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Tid Kl. 14-15.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V) 
  
Övriga Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Mats Mehlin (C) speciellt inbjuden till ärende 2   
 Anna Hassani Nordqvist miljösamordnare § 76 
 Lennart Olsson projektledare SOT § 76 
 Maud Viklander controller § 77 
 Gunn Tjernblom budgetekonom §§ 77-78 
 Torbjörn Stark controller § 79 
 Ruth Jonsson handl. enh. serveringstillstånd § 94 

 

Protokollet omfattar §§ 76–94  
 
Det noteras att ”Information – Mål och resursplan 2012–2014, 
investeringsbehov” samt ”Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen” läggs till på dagens 
ärendelista. 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – –
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KS-2011-00383  
 

§ 76 Information - Finansiering av 
energieffektiviseringen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
För åren 2010-2014 finns ett stöd till energieffektivisering att söka för 
kommuner och landsting. Sundsvalls kommun har sökt och beviljats 
energieffektiviseringsstöd för att arbeta med energieffektivisering i 
kommunen. För Sundsvalls del är stödet på 345 tkr per år. Kommunen 
ska ta fram och fastställa en strategi för energieffektivisering och aktivt 
arbeta för att genomföra denna. Rapportering om hur stödet har använts 
ska göras varje år till Energimyndigheten.  

Överläggning 
Anna Hassani Nordqvist, miljösamordnare och Lennart Olsson, 
projektledare service- och teknikförvaltningen föredrar ärendet och 
svarar på ledamöternas frågor. 

Underlag 

• PowerPoint-presentation, delas ut 
 
– – – –
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KS-2011-00388 
 

§ 77 Information – Mål och resursplan 2012–2014, 
investeringsbehov 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram kompletterande information till de 
ekonomiska planeringsförutsättningarna inför framtagande av mål och 
resursplan 2012-2014. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg redogör för ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Underlag 

• Koncernstabens sammanställning ”Investeringar 2012-2015”,  
delas ut  

• Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan 
2012-2014, reviderade sidorna 1 och 5, delas ut 

• Koncernstabens PM 2011-04-05 ”Mål och resursplan 2012-2014 – 
komplettering inför partiernas fortsatta arbete”, delas ut  

• PowerPoint-presentation, delas ut 
 
– – – –
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KS-2011-00292 
 

§ 78 Kompletteringsbudget 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa kompletteringsbudget 2011 enligt föreliggande förslag 

daterat 2011-03-23, 
  
att notera att den del i förslaget som avser utökning av kommun-

revisionens ram 2011 med 150 tkr kommer att beredas vid 
presidiekonferensens sammanträde 26 april. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda 
årsbudgeten. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera 
fastställd årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer 
under året.  
 
Den del i förslaget som avser utökning av kommunrevisionens ram 
2011 med 150 tkr kommer att beredas vid presidiekonferensens 
sammanträde 26 april. Koncernstaben har vid sin beredning av ärendet 
inarbetat anslaget för att få en totalfinansiering av kompletteringsbudgeten. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg och budgetekonom Gunn Tjernblom 
föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att de återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till kompletteringsbudget 2011, 

2011-03-23 inklusive bilagor 
 

– – – –
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KS-2011-00137 
 

§ 79 Mitthem – byggande av hyres- och 
ägandelägenheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att konstatera att Mitthem AB:s bolagsordning och ägardirektiv inte 

ger bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter, 
  
att uppmana Mitthem AB att utreda huruvida det finns marknads-

mässiga möjligheter att enbart bygga hyresrätter på Norra Kajen. 
 
Bakgrund 
Mitthems styrelse planerar att påbörja byggnation av Norra Kajen 
genom ett projekt där produktion av hyresrätter kombineras med 
produktion av ägandelägenheter och kontor. 
 
I detta inledande skede gäller frågan kommunfullmäktiges 
ställningstagande till om Mitthems bolagsordning och ägardirektiv ger 
bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter. 
 
Om kommunfullmäktige konstaterar att Mitthems bolagsordning och 
ägardirektiv ger bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter kommer 
kommunfullmäktige också i nästa steg, i enlighet med kommunallag 
och ägarpolicy, att ta slutgiltig ställning till projektets genomförande. 

Överläggning 
Torbjörn Stark, controller föredrar ärendet och svarar på ledamöternas 
frågor. 
 
Magnus Sjödin (M) yrkar, för koalitionens del, på en ändring av första 
att-satsen samt en ny andra att-sats, enligt följande: 
 
att konstatera att Mitthem AB:s bolagsordning och ägardirektiv inte 

ger bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter, 

att uppmana Mitthem AB att utreda huruvida det finns marknads-

mässiga möjligheter att enbart bygga hyresrätter på Norra Kajen. 
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Peder Björk (S) yrkar på 5 minuters ajournering för enskilda 
överläggningar, vilket ordföranden medger. 
 
När mötet återupptas yrkar Peder Björk (S) bifall till koncernstabens 
förslag samt på en skriftlig protokollsanteckning. 
 
Ordföranden beviljar protokollsanteckningen. Han konstaterar därefter 
att det finns två förslag till beslut, dels koalitions förslag och dels Peder 
Björks förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
utskottet beslutar enligt koalitionens förslag. 

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

Protokollsanteckning 
"Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifaller koncernstabens förslag 
då vi anser det viktigt med hyresrätter på Norra kajen, vilket möjliggörs 
ekonomiskt genom att samtidigt bygga ägandelägenheter. Dessutom är 
det viktigt att Sundsvalls kommun, via Mitthem, är med och öppnar 
upp byggandet i denna nya stadsdel. Även om bolagsordning och ägar-
direktiv möjliggör för Mitthem att bygga ägandelägenheter ser vi detta 
som ett undantag och att Mitthem även i fortsättningen ska koncentrera 
sin verksamhet till hyresrätter." 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Mitthem AB:s PM ”Vad är egentligen ägarlägenheter” 2011-03-10 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 42 
 

– – – –
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KS-2011-00279 
 

§ 80 ServaNet AB – vidgat ägande 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att Ånge kommun, Sundsvall Elnät AB samt 

Härnösand Miljö och Teknik AB samverkar i ServaNet AB för 
drift av stadsnätsverksamheten, 

  
att godkänna aktieägaravtal för denna samverkan enligt förslag 

daterad 2011-03-14. 
 
Bakgrund 
ServaNet AB är ett till 80 % delägt bolag inom Stadsbackenkoncernen, 
Härnösand Energi och Miljö AB äger resterande 20 %. När ServaNet 
bildades var intentionen från ägarna att ytterligare kommuner skulle 
kunna bli delägare och Ånge kommun har anmält intresse för att gå in 
som delägare i ServaNet AB. Parterna har kommit överens om 
inträdesvillkoren, och villkoren för ägarna regleras i ett aktieägaravtal. 
Det utökade delägarskapet ska ske genom en nyemission av 247 aktier 
till ett värde av 247 tkr. Efter nyemissionen blir ägarstrukturen 
Sundsvall 74 %, Härnösand 20 % och Ånge 6 %. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Förslag till aktieägaravtal 2011-03-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-03-23 § 135 
• ServaNet AB:s skrivelse 2011-03-14  
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
• ServaNet AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Elnät AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• ServaNet AB:s bolagsordning 2009-03-30 
 

– – – –
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KS-2011-00280 
 

§ 81 Östermalm 1:4 i Sundsvall AB – ändrad 
bolagsordning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB i 

enlighet med förslag daterat 2011-03-21.  

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har efter beslut i 
kommunfullmäktige 2010-12-20 § 45 förvärvat bolaget Östermalm 1:4 
i Sundsvall AB innehållande fastigheten Östermalm 1:4. 
Bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB behöver anpassas 
till övriga bolag inom Stadsbackenkoncernen vad gäller bland annat 
räkenskapsår, fullmäktiges ställningstagande innan viktiga beslut, val 
av lekmannarevisor och ändring av bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till bolagsordning 2011-03-21 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2011-03-23 § 136 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
 

– – – –



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-04-05 10 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00261 
 

§ 82 Donationsmedelsrapport 2010 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns donationsmedel ska förvaltas i enlighet med den 
av kommunstyrelsen 2010-03-15 § 893 antagna placeringspolicyn. 
Enligt placeringspolicyn ska den hos kommunen ansvarige tertialvis 
rapportera om portföljens utfall till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens rapport 2011-03-08 
 

– – – –
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KS-2011-00293 
 

§ 83 Bokslut år 2010 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lägga Årsredovisningen år 2010 för Sundsvalls kommuns 

stiftelser till handlingarna.  

Bakgrund 
Bokslut år 2010 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av 
sammanställning bestående av huvudbok, balansräkning, 
resultaträkning, sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 
angivande av respektive stiftelses ändamål samt årsredovisning år 2010 
för stiftelserna gemensamt. Separat årsredovisning upprättas för 
respektive stiftelse och utgör underlag för revision. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens rapport ”Sammanställning 2010 – Sundsvalls 

kommuns Stiftelser” 
 

– – – –
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KS-2011-00199 
 

§ 84 Årsredovisning 2010 för Scenkonst 
Västernorrland AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst i Västernorrland 

AB följer revisorns förslag och 
 
– fastställer resultat- och balansräkning, 
– behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt 
– beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Scenkonst i Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har avlämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Scenkonst i Västernorrland AB:s årsredovisning 2010, 2011-01-18 
• Scenkonst i Västernorrland AB:s revisionsberättelse 2011-02-08 
• Scenkonst i Västernorrland AB:s granskningsrapport 2011-02-28 
 

– – – –
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KS-2011-00198 
 

§ 85 Årsredovisning 2010 för Medelpads 
räddningstjänstförbund 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Medelpads 

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 
enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, 

  
att fastställa årsredovisning 2010 för Medelpads 

Räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat  
sin årsredovisning för 2010 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2010  
• Medelpads Räddningstjänstförbunds revisionsberättelse 

2011-03-11 inkl. bilaga 
 

– – – – 
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KS-2011-00097 
 

§ 86 Försäljning av fastigheten Afrika 5 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att sälja fastigheten Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB (GIF 

Sundsvall) för en köpeskilling om 950 000 kronor, 
  
att godkänna köpeavtalet mellan Bengren Förvaltning AB och 

Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten 
Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB, (GIF Sundsvall), för en 
köpeskilling om 950 000 kronor på villkor enligt träffat avtal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14 § 156 att återremittera ärendet 
för klargörande av hur mycket föreningen har investerat i fastigheten 
samt för hur hyresavtalet mellan Sundsvalls kommun och föreningen 
ser ut. Koncernstaben har inhämtat den information som 
kommunstyrelsen efterfrågat i sin återremiss. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-22 
• Hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och GIF Sundsvall  

2008-09-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 156 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-01-19 § 13 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-11-30 inkl. bilagor 
 

– – – –
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KS-2011-00272 
 

§ 87 Återställande av avfallsupplag – fastställande 
av plan 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att stadsbyggnadsnämnden får ianspråkta medel för återställande av 

gamla avfallsupplag, under åren 2011-2021, enligt plan 
upprättad av stadsbyggnadskontoret 2011-01-13. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en plan för återställande av gamla 
avfallsupplag i Sundsvalls kommun. Planen har utgjort underlag för 
den avsättning på 124,0 mkr som gjorts i bokslutet för 2010. Kommun-
fullmäktige har att fastställa planen som sträcker sig fram till 2021. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Stadsbyggnadskontorets PM ”Återställning av avfallsupplag” 

2011-01-13 
 

– – – –
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KS-2011-00259 
 

§ 88 Att mötas på nya sätt – utveckling av lokaler, 
teknikstöd, utbildning och support 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att koncernstaben får i uppdrag att beställa utveckling av video-, 

telefon- och mötesrum för kommunkoncernen, 
  
att investeringen (800 kkr) finansieras via internlån, 
  
att driftskostnader för tekniken finansieras genom ramjustering från 

förvaltningarna (300 kkr) från och med år 2012, 
  
att kostnaden (1,5 mkr) för att upprusta mötesrummen i 

kommunhuset finansieras via en motsvarande höjning av 
serviceavgiften till de hyresgäster som finns i kommunhuset, 

  
att utfallet av satsningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

före utgången av 2012. 

Bakgrund 
Teknik för att stödja distansoberoende möten har utvecklats i snabb takt 
på senare tid. Kommunkoncernens teknik, support och lokaler är idag 
inte utrustade för att stödja de ambitioner som uttrycks i IT-strategi och 
resepolicy. Ett projekt för utveckling föreslås för videokonferens, 
telekonferens och upprustning av mötesrum. Projektet förväntas ge 
besparingar i verksamheten då tekniken möjliggör minskade 
resekostnader samt minskad miljöbelastning. 

Överläggning 
Utskottet enas om att utfallet av satsningen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen före utgången av 2012. 
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Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens rapport ”Förstudie om förutsättningarna för 

kommunens användande av distansoberoende teknik – Vad behövs 
för att få fler distansmöten?” 2008-08-17 

• Koncernstabens ansökan till IT-plan ”Att mötas” 2011-02-17 
 

– – – –
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KS-2010-00205 
 

§ 89 Reviderad förbundsordning för finansiella 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för 

Samordningsförbundet i Sundsvall enligt förbundsstyrelsens 
förslag 2010-11-19, § 69. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har översänt ett förslag till ny 
förbundsordning, vilken förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmedlemmarna godkänna. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Samordningsförbundets protokoll 2010-11-19 § 69 
• Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet i 

Sundsvall 2010-11-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 543 
 

– – – –
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KS-2010-00793 
 

§ 90 Projekt Affärsnytta med IT (AmIT) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förlängningen av Projektet affärsnytta med IT för 

kommuner och landsting. 

Bakgrund 
Inom projektet Affärsnytta med IT för kommuner och landsting 
(AmITKL) finns det outnyttjade finansiella resurser. Dessa bör 
användas av Sundsvalls kommun för att bland annat utveckla e-tjänster 
för att underlätta kommunikationen mellan medborgare och företag och 
Sundsvalls kommun. Projektet är initierat av Kommunförbundet 
Västernorrland men det är Sundsvalls kommun som är projektägare. 
Detta innebär att det är Sundsvalls kommun som ansöker om medel 
från Tillväxtverket för insatser som har genomförts inom ramen för 
projektet, såväl genomförda i Sundsvalls kommun som i andra 
kommuner som ingår i projektet. Sundsvalls finansiella åtagande med 
andra kommuner regleras via ett samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-02-10 
• Koncernstabens ansökan om förlängning av AmIT-KL 2011, 

2011-02-11 
• Samverkansavtal – Affärsnytta 2011-02-11 inklusive bilagor 
 

– – – –
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KS-2010-00792 
 

§ 91 Ändring av tidsplan angående 
organisationsutredning för Sundsvall 
Business Region 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ändra kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 på så sätt att 

organisationsutredning avseende Sundsvall Business Region ska 
redovisas senast 2011-06-30. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-06 att ge Sundsvall Business 
Region i uppdrag att ansvara för kommunens näringslivsservice. 
Kommunstyrelsen gav koncernstaben i uppdrag att återkomma med 
förslag på organisationsform för Sundsvall Business Region senast den 
30 april 2011. Koncernstaben föreslår att förslaget om organisations-
form skjuts upp till juni 2011. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till förslaget. Hon önskar också en 
lägesrapport på finans- och näringslivsutskottets sammanträde 10 maj 
2011. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
 

– – – –
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KS-2011-00219 
 

§ 92 Linbana/bergbana till Norra berget, MRP-
uppdrag nr 17, 2009 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att möjligheten att etablera en förbindelse mellan Norra berget och 

Åkroken i form av en anlagd stig och trappa utreds i anslutning 
till uppdraget att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra berget, 

  
att frågan om en bergbana tas upp till behandling när området och 

verksamheterna kring Universitetsallén och Åkroken hunnit 
längre i sin utveckling, 

  
att förklara MRP-uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige lade i MRP 2009 ett uppdrag att undersöka 
möjligheten att knyta ihop Norra berget med Åkroken genom en 
lin/bergbana. Kultur- och fritidsförvaltningens utredning visar att 
kopplingen mellan verksamheterna vid Himlabadet/Åkroken och Norra 
berget är svag både vad gäller tidpunkter och besöksgrupper, att 
kostnaden för att anlägga en hiss/bergbana blir för hög i förhållande till 
den nytta den i dagsläget kan medföra, samt att det i framtiden, när 
området vid Åkroken är mer bebyggt och frekventerat, kan vara 
intressant med en förbindelse med en mer spektakulär (och därmed 
dyrare) anläggning. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att bergbanan ska tas med i första att-satsen, 
vilket medför att att-sats två faller. 
 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag och dels Peder Björks förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att utskottet beslutar enligt 
koncernstabens förslag. 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-16 § 131 
• Kultur- och fritidförvaltningens skrivelse 2009-11-12 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport ”Knyt ihop Norra berget 

med evenemangsområdet kring Åkroken genom att exempelvis 
verka för skapandet av en lin-/bergbana”, inkl. bilagor, daterad 
november 2009 

 

– – – –
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KS-2011-00262 
 

§ 93 Medfinansiering av projekt Kustvägen 
etapp 2 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 400 tkr, varav 200 tkr 2011 och 200 tkr 2012, till projekt 

Kustvägen etapp 2, under förutsättning att övrig medfinansiering 
erhålls, 

  
att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, 

marknadsföring samt turism. 

Bakgrund 
Kustvägen ekonomiska förening ansöker om 400 tkr från Sundsvalls 
kommun för projekt Kustvägen etapp 2. Projektet syftar till att 
genomföra förbättringar på infrastruktur, information, kvalitetshöjning 
av besöksmål samt entreprenörsutveckling för att vidareutveckla 
kustvägen som destination. Koncernstaben förslår att ansökan beviljas 
med 400 tkr och att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, 
marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Kustvägens ekonomiska förenings ansökan om medfinansiering av 

projektet ”Utveckling av Kustvägen Etapp 2” med bilaga 
inkommen 2011-03-08 

 

– – – –
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KS-2011-00140 
 

§ 94 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen 

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

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
tobakslagen har senast varit föremål för revidering under år 2009. 
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 671. 
 
Riksdagen har antagit en ny alkohollag, vilken trätt i kraft 2011-01-01. 
Genom den nya lagen har reglerna för serveringstillstånd i viss mån 
förändrats. Behov har därför uppkommit att revidera gällande taxa i den 
del den avser avgifter kopplade till alkohollagen. 

Överläggning 
Ruth Jonsson, handläggare på enheten för serveringstillstånd, svarar på 
frågor från ledamöterna. 
 
Då den kompletterande informationen lämnades vid sammanträdet 
beslutar utskottet att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 18 april 2011. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-29 § 70 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-25 

 
– – – – 


