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Justering 
 
Till justerare utses Stefan Falk, med Alicja Kapica som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 29  Information om befolkningsprognos 2019-
2040 för Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00464) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Till dagens sammanträde är Gabriel Lundgren, samhällsanalytiker, 
inbjuden till finans- och näringslivsutskottet för att informera om 
befolkningsprognosen 2019-2040 för Sundsvalls kommun. 
 
Gabriel ger en befolkningsprognos för Sundsvall utifrån Statisticons 
statistiska uppskattningar. Skattningar och beräkningar efter ålder 
och kön görs utifrån fruktsamhet, dödlighet, inflyttning, utflyttning, 
immigration och emigration.  
  
Han informerar också om åldersfördelningen och den demografiska 
utmaningen vi står inför. Han avslutar med att ta upp statistik för 
inrikes flyttnetto. 

Beslutsunderlag 
• Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2019-2040 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Delredovisning - Ordförandeförslag om 
fördjupad utredning av kommunens 
samhällsbetalda resor 
(KS-2019-00182-3) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att anse uppdraget ”Delredovisning - Fördjupad utredning av 
kommunens samhällsbetalda resor” slutfört. 

Ärendet 
Kommunens samhällsbetalda resor är i behov av en fördjupad 
utredning. Bl.a. för att kostnaderna för kommuntransporter ökat 
kraftigt medan antalet resenärer i princip har varit oförändrade. 
Dessutom behövs en översyn av skolskjutsverksamheten för att 
tydliggöra dess funktionalitet och kvalitet samt begriplighet i beslut 
och kommunikation. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00182-3 
• Delredovisning samhällsbetalda resor 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-02-19 § 11 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
(KS-2019-00213-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  

Ärendet 
Varumärkesplattform för platsen Sundsvall har tagits fram för att 
kunna utföra uppdraget som beslutades i Kommunfullmäktige i juni 
2016 (KS-2016-00390). Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
presenteras som bilaga.   

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00213-2 
• Varumärkesplattform för platsen Sundsvall bilaga KS-2019-

00213-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Översyn av internhyressystem 
(KS-2019-00357-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att från 2020 gå över till anslagsfinansierad fastighetsförvaltning,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast i december återkomma till  
kommunfullmäktige med förslag på ändrade ekonomiska ramar för  
nämnderna 2020 och framåt,  
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa styrmodell för  
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter,  
 
att  upphäva fullmäktiges beslut 2007-05-28 § 153 Förslag till  
reviderat internhyressystem, samt  
 
att upphäva fullmäktiges beslut 2010-01-25 § 687  
Lokaleffektivisering egna lokaler – LEFFE. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen, under 
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
ovanstående förslag, för egen del besluta 
 
att fastställa ”Styrmodell för fastighetsförvaltningen  
Drakfastigheter” i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag  
daterat 2019-04-24 och att fastighetsförvaltningen ska bedrivas enligt  
denna styrmodell, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, med anledning av den 
ändrade finansieringen av fastighetsförvaltningen, senast i december 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på ändrade ekonomiska 
ramar för nämnderna 2020 och framåt, 
 
att  upphäva kommunstyrelsens beslut 1991-11-12 § 264  
Internhyressystem i Sundsvalls kommun, samt 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 1999-10-25 § 215 Förslag till  
ändrat internhyressystem i Sundsvalls kommun. 
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Ärendet 
Ärendet handlar om en översyn av det internhyressystem som 
används i kommunen när verksamheten hyr lokaler av 
Drakfastigheter och en styrmodell för fastighetsförvaltningen 
Drakfastigheter. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i 
ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00357-1 
• Styrmodell för fastighetsförvaltningen Drakfastigheter 
• Rapport – Översyn av internhyressystem i Svl inkl. bilaga v 1.1 

Förslag till uppföljning 
Uppföljning av fastighetsförvaltningen sker i sedvanliga 
delårsrapporter och årsredovisningar samt i det arbete som framför 
allt lokalstyrgruppen gör. 
 
I övrigt krävs ingen särskild uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2020 
med plan för 2021-2022 
(KS-2019-00346-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att inför behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen 190610 ska 
ärendet kompletteras med en reviderad och komplett bilaga 3, rapport 
presenterad på FINU 190423, § 20, avseende uppdelningen av 2020 
års ekonomiska ramar för vård- och omsorgsnämnden och individ- 
och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Vidare beslutar finans- och näringslivsutskottet 
 
att hänskjuta ärendets attsatser, som kommunstyrelsen ska ta 
ställning till, utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år.  
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.  
 
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan 
(MRP) 2020-2022 utgår från MRP 2019-2022 beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-12-17 § 238. Kommunstyrelsekontoret har 
inarbetat nya och förändrade statsbidrag samt beaktat de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2019 beslutat ska 
utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för 
2020 med plan för 2021-2022. De prioriteringar, mål och eventuella 
uppdrag som ingick i MRP 2019-2022 kvarstår. 
 
Ny redovisningslag ställer nya krav på mål för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. Ärendet har därför kompletterats 
med förslag på fyra nya mål. 
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Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till den 
attsats som finans- och näringslivsutskottet ska besluta om. Vidare 
yrkar han på att ärendets övriga attsatser som kommunstyrelsen ska 
ta ställning till, hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande från finans- och näringslivsutskottet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finna ett förslag till beslut, vilket är 
hans eget. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00346-1 
• MRP 2020-2022 inledn mål o riktlinjer ekonomi mm bilaga 1 
• Förslag till effektiviseringar bilaga 2 
• Rapport Förändringar av förvaltningsorganisation FAVI och 

socialtjänsten bilaga 3 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Ekonomisk redovisning för nämnderna till 
finans- och näringslivsutskottet 
(KS-2019-00506) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att barn- och utbildningsnämndens ordförande tillsammans med 
förvaltningsdirektör redovisar barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska situation samt åtgärder som vidtas för att komma i 
ekonomisk balans vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde 
den 27 augusti 2019, 
 
att Stadsbacken ABs ordförande tillsammans med VD redovisar 
Stadsbacken ABs ekonomiska situation samt åtgärder som vidtas för 
att komma i ekonomisk balans vid finans- och näringslivsutskottets 
sammanträde den 22 oktober 2019, samt 
 
att stadsbyggnadsnämndens ordförande tillsammans med 
förvaltningsdirektör redovisar stadsbyggnadsnämndens ekonomiska 
situation samt åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans 
vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 19 november 
2019. 

Ärendet 
Utifrån det rådande ekonomiska läget i Sundsvalls kommun vill 
finans- och näringslivsutskottet att nämnder och bolag kallas in till 
finans- och näringslivsutskottets sammanträden i samband med de 
ekonomiska månadsrapporteringarna. Detta för att informera och 
redogöra för nämndernas och bolagens ekonomiska situation, samt 
åtgärder som vidtas för att komma i ekonomisk balans. 
    
Ledamöterna är överens om att det är lämpligt att finans- och 
näringslivsutskottet regelbundet, vid de ekonomiska 
månadsrapporteringarna, diskuterar och beslutar vilka nämnder och 
bolag som ska kallas in till kommande sammanträden.    
 
Vid detta sammanträde beslutas att barn och utbildningsnämnden 
kallas in till augusti 2019, Stadsbacken AB till oktober 2019 och 
stadsbyggnadsnämnden till november 2019. 
 
_ _ _ _ 
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§ 35  Medfinansiering av projektet Framtidsvalet 
2.0 
(KS-2019-00249-4) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja Handelskammaren Mittsverige 492 272 kr under perioden 
2020-2023 för projektet framtidsvalet 2.0, samt 
 
att projektet finansieras med medel ur anslaget för 
näringslivsutveckling, marknadsföring och turism. 

Ärendet 
Handelskammaren Mittsverige vill driva ett projekt inom länet för att 
sänka ungdomsarbetslösheten och söker därför finansiering från 
Sundsvalls kommun och övriga kommuner i Västernorrlands län.   
 
Det övergripande målet för projektet är att stärka 
kompetensförsörjningen för såväl offentliga som privata arbetsgivare 
inom länet samt att sänka ungdomsarbetslösheten. I projektet 
kommer Handelskammaren MittSverige att fokusera på tre 
utvecklingsområden: 
 

• Matchning av utbud och efterfrågan – genom att beskriva hur 
arbetsmarknaden ser ut för elever och ge dem information för 
att kunna göra egna aktiva utbildningsval.  
 

• Strategisk samverkan – skapa en gemensam plattform för 
kunskapsbyggande och det fortsatta arbetet med ungdoms och 
arbetsmarknadsrelaterade utmaningar. 
 

• Framtidens arbetsmarknad – genom ett digitalt verktyg ge 
förutsättningar för kvalitativ dialog om arbetsmarknaden 
mellan skolpersonal, föräldrar och elever. 
 

Handelskammaren skriver att arbetet med kompetensförsörjning är 
långsiktigt och det behövs många olika typer av insatser för olika 
representanter för att elever ska känna motivation och tillförsikt inför 
sin kommande yrkesframtid. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00249-4 
• Utkast budget - Framtidsvalet 2.0 
• Utkast - Projektbeskrivning Framtidsvalet 2.0 
• Fördelning kommuner 

Uppföljning av beslut 
Handelskammaren Mittsverige föreslås redovisa projektet och 
projektets ekonomi efter genomförande till kommunstyrelsen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Remissvar - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting (SOU 2018:74) 
(KS-2019-00180-4) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande över 
betänkandet ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)”. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har getts möjligheten att yttra sig över 
betänkandet ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)”.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00180-4 
• Förslag till yttrande - Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) 

 
_ _ _ _ 
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§ 37  Delårsrapport januari-april 2019 för 
Kommunstyrelsen 
(KS-2019-00283-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta  
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till strikt restriktivitet 
vad gäller konferenser och inköp av varor och tjänster, 
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till att vid vakanser, på 
högre ledningsnivå pröva återbesättning av tjänster, 
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till att vid vakanser på 
grund av pensionsavgång, särskilt pröva nyrekrytering och motivera 
denna, samt  
 
att godkänna delårsrapporten januari till april 2019 för 
kommunstyrelsen.  

Ärendet    
Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi 
och verksamhet upp i två delårsrapporter och en årsrapport under 
verksamhetsåret. Delårsrapport januari- april 2019 för 
kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade mål och 
resursplan för 2019. 

Överläggning 
Det noteras till protokollet att förtydliganden vad gäller inköp av 
varor och tjänster, samt investeringar kommer arbetas in i 
delårsrapporten och tjänsteskrivelsens attsatser inför utskick av 
handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut men att första attsatsen kompletteras med av varor och 
tjänster. Första attsatsen får då följande lydelse:   
 

att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till strikt 
restriktivitet vad gäller konferenser och inköp av varor och 
tjänster 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsekontorets förslag med Alicja Kapicas (M) 
tilläggsyrkande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00283-1 
• Kommunstyrelsens Förslag delårsrapport januari-april 2019 

2019-05-13 
• Bilaga 1a. Delrapportering 1 Intern kontroll 2019 Koncernstab 
• Bilaga 1b. Delrapportering 1 Intern kontroll plan 2019 

Drakfastigheter 
• Bilaga 1c. Delrapportering 1 Intern kontroll plan 2019 

Serviccenter 
• Bilaga 2. Investeringsrapport Förvaltningsfstigheter 2019-T1 

Uppföljning av beslut 
För ärendet krävs ingen ytterligare uppföljning. Ärendet är en av två 
delårsrapporteringar som görs för nämnden utifrån beslutad mål och 
resursplan 2019.  
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Åtgärdsplan för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet i bokslutet 2018 
(KS-2019-00430-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2019-00430-2) till 
åtgärdsplan för att återställa negativt balanskravsresultat för 2018. 

Ärendet 
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi i balans, det så 
kallade balanskravet, innebär att kommunen inte får besluta om en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det 
enligt kommunallagen regleras under de närmast tre följande åren. 
Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen 
av resultatet ska ske. 
 
Kommunen klarade inte balanskravet för 2018. Resultatnivån var för 
låg och balanskravsresultatet uppgick till -111,0 miljoner kronor. 
Detta innebär att kommunfullmäktige måste besluta om en 
åtgärdsplan för att återställa underskottet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i 
ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i 
dagens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00430-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Utdelning av avkastning ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för behövande 
barn och ungdom 
(KS-2019-00368-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att till föreningar/förvaltningar enligt nedan lämna bidrag med totalt      
689 000 kr för att anordna meningsfulla aktiviteter för behövande 
barn och ungdom. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till utdelning av 
avkastning ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, 
Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, 
Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas 
barnbördshusfond. Samtliga har ändamålet ”Meningsfull 
sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. 
Koncernstabens förslag innebär att bidrag med 689 000 kr beviljas 
till föreningar/förvaltningar för att genomföra aktiviteter enligt 
ändamålet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00368-1 
• Sommarfonder 2019 bilaga 1-11 

Uppföljning av beslut 
Ärendet avslutas i och med finans- och näringslivsutskottets beslut. 
Uppföljning sker inom kommunstyrelsekontoret. 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
(KS-2019-00367-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 

Ärendet 
Bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2018 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 
1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00367-1 
• Sammanställning 2018 Sundsvalls kommuns Stiftelser 

Uppföljning av beslut 
Ärendet avslutas i och med kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2019, revidering 
(KS-2019-00389-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om  
2018-12-03 § 255, 
 
att för år 2019 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring  
(koncernstaben, ekonomistyrning), Hanna Nordling, Pia Westin, Eva  
Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom  
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson  
(servicecenter), Camilla Westlund och Sara Åström för kommunens  
bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till  
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton  
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser  
med undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2019 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 
Ing-Mari Engström, Marianne Holm, Synnöve Sundqvist och Monika 
Högberg att två i förening verkställa utbetalningar för löner och 
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, samt   
 
att för år 2019 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina 
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist och Lena Larsson 
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser 
utbetalningar inom socialtjänsten.  

Ärendet 
I fullmakten för år 2019 är Monika Högberg tillagd för att kunna 
skicka bankfiler för löner. Detta för att kunna täcka upp kommande 
semesterperiod. 
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00389-1 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2019-05-21 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 42  Svar på granskning av medelsförvaltning 
(KS-2019-00309-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets svar, samt 
 
att överlämna svaret till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Svar på kommunrevisionens granskning av medelsförvaltning. 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer på 
nedanstående rekommendationer. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
Utifrån sitt beredningsansvar, bereda en uppdaterad finanspolicy 
inför fullmäktige. Detta mot bakgrund av gjorda noteringar avseende 
i första hand: 
 
Brist på kvantitativ reglering av medelsförvaltning och finansiella 
limiter i finanspolicy 
 
Brist på återrapportering till kommunfullmäktige samt otillräcklig 
återrapportering till kommunstyrelsen 
 
Brist i roll- och ansvarsfördelning kring att beslut om upptagande av 
lån utöver fastställda låneramar, samt beslut om lånelimiter ska fattas 
av kommunfullmäktige. 
 
Säkerställa att de rekommendationer som framgår av avsnitt 9 i 
rapporten åtgärdas.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00309-2 
• Medelsförvaltning skrivelse 
• Medelsförvaltning rapport 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Årsredovisning 2018 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 
(KS-2019-00098-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa upprättad årsredovisning för 2018 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning 2018 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00098-1 
• Årsredovisning 2018 Naturskyddsfonden Ver 2 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Redovisning av partistöd för 2018 
(KS-2019-00028-8) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna, liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och 
granskningsrapport för 2018. 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2018 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Överläggning 
Det noteras till protokollet att det står fel årtal under rubrikerna 
”Förvaltningens överväganden” och ”Ekonomi” i tjänsteskrivelsen. 
Felskrivningarna korrigeras inför utskick av handlingar till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00028-8 
• Moderaternas redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Miljöpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Vänsterpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Centerpartiets redovisning av partistöd 2018  
• Centerpartiets granskningsrapport 2018 
• Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018  
• Socialdemokraternas granskningsrapport 2018 
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• Liberalernas redovisning av partistöd 2018  
• Liberalernas granskningsrapport 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
(KS-2018-00063-3) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Moderaterna har inkommit med en motion om åtgärder för att främja 
torghandel i Sundsvalls stadskärna. Koncernstaben föreslår att 
motionen ska avslås. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels Alicja Kapica (M) 
och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att finans- näringslivsutskottet beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag.  

Reservation 
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00063-3 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2018-10-24 § 173 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Kompletterande frågor, motion (M) om torghandel 
• Näringslivsbolagets remissvar 
• Bilaga 1 Förslag på möbler och glashus 
• Bilaga 2 Sammanställning resultat från workshop Aktivter på 

Torget från januari 2017 
• Näringslivsbolaget - förslag till budget torget 
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• Miljönämnden protokoll 2018-09-19 §53, miljökontorets 

skrivelse 
• Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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