 

Protokollet omfattar §§ 155-176 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ärendet ”Information om SM-veckan 2015” läggs till på 
dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2012-00894 
 

§ 155 Återrapportering från projektet SAMT 
(samverkan för tillväxt)  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
SAMT – samverkan för tillväxt, är ett projekt för hållbar affärsutveck-
ling för företagen i Sundsvalls och Timrå kommun. Projektet pågår 
mellan 2011-2013 och finansieras av Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Sundsvalls kommun och Timrå 
kommun. 
 
Till dagens sammanträde är projektledaren inbjuden för att ge en 
rapport om projektet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00895  
 

§ 156 Redovisning av socialnämndens 
åtgärdsprogram avseende nämndens 
underskott 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, 
ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och 
eventuella åtgärder som vidtagits.  
 
Utskottet beslutade också att socialnämnden till dagens sammanträde med 
finans- och näringslivsutskottet skulle ge en information om det åtgärds-
program som nämnden beslutat om avseende sitt underskott. 
 
– – – – 
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KS-2012-00896 
 

§ 157 Nya regler för ränteavdrag – kan de påverka 
de kommunala bolagens upplåning?  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Under våren 2012 presenterade regeringen ett förslag om att skärpa en 
lag som begränsar vissa typer av ränteavdrag inom en bolagskoncern. 
Lagen gäller även bolagskoncerner som kommuner äger. I Sundsvalls 
kommun ska alla bolag som behöver låna pengar för sin verksamhet 
låna av Sundsvalls kommuns internbank.  
 
Enligt det nya lagförslaget måste de bolag som lånar pengar från 
Sundsvalls kommun bland annat visa att lånen är ”huvudsakligen 
affärsmässigt motiverade”. Konsekvensen av den nya lagen kan i värsta 
fall bli att utlåningen till de kommunala bolagen måste gå till på ett 
annat sätt än idag. Men koncernstaben anser att den risken är mycket 
liten. Lagen är tänkt att träda i kraft från den 1 januari 2013.  
 
– – – – 
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KS-2012-00265 
 

§ 158 Månadsrapport oktober 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna månadsrapporten för oktober 2012. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för oktober 2012. 
Resultatet till och med oktober uppgår till 325,4 mnkr vilket är 8,7 
mnkr sämre än i september och 126,2 mnkr bättre än resultatet till och 
med oktober 2011. Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på 
132,7 mnkr vilket är 89,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. 

Beslutsunderlag 
Samtliga handlingar är utskickade via e-post 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-12  
• Månadsrapport oktober 2012  
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

PM, 2012-11-12, om nämndens förklaring till 12 mnkr i överskott i 
prognosen för 2012 

 
– – – – 
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KS-2012-00770 
 

§ 159 Kvittering av nämndernas mål och 
resursplaner 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att snarast inkomma med 

en fullständig mål och resursplan för 2013 samt en förklaring till 
varför de inte följt den beslutade tidplanen, 

  
att uppmana barn- och utbildningsnämnden att snarast inkomma 

med en fullständig mål och resursplan för 2013 samt en 
förklaring till varför de inte följt den beslutade tidplanen, samt 

  
att övriga nämnders mål och resursplaner för 2013 svarar mot mål 

och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016. 

Bakgrund 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2013 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2013-
2016.  
 
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders mål och 
resursplaner och funnit flera brister. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar bifall till de tre första att-satserna i koncern-
stabens förslag samt ett på ett tillägg i fjärde att-satsen så den får 
följande lydelse: 
 
att övriga nämnders mål och resursplaner för 2013 svarar mot mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 med de förändringar 
som Socialdemokraterna föreslagit i respektive nämnd. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar att första att-satsen i koncernstabens 
förslag stryks, i övrigt yrkar hon bifall till förslaget. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- 
och näringslivsutskottet beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07 
• Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2013, slutrapport 

november 2012 
 

– – – – 
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KS-2012-00724 
 

§ 160 Intern kontrollplan 2013 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2013 för 

kommunstyrelsens uppsiktsansvar. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att 
nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31 
• Förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen 

uppsiktsansvar 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 147 
 
– – – – 
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KS-2012-00848 
 

§ 161 Justeringar av uppdrag i Mål och resursplan 
2012-2014 och 2013-2016 samt begäran om 
utökad budgetram i Mål och resursplan 2013 

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

tagande med motiveringen att det på kommunstyrelsens 
sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013. 

Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens kvittering av nämndernas Mål- och 
resursplan för 2013 har stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden 
lämnat förslag till förändringar av kommunfullmäktiges beslut. 
Förändringarna är av den arten att det är förslag till förändringar av 
särskilda uppdrag, förtydligande av hur budgeterade medel ska använ-
das, begäran om nya anslag eller överföring av uppdrag/medel mellan 
nämnderna. Förändringarna ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrel-
sen utan eget ställningstagande med motiveringen att det på kommun-
styrelsens sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013.  
 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Han yrkar att 
följande två att-satser stryks (nummer 18 och 20 i koncernstabens 
förslag): 
 
att MRP-uppdrag 11 VoO (MRP 2013) ”Sociala föreningar – viktiga 
för välfärden” flyttas från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, 
 
att MRP-uppdrag 4 VoO (MRP 2013) ”Kvalitén kräver samma 
skyldigheter oavsett utförare” stryks, 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-11-20 13 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
I övrigt yrkar han bifall till koncernstabens förslag. Vidare vill han på 
kommunstyrelsens sammanträde få en redovisning över kompletterings-
budgeten för 2011 och 2012. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer först proposition på om ärendet ska avgöras 
idag eller överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Han finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Därmed 
faller 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. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00784 
 

§ 162 Utökad budget för Överförmyndarnämnden 
Mitt  

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

tagande med motiveringen att det på kommunstyrelsens 
sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden Mitt begär att arvoden till gode män och 
förvaltare uppräknas med prisbasbeloppet från 2013 och framåt. Vidare 
begär Överförmyndarnämnden Mitt en utökning av budgetramen för 
2013 och framåt.  
 
Utökningen ska dels finansiera att arvodet till gode män och förvaltare 
uppräknas med prisbasbeloppet, och dels finansiera kostnaden för 
rätten till kostnads- och reseersättning för gode män och förvaltare från 
2013 och framåt.  

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrel-
sen utan eget ställningstagande med motiveringen att det på kommun-
styrelsens sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013.  
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till koncernstab-
ens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer först proposition på om ärendet ska avgöras 
idag eller överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Han finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Därmed 
faller Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) yrkande. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 71 
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-27 

 
– – – – 
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KS-2012-00814 
 

§ 163 Lokalförändringar i gymnasieskolan – 
ansökan om internlån 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 14,0 mnkr för 

genomförande av lokalförändringar i gymnasieskolan, samt 
  
att finansiera internlånet genom att använda 14,0 mnkr av 

internlåneramen 2013. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 14,0 mnkr för 
genomförande av lokalförändringar i gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 241 
 
– – – – 
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KS-2012-00716 
 

§ 164 Södra bergets slalombacke, överföring av 
anläggning till föreningsdrift  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna avtal med Sundsvalls 

slalomklubb om nyttjanderätt av Sundsvalls slalombacke i 
huvudsak enligt bifogat förslag daterat 2012-10-31, 

  
att bokfört värde på anläggningen, vilket uppgår till 5 663 tkr per 

31 oktober 2012, ska skrivas ned och belasta kommunens 
resultat 2012-10-31, 

  
att tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och 

belysning finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten 2012 med 3,0 mnkr, 

  
att den utökade investeringsbudgeten med 3,0 mnkr finansieras 

genom ianspråktagande av likvida medel, 
  
att tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och 

belysning som kommunen utför under 2012 ska skrivas ned och 
belasta resultatet 2012, samt 

  
att eventuella ramjusteringar till följd av nyttjanderättsavtalet 

regleras under 2013 mellan kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har vid några tillfällen gett förvaltningen i 
uppdrag att sälja eller lämna över anläggningar till föreningslivet. En av 
de anläggningar som varit uppe för diskussion är Södra bergets slalom-
backe. Det driftsavtal som är tecknat med föreningen upphörde den 1 juli 
2012. Förhandlingar om ett övertagande har pågått sedan hösten 2011.  
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Beslutsunderlag  
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor: 

Bilaga 1, Beslutsunderlag kultur- och fritidsnämnden, årsbudget 
2004 med plan för ekonomin 2005-2006 
Bilaga 2, Utkast till nyttjanderättsavtal för slalomanläggningen 
inkl. karta 
Bilaga 3, Lista över kommunens anläggningar om byggnader inom 
nyttjanderättsområdet 

 
– – – – 
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KS-2012-00827 
 

§ 165 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande 
av investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter för 2013-2014 med plan för 2015-2021 

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

tagande med motiveringen att det på kommunstyrelsens 
sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013. 

Bakgrund 
När Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 beslutades 
av kommunfullmäktige 18 juni 2012 fanns ingen prioriterad 
investeringsbudget för åren 2013 till 2014 i beslutsunderlaget. Detta 
gäller anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter 
och utveckling av Sundsvall. Därför har service och teknik inte kunnat 
göra några avrop från anslagen. För att kunna ianspråkta medel ur 
investeringsbudget 2013 och 2014 måste projekten prioriteras och 
beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Detta ärende innefattar prioritering av åtgärder i investeringsbudget 
2013 och 2014 samt en preliminär investeringsplan för åren 2015 till 
2021 inom ramen för anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvester-
ingar i fastigheter och utveckling av Sundsvall.  

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrel-
sen utan eget ställningstagande med motiveringen att det på kommun-
styrelsens sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013.  
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också finans- och näringslivsutskottets beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07 
• Förslag till investeringsbudget för förvaltningsfastigheter  

2013-2014 med plan för 2015-2021, daterad 2012-11-07 
 
– – – – 
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KS-2012-00605 
 

§ 166 Mål- och resursplan 2013-2014 – utveckling 
och effektivisering av verksamhetsstödet, 
begäran om förlängd tid för återrapportering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tiden för återrapporteringen av uppdraget, ”Mål- och resursplan 

2013-2014 – utveckling och effektivisering av verksamhets-
stödet”, förlängs till februari 2013. 

Bakgrund 
Enligt fullmäktiges beslut 2012-10-15, ska kommunstyrelsen 
återkomma till kommunfullmäktige senast december 2012 med förslag 
på erforderliga effektiviseringsåtgärder samt organisationsförändringar 
för verksamhetsstödet så att målen enligt Mål och resursplan 2013-
2014 med plan för 2015-1026 uppnås. 
 
Under hösten har ett grundligt arbete gjorts för att ta fram förslag till 
hur effektiviseringen och utvecklingen av verksamhetsstödet ska ske. 
För att uppnå det efterfrågade resultatet påverkas de enskilda förvalt-
ningarnas organisation av verksamhetsstöd vilket innebär att förslaget 
ska remitteras till berörda nämnder. Avrapporteringen till kommunfull-
mäktiges kan därför ske först till sammanträdet i februari 2013. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-10-15, § 186 
 
– – – – 
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KS-2011-00935 
 

§ 167 Spelregler för interna stödfunktionerna, 
avslutande av uppdrag 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förklara översynen av spelregler för interna stödfunktioner 

avslutad inom ramen för projektet Valfrihet och mångfald.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30 att införa LOV i hemtjänsten. 
I beslutet fick projektet Valfrihet och mångfald i uppdrag att senast 1 
juni 2012 återkomma med förslag till hur spelreglerna för de interna 
stödfunktionerna skulle kunna förändras. I maj beslutade kommun-
styrelsen att förlänga tiden för återrapportering till december 2012. 
 
Projektet Valfrihet och mångfald avslutas 2012-12-31, men översynen 
av spelreglerna för interna stödfunktioner kommer att ses över i ärendet 
om utveckling och effektivisering av verksamhetsstödet (KS-2012-00605). 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-06-04, § 157 
 
– – – – 
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KS-2012-00284 
 

§ 168 Stenstan Visitor Center – kostnader och drift 

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

tagande med motiveringen att det på kommunstyrelsens 
sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013. 

Bakgrund 
7 maj 2012 behandlade kommunstyrelsen frågan om kostnader och 
intäkter för Stenstan Visitor Center (SVC) efter projekttidens utgång. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för fortsatt beredning med 
utgångspunkt från att kostnadsunderlaget var osäkert då SVC ännu inte 
tagits i drift samt för att frågan om privata aktörers medverkan i driften 
av centrat efter projekttidens slut utredd.  

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrel-
sen utan eget ställningstagande med motiveringen att det på kommun-
styrelsens sammanträde ska lämnas en redogörelse över kompletterings-
budgeten för 2013.  
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till koncernstab-
ens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer först proposition på om ärendet ska avgöras 
idag eller överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Han finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Därmed 
faller 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. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-26, § 107 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-09-19 
• Näringslivsbolaget Sundsvall AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-04, 

§ 57 
• Näringslivsbolaget Sundsvalls skrivelse, 2012-08-28, inklusive 

budgetredovisning 2013 och 2014 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 110 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• Koncernstabens PM, 2012-04-26, Kompletterande information 

angående Stenstan Visitor Center – beskrivning av kostnader 
 
– – – – 
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KS-2012-00231 
 

§ 169 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-
uppdrag SAM 21, 2011 – slutredovisning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Förändrad parkeringsorganisa-

tion, MRP-uppdrag SAM 21, 2011, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och resursplan 2011-2012 med 
plan för 2013-2014 om MRP-uppdrag nr 21 inom samhällsbyggnads-
processen. Uppdraget innebar att en omorganisation skulle genomföras 
så att stadsbyggnadsnämnden skulle få ett helhetsansvar för all 
parkeringsverksamhet i Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02 
 
– – – – 
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KS-2012-00810 
 

§ 170 Satsa på social ekonomi, MRP-uppdrag NA 6, 
2011 – slutredovisning  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning av Satsa på social ekonomi, MRP-

uppdrag NA 6, 2011, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Mål och resursplanen för 2011-2012, med plan för 2013-2014 
beslutade kommunfullmäktige om ett uppdrag kallat Satsa på social 
ekonomi. Uppdraget finns inom huvudprocessen Näringsliv och arbete. 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
är ansvarig för uppdraget. 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har bl. a i uppdrag att verka för att 
socialt företagande utvecklas i Sundsvall. Koncernstaben menar att 
uppdraget Satsa på social ekonomi har övergått till ordinarie 
verksamhet och bör därför kunna avslutas. Koncernstaben föreslår 
därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
slutredovisning av Satsa på social ekonomi, MRP-uppdrag NA 6, 2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31 
 
– – – – 
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KS-2012-00668 
 

§ 171 Finansiering av Ung Företagsamhet 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja 289 000 kronor för år 2013 till Ung Företagsamhet i 

Västernorrland, samt 
  
att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Föreningen Ung Företagsamhet (UF) har till Sundsvalls kommun 
inkommit med en ansökan om bidrag, på totalt 289 000 kronor, till 
verksamheten år 2013. Sundsvall är i behov av ett dynamiskt näringsliv 
och nyföretagande är en del i detta. För att öka nyföretagandet är det 
viktigt att tidigt få möjlighet att pröva på hur det är att driva ett företag.  
 
Sundsvalls kommun bör därför bidra till att stimulera intresset för 
nyföretagande. Koncernstaben föreslår därför att föreningen Ung 
Företagsamhet beviljas 289 000 kr under år 2013 och att medel tas från 
anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-26 
• Ung Företagsamhets ansökan om finansiering, 2012-08-28 
 
– – – – 
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KS-2012-00832 
 

§ 172 Övertagande av hemsjukvård från 
landstinget samt skatteväxling mellan 
parterna 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avtal om övertagande av hemsjukvård mellan lands-

tinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län, 
daterat 2012-09-21, samt 

  
att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och 

landstinget Västernorrland, till finansdepartementet om att de 
länsvisa skattesatserna i 2 och 3 §§ förordningen (2004:81) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter 
för kommunerna och sänks med 0,30 procentenheter för 
landstinget från och med 1 januari 2014. 

Bakgrund 
Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett 
gemensamt projekt under 2011 och 2012 som haft till uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från 
landstinget till kommunerna. 
 
Projektets förslag till lösningar har sedan formaliserats i ett avtal. 
Avtalet omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från 
landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och 
boende med särskild service enligt LSS samt kostnadsansvar för 
hjälpmedel och förbrukningsmaterial.  
 
Avtalet klargör dessutom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsin-
satser mellan landstinget och kommuner samt ekonomiska villkor, med 
tillhörande personalövertagande, för ett övertagande. Av avtalet fram-
går även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att verksamhetsöver-
tagande sker 3 februari 2014.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02 
• Socialnämndens protokoll, 2012-10-17, § 175 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-09-20 
• Avtal om övertagande av hemsjukvård, 2012-09-21, inklusive 

bilagorna 1-3 
 
– – – – 
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KS-2012-00748 
 

§ 173 Projektdirektiv och finansiering för eventuellt 
övertagande av Sundsvall Härnösand 
flygplats 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godta koncernstabens förslag till projektdirektiv, daterat 

2012-10-25, reviderat 2012-11-13, 
  
att projektet förskotteras en kostnadsram om totalt 7 miljoner 

kronor. Kostnaderna debiteras därefter den kommande 
driftsorganisationen för Sundsvall Härnösands flygplats, samt 

  
att den kommungemensamma förhandlingsgruppens arbete avslutas. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram förberedande projektdirektiv inför ett 
eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordförande godkänner. 

Protokollsanteckning 
”Vänsterpartiet anser att det inte är långsiktigt hållbart att fortsätta 
gynna en infrastruktur som inte bär sina egna miljökostnader. Idag har 
vi ett konsumtionsmönster som inte är hållbart. Vi vill därför se att 
flygresorna minskar till fördel för järnvägen. Sundsvall har dock inte 
någon fullvärdig järnvägsförbindelse med t.ex. Stockholm vilket gör att 
Sundsvallsregionen idag inte har något fullgott alternativ till Midlanda. 
 
Viss flygaktivitet är också nödvändig: ambulansflyg, sjö- och 
flygräddningen och postflyget har alla en viktig del i infrastrukturen i 
regionen, men Vänsterpartiet anser att det är orimligt att staten vältrar 
över kostnaden för dessa på enskilda kommuner. 
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Vår inställning är i botten densamma; inrikesflyget bör av miljöskäl 
minskas till ett minimum till fördel för järnvägen, men av hänsyn till 
det lokala näringslivet och utvecklingen av regionen ser vi ingen annan 
möjlighet än att Sundsvalls kommun också fortsättningsvis går in och 
tar sitt ansvar när regeringen väljer att bortse från sitt ansvar för den 
nationella infrastrukturen.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
• Projektdirektiv, 2012-10-25 
• Projektdirektiv, 2012-10,25, rev. 2012-11-13, separat utskickat via 

e-post 
 
– – – – 
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KS-2012-00714 
 

§ 174 Kommunal anslutning till RAKEL 
(RadioKommunikation för Effektiv Ledning)  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunikationssystemet Rakel införs i kommunkoncernen för 

kommunikation vid kris, 
  
att varje nämnd och bolag införskaffar minst två Rakelmobiler, 
  
att kommunens tjänstemannaledning införskaffar minst nio 

Rakelmobiler, samt 
  
att finansieringen sker inom ram för respektive nämnd och bolag. 

Bakgrund 
Kommunens har behov av att kommunicera internt samt med andra 
aktörer vid en kris. Andra aktörer är till exempel kommunala bolag, 
elbolag, närliggande kommuner, länsstyrelsen samt blåljusmyndigheter. 
En utredning om ett eventuellt införande av RAKEL har gjorts i ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna i Västernorrland. Utredningen 
kom fram till att den generella rekommendationen för kommunerna är 
att utrusta en utökad krisledning med RAKEL.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01 
• Utdrag ur slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15 (s. 4) 
• Fullständig slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15, 

separat utskickad via e-post 
 
– – – – 
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KS-2012-00653 
 

§ 175 Införande av digitala sammanträdeshand-
lingar för förtroendevalda i kommunstyrelsen  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa digitala sammanträdeshandlingar för de förtroendevalda i 

kommunstyrelsen med tillhörande utskott,  
  
att kostnaderna för de digitala sammanträdeshandlingarna och 

övriga kostnader kring sammanställande och distributionen av 
handlingarna finansieras inom befintlig budget för tryck- och 
portokostnader, samt 

  
att ge kommundirektören rätt att fatta beslut kring framtida tekniska 

lösningar för distributionen av kommunstyrelsens digitala 
sammanträdeshandlingar. 

Bakgrund 
Under våren 2012 har nämndsarbete med digitala handlingar prövats i 
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Ärendet behandlar att 
kommunstyrelsen med tillhörande utskott ska införa digitala samman-
trädeshandlingar i sitt politiska arbete. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive bilaga med 

beskrivning av tjänsten samt kostnader och besparing 
• IT-services tjänstebeskrivning av surfplatta, 2011-11-17 
 
– – – – 
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KS-2012-00900 
 

§ 176 Information om SM-veckan 2015  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått erbjudande om att stå värd för SM-veckan 
2015. Näringslivsbolagets representant informerar finans- och närings-
livsutskottet om förutsättningarna för arrangemanget. 
 
Hur Sundsvalls kommun ställer sig till erbjudandet kommer att 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2012. 
 
– – – – 
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