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Tid Kl. 14.00–16.50 

Ajourneringar Kl. 14.50–15.20 och 16.40–16.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Jörgen Berglund (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Else Ammor (M)  
 Linnéa Kjellman (C) ersättare för MariAnne Andersson (MP) 
 Peder Björk (S)  
 Anders Hedenius (S) ersättare för Malin Larsson (S) 
 Kim G Ottosson (V)  
   
Övriga närvarande Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare 
 Fredrik Blom trainee Näringslivsbolaget  
 Ingeli Gagner projektledare § 171 
 Hans Wreber kanslichef § 172 
 Camilla Röckner ekonom § 173 
 Mikael Ålund bolagsjurist § 175 
 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 176 
 Katarina Tjernblom vik. enhetschef socialtjänsten § 177 
 Eva-Lisa Järvinen kommunjurist § 183 
 Gunn Tjernblom budgetekonom § 187 

 

Protokollet omfattar §§ 171–190 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Kim G Ottosson 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Christel Öhgren 
Sekreterare 
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Justering 

Till justerare utses Kim G Ottosson med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 

Det noteras att ärendet ” Förklaring från barn- och utbildningsnämnden 
över hur deras beslut att tillstyrka ansökningar om fristående skolor 
stämmer överens med MRP-uppdrag UTB 11, 2013 – Nej till 
ytterligare skoletablering” och ärendet ”Taxa för den allmänna VA-
anläggningen i Sundsvalls kommun” läggs till på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2013-00942 
 

§ 171 Information om projektet SAMT (samverkan 
och tillväxt) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
SAMT – samverkan för tillväxt, är ett projekt för hållbar 
affärsutveckling för företagen i Sundsvalls och Timrå kommun. 
Projektet pågår mellan 2011-2013 och finansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västerorrland, Sundsvalls 
kommun och Timrå kommun. 
 
Till dagens sammanträde är projektledaren inbjuden för att lämna 
information om projektet. 
 
– – – – 
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KS-2013-00943 
 

§ 172 Information om framtida hantering av 
pensionsåtaganden 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 233 att ge 
kommunstyrelsen ett antal uppdrag gällande kommunens framtida 
hantering av pensionsåtaganden. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas en första information om hur arbetet 
kommer att ske.  
 
– – – – 
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KS-2013-00172 
 

§ 173 Ekonomisk månadsrapport november 2013 
för kommunen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för november 2013. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapport för oktober 2013. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-10 
• Ekonomisk månadsrapport november 2013 
 
– – – – 
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KS-2013-00411, KS-2013-00318 och KS-2013-00319 
 

§ 174 Analys av socialtjänstens verksamhet och 
ekonomi, rapport PwC – åtgärdsprogram, 
samt återrapportering av ärendena Anstånd 
med MRP-uppdrag 2013–2014 för 
socialnämnden och Socialtjänstens 
besparingar/ambitionssänkningar 2013–2016 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Socialnämndens ekonomi har inte varit i balans de senaste åren. Med 
anledning av detta har PwC på uppdrag genomfört en analys av 
socialtjänstens verksamhet och ekonomi. 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av PwC-rapporten och beslutat att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en risk- och väsentlighetsanalys 
och utifrån den ta fram ett åtgärdsprogram för att kunna komma tillrätta 
med de identifierade och prioriterade riskerna. Uppdraget skulle 
genomföras i nära dialog med socialnämnden. 
 
Till ärendet har kommunfullmäktige hänskjutit två andra ärenden från 
socialnämnden som handlar om ekonomi i balans och uppdrag från mål 
och resursplan, MRP 2013-2016. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering för enskilda överläggningar 
mellan partierna i finans- och näringslivsutskottet. 
 
När sammanträdet återupptas meddelar ordföranden att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att få ett 
breddat, tydligt och sammanhållet underlag till finans- och 
näringslivsutskottets sammanträde i februari.  
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-12-17 8 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Socialtjänstens PM, 2013-11-10 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 164 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 166 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-04-10, rev. 2013-05-17, med bilaga 

• Sammanställning över socialnämndens uppdrag och 
budgetförändringar 

• Socialnämndens protokoll, 2013-03-20, § 37 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-03-06 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 165 
• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 52 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-08, med bilaga 
• Socialtjänstens PM, 2013-04-15 
• Koalitionens förslag till budget för socialnämnden 2013, 

2012-10-31 
• Socialnämndens protokoll, 2013-03-20, § 36 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-12-17 9 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2011-00892 
 

§ 175 Stämningsansökan för expropriation av 
fastigheterna Korsta 7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 
7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att till Mark- och miljödomstolen i Östersund inge 

stämningsansökan för expropriation av fastigheterna Korsta 
7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63, 
samt 

 
att kostnader i samband med expropriering av fastigheterna ska 

belasta exploateringsprojekt 93210 Exploatering Korsta 
Petersvik och ingå i en framtida exploateringskalkyl och därmed 
utgöra underlag för markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2011-12-19, § 321, att 
ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Sundsvall Korsta 
7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63 i Skön, 
Sundsvalls kommun. Syftet var att därmed kunna skapa förutsättningar 
för anläggandet av den av kommunfullmäktige beslutade logistikparken 
omfattande bl.a. hamn och kombiterminal. Av inledningsvis nämnda 
beslut framgår även att kommunstyrelsen bemyndigats lämna in 
ansökan om tillstånd till expropriation samt att i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för genomförande av densamma. Beslutet har vunnit laga 
kraft.  
 
Regeringen gav den 11 april 2013, genom beslut S2012/2123/PBB, 
Sundsvalls kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt 
ta nämnda fastigheter i anspråk. Fastigheten Korsta 7:53 har sedan 
tillståndet till expropriation gavs, lösts in av kommunen. 
 
Regeringen förordnade i sitt beslut även att den ledningsrätt som SCA 
Graphic Sundsvall AB har i Korsta 7:40, 7:41, 7:42, och 7:63 samt de 
servitut som Sundsvall vatten AB har i Korsta 7:44 m.fl. fastigheter och 
Korsta 7:53 ska lämnas orubbade av expropriationstillståndet. 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-12-17 10 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Else Ammor (M) yrkar avslag till ärendet. Hon önskar även att få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterara att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag till beslut och dels Else Ammors (M) 
avslagsyrkande. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag 
till beslut. Vidare godkänner han protokollsanteckningen. 

Reservation 
Else Ammor (M) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Else Ammors (M) protokollsanteckning: 
 
”Jag kan inte rösta för en expropriation av enskilda människors hem och 

av ytterst kulturellt och historiskt värdefulla byggnader i Petersvik-Granli 

till förmån för ett industriprojekt som med största sannolikhet inte kommer 

att kunna förverkligas före 2025, om ens någonsin. Detta dels mot 

bakgrund av att nödvändiga statliga investeringar i triangelspår m.m. som 

är nödvändiga för att logistikparken ska kunna fungera, med största 

sannolikhet inte kommer att byggas före år 2025, samt dels mot bakgrund 

av den osäkerhet som råder i frågan om SCAs vilja och möjlighet att 

delfinansiera projektet. Jag konstaterar att koncernen redan varslat om 

uppsägningar tre gånger inom något år och verkar på en starkt vikande 

marknad. På grund av denna osäkerhet om projektet logistikparkens 

framtid kan jag inte med gott samvete gå vidare med planerna på inlösen 

av fastigheterna i fråga och måste rösta nej till detta.” 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 321 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 264 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-09-23 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 646 
• Utdrag ur planförslag 5.3 – Fördjupad översiktplan Tunadal-Korsta-

Petersvik 
• Regeringsbeslut, Socialdepartementet, 2013-04-11 
 
– – – – 
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KS-2013-00848 
 

§ 176 Konsekvenser av utökade kostnader till följd 
av beslutad investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med 
plan för 2015-2021 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till 

kommunfullmäktige senast 2014-06-16 redovisa nämndens 
sammantagna investeringsbehov, 

 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till 

kommunfullmäktige senast 2014-06-16 redovisa och beskriva 
konsekvenserna inom nämndens verksamhet om ökade 
verksamhetskostnader och ökade hyreskostnader enligt gällande 
regelverk för hyreskompensation hanteras inom nämndens egna 
ekonomiska ram, 

 
att socialnämnden kompenseras fullt ut för tillkommande 

verksamhetskostnader till följd av ett ökat behov av särskilt 
boende, samt att ökade hyreskostnader kompenseras enligt 
gällande regelverk för hyreskompensation, 

 
att kompensation för ökade verksamhetskostnader inom 

socialnämndens verksamhet, samt övrig kompensation till följd 
av gällande regelverk för hyreskompensation, hanteras i 
kommande beslut om mål- och resursplan för 2015–2016 med 
plan för 2017–2018. 

Bakgrund 
När investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med 
plan för 2015-2021 beslutades i fullmäktige, KF 2013-06-17, § 162, 
togs samtidigt beslut om mål- och resursplan 2014 med plan för 2015-
2016, KF 2013-06-17, § 163. I beslutet om mål- och resursplan antogs 
två att-satser som detta ärende handlar om. Den första gäller att till-
kommande kostnader till följd av investeringsbudgeten ska finansieras 
inom ram för nämnderna och den andra gäller att nämnderna ska  
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analysera konsekvenserna av investeringsnivåerna och avrapportera 
detta till fullmäktige. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut. 
 
Ordföranden yrkar bifall till att-satserna 1-4 samt att att-sats 5 stryks. 
Han konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket också blir 
finans- och näringslivsutskottets beslut.  

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) deltar 
inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 133 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-10-01, rev. 

2013-10-15 (fastställd i BUN 2013-10-23) 
• Socialnämndens protokoll, 2013-10-23, § 164 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-09-30, med bilaga 

• Bilaga1 – Konsekvensanalys förvaltningsfastigheter 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 99 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-09-16, med bilagor 

• Bilaga 1 – Investeringar i förvaltningsfastigheter 
• Bilaga 2 – Investeringar i förvaltningsfastigheter 

• Kultur- och fritidsnämndens yttrande över komplettering till ärende 
Investering i förvaltningsfastigheter för Kultur & Fritid – analys av 
konsekvenser, PM 2013-11-20 

• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
protokoll, 2013-11-27, § 82 

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
skrivelse, 2013-10-21, med bilaga 
• Konsekvensanalys av investeringsbudgeten, 2013-10-31 

• Miljönämndens protokoll, 2013-10-09, § 66 
• Miljökontorets skrivelse, 2013-09-18 
• Tabell över årliga förväntade driftkostnadsökningar samt 

hyreskompensation för Sundsvalls kommun, 2013-11-29 
• Service och tekniks konsekvensanalys av investeringsbudgeten 
 
– – – – 
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KS-2013-00908 
 

§ 177 Förslag till arbetsbudget för 2014 för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring 
och turism 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att fastställa koncernstabens förslag till arbetsbudget 2014 för 

anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och 
turism, daterad 2013-11-29, samt 

 
att bevilja 400 tkr år 2014 och 600 tkr år 2015 för arbetet med 

infrastruktursatsningar inom Sundsvallsregionen. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att finans- och näringslivsutskottet antar förslag 
till arbetsbudget för 2014 gällande anslaget för näringslivsverksamhet 
samt marknadsföring och turism. Anslaget tillhör processen Näringsliv 
och arbete vars syfte är att ge förutsättningar för företagens utveckling 
och stärka individens anställbarhet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
• Förslag till arbetsbudget 2014 för anslaget näringslivsverksamhet 

samt marknadsföring och turism, 2013-11-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00898 
 

§ 178 Föreningsbidrag – revidering av regler 
gällande större samlingslokaler 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra ”Allmänna bestämmelser” för föreningsbidrag i enlighet 

med kultur- och fritidsnämndens förslag, samt 
 
att ändringarna gäller från och med den 1 februari 2014. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändring av regelverket för 
föreningsbidrag till dem som tillhandahåller större samlingslokaler. 
Förslaget innebär att alla bidrag till samlingslokalägare ska bli 
bedömda på gemensamma grunder. För att få bidrag måste samlings-
lokalägarna upplåta sina lokaler opartiskt, i skälig omfattning och på 
skäliga villkor för föreningslivet. Nämndens förslag är svar på ett 
uppdrag från kommunfullmäktige i maj 2013. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), på 
följande att-satser: 
 
att lägga till i de allmänna bestämmelserna om föreningsbidrag att de 

samlingslokalägare som ingår i föreningsbidragens regelverk ska 

upplåta sina lokaler opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor 

för föreningslivet,  

 

att en gemensam bedömningsgrund, för föreningar som tillhandahåller 

samlingslokaler ska införas från och med januari 2014. 

 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Han konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag till beslut. Han ställer proposition på förslagen 
och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt 
koncernstabens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-12-17 15 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabense skrivelse, 2013-11-26, med bilaga 
• Föreningsbidrag – revidering av regler gällande större 

samlingslokaler: förslag till alternativa att-satser, 2013-11-22 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 100 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-10-29 
• Föreningsbyrån – Allmänna bestämmelser, 2012-12-05,  

rev. 2012-12-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00839 
 

§ 179 Internlån – byte av konstgräsmatta på 
Norrporten Arena 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 7,0 mnkr för byte av 

konstgräsmatta på Norrporten Arena, samt 
 
att finansiera internlånet genom att använda 7,0 mnkr av 

internlåneramen 2014. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 7,0 mnkr från 2014 års 
internlåneram för byte av konstgräsmatta på Norrporten Arena. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00840 
 

§ 180 Internlån – Matfors brandstation tillbyggnad 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 4,5 mnkr från 2014 års 

internlåneram för utbyggnad av Matfors brandstation, samt 
 
att finansiera internlånet genom att använda 4,5 mnkr av 

internlåneramen 2014. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 4,5 mnkr för utbyggnad 
av Matfors brandstation. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00877 
 

§ 181 Översyn av räntemarginalen enligt uppdrags- 
och nyttjanderättsavtal mellan Sundvalls 
kommun och Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna översynen av räntemarginalen enligt koncernstabens 

förslag, samt 
 
att godkänna ändring i uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan 

Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB enligt 
koncernstabens förslag daterat 2013-11-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har gjort en översyn av räntemarginalen enligt 
uppdrags- och nyttjanderättsavtalet mellan Sundsvalls kommun och 
Sundsvalls Hamn AB. Koncernstaben har upprättat förslag till 
ändringar i avtalet. Förslaget till ändring är föranlett av att STIBOR-12 
månader har upphört som referensränta under våren 2013. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-20, med bilaga 
• Översyn av räntemarginalen enligt Uppdrags- och 

nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls 
Hamn AB, 2013-11-20 

 
– – – – 
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KS-2013-00878 
 

§ 182 Översyn av räntemarginalen enligt uppdrags- 
och nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls 
kommun och Sundsvall Oljehamn AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna översynen av räntemarginalen enligt koncernstabens 

förslag, samt 
 
att godkänna ändring i uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan 

Sundsvalls kommun och Sundsvall Oljehamn AB enligt 
koncernstabens förslag daterat 2013-11-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har gjort en översyn av räntemarginalen enligt 
uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Sundsvall Oljehamn AB. Koncernstaben har upprättat förslag till 
ändringar i avtalet. Förslaget till ändring är föranlett av att STIBOR-12 
månader har upphört som referensränta under våren 2013. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-20, med bilaga 
• Översyn av räntemarginalen enligt Uppdrags- och 

nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls 
Oljehamn AB, 2013-11-20 

 
– – – – 
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KS-2013-00740 
 

§ 183 Ansökan om medfinansiering av ny 
belysning på Arena Bergsåker 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att avslå Norrlands travsällskaps ansökan om ekonomiskt stöd till 

projekt som syftar till att införskaffa HD-belysning på 
Bergsåkers travbana, 

 
att godkänna förslag till yttrande (daterad 2013-11-26) där 

kommunen ställer sig positiv till projektet och eventuell 
medfinansiering från länsstyrelsen, samt 

 
att uppmuntra Norrlands Travsällskap att ansöka om bygdemedel 

hos länsstyrelsen. 

Bakgrund 
Norrlands Travsällskap har hos Sundsvalls kommun ansökt om 2 
miljoner kronor i medfinansiering av ett projekt som syftar till att 
investera i HD-belysning på Bergsåkers travbana.  

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar han på återremiss av ärendet för att 
få utrett möjligheterna att på annat sätt lämna bidrag till Norrlands 
Travsällskap för belysningen på Arena Bergsåker. 
 
Annelie Luthman (FP) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) 
återremissyrkande. Han ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter 
konstaterar han att det finns ett förslag till beslut vilket också blir 
finans- och näringslivsutskottets beslut.  
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Reservation  
Peder Björk (S) och Anders Hedenius (S) reserverar sig mot beslutet att 
inte återremittera ärendet. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S) och Anders Hedenius (S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-26 
• Förslag till yttrande angående ansökan om medfinansiering av ny 

belysning Arena Bergsåker, 2013-11-26 
 
– – – – 
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KS-2013-00917 
 

§ 184 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 1, 
2013 – Hela Sverige ska leva 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM nr 1, 2013 – 

Hela Sverige ska leva, samt 
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden rörande 
landsbygdsprogram för kommunal service, arbete och utveckling i hela 
Sundsvall.  

Överläggning  
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), att 
slutredovisningen inte godkänns samt på en ny att-sats med följande 
lydelse: 
 
att man snarast påbörjar arbetet med landsbygdsprogrammet enligt 

kommunfullmäktiges beslut av mål och resursplan 2013-2014 med plan 

för 2015-2016 

 
Peder Björks (S) yrkande medför att att-sats två i koncernstabens 
förslag faller. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag till beslut. Han ställer proposition på förslagen 
och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncern-
stabens förslag till beslut. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-26 
 
– – – – 
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KS-2013-00923 
 

§ 185 Utdelning av avkastning 2013 ur stiftelsen 
Bertil Åströmssons fond 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att bevilja bidrag på sammanlagt 111 000 kr ur Stiftelsen Bertil 

Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens 
församling enligt nedanstående förslag. 

Bakgrund 
Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 14 
föreningar valt att föreslå att övervägande delen av bidraget fördelas till 
de föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis 
upprustning av befintliga lokaler och utrustning. Den disponibla 
avkastningen 2013 uppgår till 111 000 kr och koncernstabens förslag 
innebär att hela beloppet ianspråktas för utdelning till föreningarna 
inom Lidens församling. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-05, med bilaga 1–14 
 
– – – – 
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KS-2013-00924 
 

§ 186 Utdelning av avkastning 2013 ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att bevilja bidrag till Sundsvalls Museum med 500 000 kr och till 

Sjöräddningssällskapet med 50 000 kr ur kommunstyrelsens 
donationsstiftelser för ”kommunen nyttiga ändamål”. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att av 2013 års disponibla avkastning från 
donationsstiftelser med ändamål ”för kommunen nyttiga ändamål” 
bevilja Sundsvalls Museum ett bidrag på 500 000 kr för påbörjande av 
publicering av fotosamlingen Norrlandsbild och Sjöräddningssällskapet 
ett bidrag på 50 000 kr för utrustning till räddningsstationen i 
Sundsvall. Bidraget till Sjöräddningssällskapet är av engångskaraktär 
och stöds av att de fått miljönämndens stipendium 2013.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-05, med bilaga 1–6 
 
– – – – 
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KS-2013-00407 
 

§ 187 Motion (C) om Nej till uranbrytning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun säger nej till uranbrytning, 
 
att Sundsvalls kommun uppmanar Bergs kommun att lägga sitt veto 

och därmed omöjliggöra uranbrytning i Oviken. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar dels att Sundsvalls kommun säger nej till 
uranbrytning, och dels att Sundsvalls kommun uppmanar Bergs 
kommun att lägga sitt veto och därmed omöjliggöra uranbrytning i 
Oviken.  

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) yrkar, med instämmande av Peder Björk (S) och 
Kim G Ottosson (V), bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
• Motion (C) – Nej till uranbrytning, 2013-05-27 
• Miljönämndens protokoll, 2013-09-11, § 46 
• Miljökontorets skrivelse, 2013-08-02 
 
– – – – 
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KS-2013-00963 
 

§ 188 Kommunal medverkan till trygghetsboende 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att denna fråga ska beaktas i arbetet med det bostadspolitiska 

programmet, samt 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att senast 2014-03-07, i 

samband med kompletteringsbudgeten som beslutas av 
kommunfullmäktige i april 2014, återkomma med förslag till hur 
kommunstyrelsen kan stödja trygghetsboende hos offentliga, 
ideella eller privata aktörer. 

Bakgrund 
Jörgen Berglund (M) har lämnat ett skriftligt yrkande gällande 
trygghetsboende för äldre som bland annat säger: 
 
Våra äldre har rätt till ett tryggt boende där kvalité och trygghet står i 

centrum. Trygghetsboende är en möjlighet för äldre att välja ett boende 

som ger förutsättningar till ökad social samvaro, trygghet, gemenskap, 

aktiviteter och mycket mer. Ett sätt att göra detta möjligt är att kommunen 

stimulerar till byggande av trygghetsboenden genom finansiellt stöd.  

Överläggning och beslutsgång 
Ordförande yrkar bifall till eget skriftligt yrkande. 
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde och deltar därmed inte i dagens beslut. 
 
Annelie Luthman (FP) bifaller ordförandens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) deltar 
inte i beslutet. 
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Beslutsunderlag 

• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M), separat utlagd 
 
– – – – 
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KS-2013-00958 
 

§ 189 Förklaring från barn- och utbildningsnämnden 
över hur deras beslut att tillstyrka ansök-
ningar om fristående skolor stämmer 
överens med MRP-uppdrag UTB 11, 2013 – 
Nej till ytterligare skoletablering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förklaringen. 

Bakgrund 
I samband med behandlingen av delårsrapporten för januari till augusti 
2013 beslutade kommunfullmäktige att begära en förklaring från barn- 
och utbildningsnämnden över hur nämndens beslut om att tillstyrka 
ansökningar om fristående skolor överensstämmer med kommun-
fullmäktiges MRP-uppdrag UTB 11, 2013 – "Nej till ytterligare 
skoletablering". 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), att 
ärendet återremitteras för att barn- och utbildningsnämnden i sin helhet 
ska få ta ställning till ärendet. 
 
Ordföranden yrkar att förklaringen godkänns. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att 
godkänna förklaringen och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) återremissyrkande. Han frågar först om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter 
konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket också blir 
finans- och näringslivsutskottets beslut. 
 
Peder Björk (S) önskar att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 

Protokollsanteckning 
Peder Björk (S) vill få antecknat till protokollet att det är 
anmärkningsvärt att barn- och utbildningsnämndens ordförande gör ett  
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ordförandebeslut när kommunfullmäktige beslutar att inhämta en 
förklaring från barn- och utbildningsnämnden. Då måste också 
nämnden i sin helhet få ta ställning i frågan. 

Reservation  
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) deltar 
inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-16, separat utlagd 
• Barn- och utbildningsnämndens ordförandebeslut, 2013-12-11, 

separat utlagd 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 211, separat utlagd 
 
– – – – 
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KS-2013-00957 
 

§ 190 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i 
Sundsvalls kommun 

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

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar om grunder och principer i taxan för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Stadsbacken AB 
har föreslagit en ändring i taxan för att göra den mer rättvis. Ändringen 
gäller grundavgiften för vattenmätare, så kallad mätaravgift. 
Förändringen innebär att abonnenter med behov av större vattenflöde 
ska få betala mer i grundavgift än abonnenter med behov av mindre 
vattenflöde. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar att ärendet överlämans till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande, detta blir också finans- och näringslivsutskottets 
beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-16, delas ut 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-10-23, § 122, delas ut 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, delas ut 
• Sundsvall Vattens AB:s styrelseprotokoll, 2013-09-24, § 33, delas ut 
• MittSverige Vatten AB:s skrivelse, delas ut 
 
– – – – 
 


