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Tid Kl. 14.00-15.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 Mats Mehlin (C) ersättare för MariAnne Andersson (MP) 
 Peder Björk (S)   
 Anders Hedenius (S) ersättare för Bodil Hansson (S) 
 Claes Stockhaus (V)  
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  

 Christel Öhgren kommunsekreterare 

 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist §§ 158 och 165 

 Björn Magnusson controller § 159 

 Daniel Antonsson avdelningschef § 161 

 Hans Dunder samhällsplanerare § 162 

 Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg § 171 
 

Protokollet omfattar §§ 158-171 
Det noteras att ärendena ”Information och kommunens ekonomiska 
läge inför 2012” och ” Finansiering och ägarskap av Vinnovaprojektet 
”eKorren”” läggs till på dagens ärendelista. 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Claes Stockhaus 
Justerare 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Claes Stockhaus med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00713  
 

§ 158 Utredningen om offentliga företag – 
upphandling, kontroll, insyn (OFUKI) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Utredningen om offentliga företag – upphandling, kontroll och insyn 
(OFUKI-utredningen) föreslår ett undantag för kommuner och 
landsting, från att genomföra offentliga upphandlingar inför köp av 
varor eller tjänster från egna företag. Dock har utredningen inte 
inkluderat köp inom kommunkoncerner i undantaget. 
 
Vidare förslås förändringar i kommunallagen som bland annat innebär 
att styrelsen i årliga beslut ska ta ställning till om den verksamhet som 
bedrivits under föregående kalenderår är förenlig med det kommunala 
ändamålet. Styrelsens beslut ska lämnas över till fullmäktige samtidigt 
med årsredovisningen för samma kalenderår. 

Överläggning 
Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist föredrar ärendet och svarar på frågor 
från ledamöterna. 
 
– – – – 
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KS-2011-00148 
 

§ 159 Månadsrapport juli 2011 

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

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för juli 2011. 
Resultatet till och med juli uppgår till 141,0 mkr. Resultatprognosen för 
hela året är 98,4 mkr, vilket är 11,2 mkr bättre än budget. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-17 
• Månadsrapport för juli 2011 

 
– – – – 
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KS-2011-00599 
 

§ 160 Kostnader för nya VA-verksamhetsområden 

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

styrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 §§ 715-716 om utökade 
verksamhetsområden för VA gällande södra och östra Alnö samt 
Lubban-Galtström.  
 
MittSverige Vatten AB har inför beslutad projektering utarbetat 
översiktliga kalkyler vilka pekade på att investeringen för VA-utbyg-
gnaden skulle landa i storleksordningen 200 mkr, plus minus 25 %. En 
första gemensam slutkostnadsprognos pekar nu mot ca 300 mkr och det 
är framförallt avvikelser inom bergförekomst, trafikanordningar och 
projektorganisation som avviker jämfört med det första kalkylunder-
laget. Det finns ytterligare risker i slutkostnadsprognosen, t ex ger en 
avvikelse med 10 % enheter i bergförekomsten ca 15-20 mkr ytterligare 
i slutkostnad. 

Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 
 
Peder Björk (S) föreslår att utskottet, utan eget ställningstagande, 
hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Detta för att MittSverige 
Vatten AB:s vd, Micael Löfqvist, ska kunna ge en föredragning av 
ärendet samt besvara frågor. Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-18 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-13 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-05-30 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2011-03-07, inkl. bilaga 

 
– – – – 
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KS-2011-00672 
 

§ 161 Utveckling av valfrihet och mångfald, MRP-
uppdrag LED/VHT 15, 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta projektdirektivet som kvittering av MRP-uppdrag 15 LED/ 

VHT, Utveckling av valfrihet och mångfald, 
  
att uppdra åt projektet att i enlighet med förslag i projektdirektivet 

även genomföra respektive samordna relaterade uppdrag. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013, 
2014 (MRP 2012) gett kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för 
processen för lednings- och verksamhetsstöd skapa en projektorga-
nisation som, under ledning av kommundirektören, ska ansvara för att 
samordna utvecklingen av valfrihet och mångfald i Sundsvalls 
kommun. Med andra ord ska projektorganisationen hålla samman de 
aktiviteter som pågår i olika delar av kommunorganisationen och som 
tillsammans bidrar till utvecklingen av en organisation som på ett aktivt 
sätt arbetar med valfrihet och konkurrensutsättning. 

Överläggning 
Daniel Antonsson, chef för avdelningen för verksamhetsutveckling, 
föredrar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Han informerar 
också om en felskrivning i tjänsteskrivelsen gällande projekttiden. Den 
föreslagna projekttiden ska vara 2011-09-15 – 2012-12-31. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar att projektdirektivets text på sidan 7, punkt 
14 kompletteras med att informationen till utskottets ska lämnas minst 
4 gånger per år. Hon yrkar vidare på en komplettering till texten på 
sidan 5, punkt 4, med följande: 
 
Rapport och dialog bör ske mellan dessa uppdrag och projektet 

Valfrihet och mångfald. 

Nämnderna ansvarar själva för utredningar och projekt relaterade till 

sina uppdrag enligt ovan. 
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Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) meddelar att Socialdemokrat-
erna respektive Vänsterparitet återkommer i ärendet till kommunstyr-
elsens sammanträde.  
 
Ordföranden skickar med till förvaltningen att tjänsteskrivelsen och 
projektdirektivet ska revideras inför kommunstyrelsens behandling av 
det samma. Vidare förklarar han att det finns ett förlag till beslut. Detta 
blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-11 
• Projektdirektiv Utveckling av valfrihet och mångfald, 2011-08-15 

 
– – – – 
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KS-2011-00680 
 

§ 162 Medfinansiering Mål 2 för projekt 
Fossilbränsleoberoende transporter, MRP-
uppdrag SH 7, 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medge medfinansiering motsvarande 14 Mkr för bifogad 

ansökan till Tillväxtverket om stöd ur regionala strukturfonden 
till rubricerat projekt, 

  
att uppdra åt koncernstaben att omgående påbörja genomförandet 

av projektet, under förutsättning att Tillväxtverket bifaller 
ansökan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013, 
2014 (MRP 2012), samhällsbyggnadsprocessen, gett kommunstyrelsen 
följande uppdrag Satsning på biogasutveckling och miljötrafik. 
 
Koncernstaben föreslår att uppdraget genomförs med ett helhets-
perspektiv. Med tydlig fokus på regional utveckling, men också att 
kopplingen till Sundsvalls engagemang i Green Highway, kommunens 
varumärkesarbete, Sundsvall Logistikpark AB samt Hållbar tillväxt-
strategi blir tydligare. Finansieringen föreslås ske via Tillväxtverkets 
regionala strukturfondsmedel (mål 2).  

Överläggning 
Samhällsplanerare Hans Dunder föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-15 
• Projektbeskrivning Fossilbränsleoberoende transporter inom Green 

Highwayregionen 
• Uppdrag SH 7, 2012 

 
– – – – 
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KS-2011-00480 
 

§ 163 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda ett kommunalt näringslivsbolag enligt koncernstabens 

förslag till bolagsordning, daterad 2011-04-28, 
  
att bolaget startar sin verksamhet 1 januari 2012 och blir ett 

dotterbolag till Stadsbacken AB, 
  
att anta koncernstabens förslag till ägardirektiv för det kommunala 

näringslivsbolaget, daterad 2011-08-26, 
  
att bolaget för år 2012 erhåller 10 550 tkr från Sundsvalls kommun 

i uppdragsersättning, 
  
att uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram samt 
kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism, 

  
att uppdragsersättningen till bolaget för 2013 och framåt inarbetas i 

mål och resursplanen för 2013-2014, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i 

frågan om bolagsbildningen, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att registrera firma för bolaget, 
  
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 angående 

mål och indikatorer för Sundsvall Business Region, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2011 säga 

upp medlemskapet i Ideella föreningen Investera i Sundsvall, 
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 december 2011 

avsluta kommunens åtaganden i Stenstan i Sundsvall AB, 
  
att de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige gav till kommun-

styrelsen vid sammanträdet 2011-06-20 ska anses vara besvarade. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda ett 
kommunalt näringslivsbolag som blir ett dotterbolag till Stadsbacken 
AB. I bolagets uppdrag ingår nyföretagarrådgivning, service till 
befintliga företag samt service till verksamheter som vill etablera sig i 
Sundsvall. Bolaget ska även arbeta med att marknadsföra varumärket 
Sundsvall samt ansvara för turistbyråverksamheten. Bolaget föreslås 
starta den 1 januari 2012. 

Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 
 
Peder Björk (S) anmärker på att handlingarna skickades ut för nära inpå 
utskottets behandling av ärendet och meddelar att Socialdemokraterna 
återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Claes Stockhaus (V) meddelar att även Vänsterpartiet återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-06-20, § 215 
• Socialdemokraternas och Vänsterparitets återremissyrkande,  

2011-06-20 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-02, inklusive bilagorna: 

- Förslag till bolagsordning – kommunalt näringslivsbolag, 
2011-04-28 
- Förslag till ägardirektiv, 2011-04-28 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-26, inklusive bilagorna: 
- Förslag till bolagsordning – kommunalt näringslivsbolag, 
2011-04-28 
- Förslag till ägardirektiv, 2011-08-26 
separat utskick 

 
– – – – 
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KS-2011-00652 
 

§ 164 Organisationsutredning – REKO 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att invänta resultatet av statens offentliga utredning (SOU 2011:43) 

innan beslut fattas om eventuell organisationsförändring 
gällande REKO, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige senast hösten 2012, med förslag till organisationsform 
för REKO Sundsvall AB. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 att organisationsformen för 
REKO AB skulle utredas. Ett betänkande från Utredningen om offent-
liga företag – upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen, SOU 
2011:43) tyder på att det tillfälliga undantaget som infördes i lagen om 
offentlig upphandling (LOU) kommer att bli permanent och omorga-
nisationen av REKO Sundsvall AB därför kanske inte blir nödvändig. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00684 
 

§ 165 Kommunens mål och resursplan – stärkt 
dialog mellan koncernstaben och 
kommunfullmäktiges partier samt 
kommunens förvaltningar 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att ge koncernstaben i uppdrag att ge förslag på hur dialogen mellan 

koncernstaben och kommunfullmäktiges partier samt kommun-
ens förvaltningar kan stärkas inom ramen för arbetet med kom-
munens mål och resursplan, 

  
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med förslag på direk-

tiv för hur planeringsförutsättningarna samt övrig ekonomisk 
redovisning ska utformas inom mål och resursplaneprocessen. 

Bakgrund 
Kommunens mål- och resursplaneprocess innehåller processtegen 
analys, planering, styrning och uppföljning. Enligt förslag har kommun-
styrelsen ansvar att kvittera nämndernas mål- och resursplaner mot 
kommunens övergripande mål- och resursplan. Risken för återremiss av 
sådan kvittering ökar om det framkommer att partierna av olika skäl har 
bedömt planeringsförutsättningarna annorlunda än vad tjänstemanna-
organisationen gjort. Därför föreslås koncernstaben få i uppdrag att ge 
förslag på hur dialogen mellan koncernstaben och kommunfullmäktiges 
partier samt kommunens förvaltningar ytterligare kan stärkas. 

Överläggning 
Peder Björk (S) önskar även en översyn över hur kommunen redovisar 
planeringsförutsättningarna samt övrig ekonomisk redovisning i mål 
och resursplaneprocessen. Han föreslår att en politisk referensgrupp/ 
arbetsgrupp tillsätts för att delta i arbetet. Han föreslår vidare att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram direktiv för en sådan översyn. 
Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00342 
 

§ 166 Placeringsreglemente för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna nytt placeringsreglemente för Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB, 
  
att godkänna att tidigare fattade beslut om placeringsreglemente för 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB upphör att gälla. 

Bakgrund 
För att möta kommande pensionsutbetalningar har Sundsvalls kommun 
tecknat ett försäkringsavtal med Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB, och köpt aktier av Gävle kommun motsvarande 50 % 
av ägandet. Det finns behov att uppdatera bolagets placeringsregle-
mente. Dess syfte är att ange mål och ramar för placeringsverksamhet-
en, ange mål för det finansiella risktagandet, ange avkastningsmål samt 
säkerställa riskkontroll och uppföljning av placeringsverksamheten. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-06-28 
• Förslag till placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien 

Försäkrings AB, 2011-03-16 
• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s PM, 2011-03-16 

 
– – – – 
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KS-2011-00675 
 

§ 167 Kvartersteatern, ny hyra 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 330 000 kr för 

hyreskostnader för andra halvåret 2011 för Kvartersteaterns 
lokaler i Kubikenborgs före detta skola, 

  
att anslaget finansieras genom ianspråktagande av kommunfull-

mäktiges anslag för oförutsedda behov 2011, 
  
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 660 000 kr för 

hyreskostnad för Kvartersteatern för 2012 och framåt, 
  
att finansiering av anslaget för 2012 sker i Kompletteringsbudget 

2012, 
  
att kostnaden för 2013 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan 

för 2013-2015. 

Bakgrund 
Kvartersteatern är en ideell förening som bedriver teaterverksamhet, 
framför allt för ungdomar och barn, i Kubikenborgs skola. Kvarters-
teatern hyr lokalerna av service och teknik och den årliga hyran uppgår 
för närvarande till cirka 7000 kr per år.  
 
Service och teknik, som är intäktsfinansierade, vill ha full kostnads-
täckning för Kvartersteaterns lokaler. De faktiska kostnaderna för 
Kubikenborgs skola uppgår till cirka 660 000 kr per år. För att täcka 
dessa kostnader vill Service och teknik höja hyran. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-12 
 
– – – – 
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KS-2011-00671 
 

§ 168 Redovisning av övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporten ”Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls 

kommun”, uppdaterad 2011-07-05,  
  
att överlämna handlingarna till Länsstyrelsen,  
  
att rekommendera att kommunfullmäktige får ta del av analysen i 

muntlig och skriftlig form.  

Bakgrund 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje 
kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys.  
 
Denna övergripande analys ska omfatta Sundsvalls kommuns 
geografiska områdesansvar och verksamhetsansvar och i analysen ska 
riskområden prioriteras för det fortsatta arbetet med djupanalyser. 
Analysen ska redovisas skriftligen till Länsstyrelsen senast 30 
september under mandatperiodens första år. 

Överläggning 
Peder Björk (S) föreslår att ärendet ska föredras för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-09 
• Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun, 2010-10-21, 

uppdaterad 2011-07-05 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-08-30 16 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00549 
 

§ 169 Navigator – Reinvestering elanläggning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna att 1 800 000 kr ianspråktas ur service och tekniks 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesteringar 
installationer, 

  
att uppdra åt service och teknik att upphandla och utföra 

installationsåtgärder på Navigator, samt 
  
att attesträtt ges till förvaltaren Hans-Åke Oxelhöjd. 

Bakgrund 
Navigators, f.d. vårdskolans, ställverk och transformatorer behöver 
bytas för att säkerställa elleveransen. Samtidigt byts inköp av el från 
högspänning till lågspänning. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-11 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-08-30 17 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00721 
 

§ 170 Information om kommunens ekonomiska 
läge inför 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting redovisade 2011-08-18 en ny 
skatteprognos för Sundsvalls kommun. Skatteprognosen visar på en 
minskning av skatteintäkterna för 2012 och framåt. Mot bakgrund av 
detta beslutade finans- och näringslivsutskottet vid sitt sammanträde 
2011-08-23 att ekonomidirektören informerar om Sundsvalls kommuns 
ekonomiska ställning för 2012. År 2013 och framåt kommer att 
hanteras i processen för kommande mål och resursplaner. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 

• PowerPoint-presentation, 2011-08-30, separat utskick 
 
– – – – 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-08-30 18 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 

KS-2011-00651 
 

§ 171 Finansiering och ägarskap av Vinnova-
projektet "eKorren" 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 

att godkänna att koncernstaben är projektägare för ”eKorren”, 
  
att projektägaren ansöker om förstudiemedel från Vinnova inom 

ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation – 
Informationssamhället 3.0, projektform A” (750 000 kronor), 

  
att Sundsvalls kommun finansierar projektet med totalt 200 000 

kronor ur anslaget för ”näringslivsverksamhet samt marknads-
föring och turism” samt med egen tid motsvarande totalt 400 h 
för hela kommunkoncernen under projekttiden 2011-11-01 till 
2012-04-31, 

  
att övrig finansiering och genomförande sker enligt beskrivning i 

ansökan till Vinnova. 

Bakgrund 
”eKorren” är arbetsnamnet på en idé om en e-tjänst som utvecklats 
mellan Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet och några lokala IT-
företag för att stödja implementering av Sundsvalls kommuns hållbara 
tillväxtstrategi 2021. E-tjänsten som också kan ses som en dialogplatt-
form är tänkt att kombinera verktyg, processer och beteendeförändringar 
i en gemensam dialog mellan kommunens invånare, näringsliv, kom-
munala förvaltningar och bolag samt politisk ledning för en effektiv 
och innovativ samhällsomställning för ett mer hållbart samhälle och 
tillväxt.  

Överläggning 
Ekoekonomistrateg Eva-Marie Tyberg föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-25, inklusive bilaga, 
separat utskick 

 

– – – – 


