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Tid Kl. 14.00-15.35 

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)  
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 1-14 
 Jonas Borg ekonomidirektör §§ 1-14 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Anita Öberg  näringslivschef § 1 
 Maud Viklander  controller § 2 
 Daniel Antonsson projektledare  § 6 
 Johanna Kangas  kommunsekreterare § 15 

 

Protokollet omfattar §§ 1-15 
 
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-2012-00049 
 

§ 1 Presentation av näringslivschef Anita Öberg 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 235, att bilda ett 
kommunalt näringslivsbolag. Verksamheten i det nya bolaget startade 
den 1 januari 2012. I det nya bolaget har Anita Öberg anställts som 
näringslivschef. Utskottet har därför bjudit in henne för att hon ska få 
möjlighet att presentera sig för utskottet. 

Överläggning 
Näringslivschef Anita Öberg presenterar sig och lämnar en kort 
redogörelse över bolagets uppstart. Hon hälsas välkommen av utskottet. 
 
– – – – 
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§ 2 Information kring direktiv för förändring av 
planeringsförutsättningar och ekonomisk 
redovisning inom mål och resursplane-
processen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Finans- och näringslivsutskottet har i beslut den 30 juni 2011 § 165 
uppdragit till koncernstaben att återkomma med förslag på direktiv hur 
planeringsförutsättningarna samt övrig ekonomisk redovisning ska 
utformas inom mål och resursplaneprocessen. 

Överläggning 
Controller Maud Viklander föredrar ärendet och svarar på ledamöternas 
frågor samt tar med sig deras synpunkter. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till tidsplan för arbete med Mål och resursplan 2013-2014 

med plan för 2015-2016, delas ut 
 
– – – – 
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§ 3 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att fastställa låneramarna för Sundsvalls kommuns bolag enligt  

tabell 1 i tjänsteskrivelse daterad 2011-12-30, samt 
  
att låneramarna börjar gälla från och med 2012-01-17. 

Bakgrund 
Alla bolag inom kommunkoncernen kan ansöka om låneram för 
nästkommande år hos internbanken. Bolagens låneramar handläggs i ett 
gemensamt ärende som beslutas av kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott tidigt på det nya året. 
 
Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, kort- och 
långfristig upplåning samt finansiell leasing. Låneramen ska revideras 
regelbundet, dock minst årligen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
 
– – – – 
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§ 4 SKIFU-koncernen – fusioner 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fusionera Sundsvall Parkera AB, AB Stuvaren i Sundsvall och 

Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till moderbolaget Sundsvalls 
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU). 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB 
(SKIFU) har för sin del godkänt en fusion av Sundsvall Parkera AB, 
AB Stuvaren i Sundsvall och Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till 
moderbolaget SKIFU. 
 
Styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB) har tillstyrkt fusionen och har, i 
enlighet med kommunens ägarpolicy, överlämnat frågan till 
kommunfullmäktige för avgörande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-12-16, § 75 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-12-09 
• Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB:s 

styrelseprotokoll, 2011-11-23, § 118 
 
– – – – 
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§ 5 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-
uppdrag SAM 21, 2011, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till koncernstaben att under våren 2012 återkomma med 

förslag till nytt ägardirektiv för SKIFU, samt 
  
att förklara kommunstyrelsens uppdrag till koncernstaben enligt  

beslut 2011-11-14, § 349 som avslutat. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att snarast återkomma med 

förslag på nytt reglemente, 
  
att i stadsbyggnadsnämndens budget för 2012 öka intäkterna med 

15,1 Mkr och kostnaderna med 12,7 Mkr, samt 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i planeringsförutsättningarna för 

MRP 2013-2016 inarbeta motsvarande höjningar med helårseffekt. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i MRP 2011-2014 om MRP-uppdrag nr 
21 inom Samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget ”Förändrad 
parkeringsorganisation” angav att en omorganisation skulle genomföras 
så att stadsbyggnadsnämnden (SBN) skulle få ett helhetsansvar för all 
parkeringsverksamhet i Sundsvalls kommun. Helhetsansvaret nås 
genom att den parkeringsverksamhet som i dag finns inom Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) förs över till 
stadsbyggnadsnämnden. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14 att MRP-uppdraget skulle 
genomföras i enlighet med koncernstabens lämnade förslag. Förslaget 
innebar att övergången sker senast 2012-04-01. I beslutet ingick också 
ett uppdrag till koncernstaben om att senast i januari 2012 återkomma 
till kommunstyrelsen med en rapport över ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser för 2012 och framåt för kommunen och 
Stadsbackenkoncernen (SBAB) samt vilka förändringar som behöver 
göras i ägardirektiven till SKIFU. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 349 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 9 
 

 
 
KS-2011-00935 
 

§ 6 Beslut angående införandet av LOV i 
hemtjänsten 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa LOV i hemtjänsten i Sundsvalls kommun, 
  
att fastställa följande grundläggande ställningstaganden för 

utformning av valfrihetssystemet i hemtjänsten enligt lagen om 
valfrihetssystem – LOV: 
 
1. Tjänsteindelning – både service och omvårdnad ska ingå i 

valfrihetssystemet 
2. Geografisk indelning – socialnämnden bestämmer områden 

som utförare får verka inom 
3. Ersättningsmodell – ersättning utbetalas för utförd tid inom 

ramen för biståndsbeslut 
4. Ickevalsalternativ – ickeväljare tilldelas utförare enligt 

förutbestämd turordning 
5. Interna stödfunktioner – kommunens egen verksamhet 

tillsvidare följer de spelregler som gäller nu, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att följa utvecklingen av arbetet med 

LOV inom socialtjänsten för rapportering till finans- och 
näringslivsutskottet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010-01-25, § 688, beslut om riktlinjer för 
konkurrensutsättning. I dessa riktlinjer delegerar kommunfullmäktige 
till kommunstyrelsen att fatta beslut om konkurrensutsättning av 
verksamhet. 
 
Socialnämnden har 2011-11-02, § 188, beslutat föreslå kommun-
styrelsen besluta att fastställa ett antal grundläggande ställnings-
taganden för utformning av valfrihetssystemet enligt lagen om 
valfrihetssystem, LOV. Förslagen baserar sig på övervägandena i 
socialtjänstens rapport, ”Kundval hemtjänst förstudie”, april 2011.  
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Överläggning 
Projektledare Daniel Antonsson föredrar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 
 
Peder Björk (S) yrkar på följande att-satser för Socialdemokraternas 
del. Han yrkar vidare på att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige 
och inte i kommunstyrelsen, trots den lämnade delegationen till 
kommunstyrelsen. 
 
att införa LOV i hemtjänsten i Sundsvalls kommun under förutsättning 
att: 

• alla brukare erbjuds möjligheten att välja utförare och påverka 
innehållet i välfärden oavsett var man är geografiskt bosatt 
eller omfattningen av behov, 

• kommunen säkerställer medborgarnas rätt till insyn och 
öppenhet genom att personalen ska ha meddelarfrihet och 
meddelarskydd, 

• uppföljning av verksamheterna sker på ett systematiskt sätt och 
omfattar andra insatser än att bara hänvisa till medborgarnas 
aktiva val eller mätningar av nöjdhet,  

• likalydande villkor och krav skall ställas på samtliga utförare 
inkluderat kommunen, 

• de anställda inom all skattefinansierad hemtjänst I Sundsvalls 
Kommun har rätt till heltid, kollektivavtal samt systematisk och 
relevant kompetensutveckling, 

• ickevalsalternativet inom ramen för LOV ska alltid vara 
kommunens verksamhet 

 
att fastställa följande grundläggande ställningstaganden för 
utformning av valfrihetssystemet i hemtjänsten enligt lagen om 
valfrihetssystem – LOV: 

1. Tjänsteindelning – i ett första steg ska bara service ingå i 
valfrihetssystemet. Efter en första period och en utvärdering så 
tar kommunstyrelsen ställning om omvårdnad också ska ingå i 
valfrihetssystemet.  

2. Geografisk indelning – socialnämnden bestämmer områden 
som utförare få verka inom 

3. Ersättningsmodell – ersättning utbetalas för utförd tid inom 
ramen för biståndsbeslut 

4. Ickevalsalternativ – de som inte aktivt väljer utförare kommer 
att få kommunen som utförare 

5. Interna stödfunktioner – kommunens egen verksamhet 
tillsvidare följer de spelregler som gäller nu 
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att uppdra till koncernstaben att följa utvecklingen av arbetet med LOV 
inom socialtjänsten för rapportering till finans- och 
näringslivsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Claes Stockhaus (V) yrkar avslag till ärendet. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Peder 
Björks (S) förslag, dels Claes Stockhaus (V) yrkande om avslag och 
dels Annelie Luthmans (FP) bifall till koncernstabens förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsut-
skottet beslutar enligt koncernstabens förslag.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-14 
• Socialnämndens protokoll, 2011-11-02, § 188 
• Socialnämndens ordförandes skrivelse, 2011-10-25 
• Socialtjänstens rapport ”Kundval hemtjänst vägvalsdokument”, 

september 2011 
• Socialtjänstens rapport ”Kundval hemtjänst förstudie”, april 2011 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-01-25, § 688 
• Riktlinjer för konkurrensutsättning av Sundsvalls kommuns 

verksamheter, 2009-12-14, rev 2010-01-25 
 
– – – – 
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§ 7 Förslag till Hållbar tillväxtstrategi 2021 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att efter en mindre textjustering anta förslag till Hållbar 

tillväxtstrategi 2021 – RIKARE, daterad 2011-12-21,  
  
att Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE från och med 2013 års 

ettåriga Mål och resursplaner ska ingå som underlag för 
verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling, i samtliga 
nämnder och kommunala bolag, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta resurser inom ram för 

stöd till genomförande, kommunikation och kompetensutveck-
ling kopplat till strategin, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2012 komplettera 

strategin med nyckeltal för uppföljning av strategin på samhälls-
nivå, samt beskriva dess önskade utveckling till år 2021, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att från och med år 2013 följa upp 

att Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE får genomslag i 
nämndernas och de kommunala bolagens mål- och 
resursplanering. 

Bakgrund 
De politiska partierna har tagit fram ett förslag till en hållbar 
tillväxtstrategi för Sundsvalls kommun som sträcker sig till år 2021. 
Strategin som går under namnet RIKARE syftar till att vara vägledande 
för att uppnå den partiöverskridande målbilden, Sundsvall Norrlands 
Huvudstad 2021, vilken beslutades av kommunfullmäktige 20 juni 
2011 (KS 2011-00457).  
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Överläggning 
Claes Stockhaus (V) lämnar ett förslag om ett tillägg av texten ”bland 
annat” i första stycket på sidan 9 i förslaget. Meningen i fråga får 
därmed följande lydelse: 
 
Orsakerna till att man pekar på att jämställdhet och mångfald är en 
tillväxtfaktor är att man bland annat tar tillvara mer arbetskraft, mer 
kompetens och får fler personer att blir stärkta av att kunna försörja 
sig själva. 
 
Utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag med Claes Stockhaus 
(V) tillägg. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-20 
• RIKARE – hållbar tillväxtstrategi 2021, 2011-12-21 
 
– – – – 
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§ 8 Överförmyndarnämnden Mitts framtida 
behov av resurser 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om 

överföring av resultat till 2012 undanta överföring av 
överförmyndarnämndens underskott 2011, 

  
att uppdra till koncernstaben att i samråd med Timrå, Ånge och 

Nordanstigs kommuner verka för att nämnden kompenseras för 
framtida kostnadsökningar för arvoden till gode män och 
förvaltare till följd av förändringar i prisbasbeloppet, 

  
att koncernstaben i samråd med överförmyndarkontoret och 

socialtjänsten får i uppdrag att utreda frågan om arvodet till de 
ställföreträdare som kommer att vara anställda inom 
socialtjänstens förvaltarenhet innan verksamheten vid 
socialnämndens förvaltarenhet startar, 

  
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till hur 

ägarsamrådets roll ska formaliseras, 
  
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag på nyckeltal för att 

mäta effektivitet och kvalitet i verksamheten, samt 
  
att godkänna koncernstabens rapport om överförmyndarnämndens 

framtida behov av resurser. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden beslutade i samband med sin behandling av 
delårsrapporten januari-april 2011 att hos koncernstaben ansöka om 
justerad budgetram pga. ökade kostnader. Överförmyndarnämnden 
prognostiserar 2011 ett underskott på sin verksamhet med 0,5 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, med anledning av 
överförmyndarnämndens begäran, att uppdra åt koncernstaben att 
utreda överförmyndarnämndens framtida behov av resurser. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-19 
 
– – – – 
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§ 9 Ombyggnation av GA-skolan för 
samlokalisering av fastighetsverksamheten 
vid Service och teknik 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra åt koncernstaben att genomföra projektering samt 

ombyggnad i GA-skolan för fastighetsverksamheten vid Service 
och teknik, 

  
att ansöka om internlån för projektering samt ombyggnad om totalt 

5,0 mkr, samt 
  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Fastighetsavdelningen vid service och teknik skapades 2009 genom en 
sammanslagning av bygg & förvaltningsavdelningen och driftavdel-
ningens operativa fastighetsverksamhet. Då dessa avdelningar är 
lokaliserade på två olika adresser beslutade fastighetsavdelning under 
2010 att försöka skapa en gemensam kontorslösning.  
 
Under 2010 lämnade Sundsvalls gymnasium lokaler i GA-skolan varför 
vakanser där uppstod. I kommunens strävan att minska externt förhyrda 
lokaler till förmån för ökat internt nyttjade av lokaler blev GA-skolan 
ett naturligt val för en samlokalisering av fastighetsverksamheten. Från 
den 1 januari 2012 disponerar därför fastighetsavdelningen ytor i GA-
skolan. Den externt förhyrda lokalen i Nacksta har ett avtal som 
sträcker sig till 2012-05-31. Det är således prioriterat att lokalerna i 
GA-skolan är anpassade för den nya verksamheten till ovan nämnda 
datum. 
 
En inventering av lokalerna i GA-skolan har visat på en kombination av 
anpassningsåtgärder för ny verksamhet samt underhållsbehov.  

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 17 
 

 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-29 
• Koncernstabens komplettering av skrivelsen, 2011-12-29, separat 

utskick 
 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 18 
 

 
 
KS-2011-01060 
 

§ 10 Kommunhuset, reinvesteringar, etapp 3 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att uppdra åt koncernstaben att genomföra arbeten med 

reinvesteringar i kommunhuset via upphandling, 
  
att finansiera reinvesteringarna genom att använda 6,0 mkr av 

kommunstyrelsens anslag för förvaltningsfastigheter i MRP 
2012, samt 

  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Kommunhuset totalrenoverades 1976-1977. Vissa byggnadsdelar och 
tekniska installationer har nått en ålder då de tekniskt är uttjänta och 
inte kan repareras längre. Under de senaste åren har reinvesteringar i 
form av stambyten, åtgärder på tak m.m. gjorts i kommunhuset. Service 
och teknik föreslår nu att nästa etapp av reinvesteringar ska påbörjas. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-29 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 19 
 

 
 
KS-2011-00866 
 

§ 11 Skönsmon, projektering av ny förskola 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att ianspråkta 1,5 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltnings-

fastigheter för projektering av ny förskola på Skönsmon. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har av service och teknik beställt 
uppförandet av en permanent förskola på Skönsmon. Service och 
teknik ska i samarbete med personal från barn- och utbildningsförvalt-
ningen utreda samt projektera förfrågningsunderlag för infordran av 
totalentreprenad till en beräknad kostnad av 1,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-31 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 20 
 

 
 
KS-2011-00969 
 

§ 12 Krisledningsplan för Sundsvalls kommun  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa krisledningsplan för Sundsvalls kommun enligt förslag 

daterat 2011-11-14. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen ska uppdateras en gång per mandatperiod. 
Länsstyrelsen har uppföljningsansvar av kommunernas arbete med 
krisberedskap enligt Lag (2006:544) och uppmanar kommunerna att 
uppdatera krisledningsplanen det första året i mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till Krisledningsplan för Sundsvalls kommun, 2011-11-14 
• Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i 

Sundsvalls kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2010-03-29 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 21 
 

 
 
KS-2011-00968 
 

§ 13 Reglemente för Sundsvalls kommuns 
krisledningsnämnd 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för Sundsvalls kommuns krislednings-

nämnd enligt koncernstabens förslag 2011-11-14.  

Bakgrund 
Krisledningsnämndens nu gällande reglemente antogs av kommunfull-
mäktige 2010-03-29. Vid uppföljning av reglementet framgick det att 
det fanns ett behov av revidering. Krisledningssamordnare vid 
Medelpads Räddningstjänstförbund samt säkerhetschefen, Sundsvalls 
kommun har efter remiss till stadsjuristen, tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente för krisledningsnämnden  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till reglemente för Sundsvalls kommuns krisledningsnämnd 
• Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt av kommunfull-

mäktige 2010-03-29 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 22 
 

 
 
KS-2011-01015 
 

§ 14 Nationaldagens firande – uppdrag till 
Näringslivsbolaget 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att i avvaktan på ett förtydligat beslutsunderlag, överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (ändrad av kommun-
fullmäktige 2006-11-27, § 20) ska presidiekonferensen svara för 
kommunala uppgifter vid nationaldagsfirandet. Detta ärende handlar 
om vem som ska genomföra de kommunala uppgifterna vid firandet av 
Sveriges nationaldag. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ansvarsfrågan 
ska förtydligas. 
 
Ordföranden föreslår att beslutsunderlaget förtydligas till 
kommunstyrelsens behandling av ärendet och att utskottet, utan eget 
ställningstagande, överlämnar ärendet dit. 
 
Peder Björk (S) bifaller ordförandes förslag under förutsättning att även 
att-satserna förtydligas i det reviderade underlaget. 
 
Ordföranden konstaterar att utskottet beslutar att i avvaktan på ett 
förtydligat beslutsunderlag, överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-01-17 23 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00058 
 

§ 15 Utvärdering av finans- och näringslivs-
utskottets arbete 2011 – diskussion 

Bakgrund 
I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet om 
”Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2012-2014” 
beslutade man att uppdra till koncernstaben att genomföra en 
utvärdering av utskottens arbete under 2011 (2011-12-05, § 396). 
 
Som en del i utvärderingen kommer kommunstyrelsens respektive 
utskott att föra en diskussion om det egna utskottets arbete under 2011. 

Överläggning 
Finans- och näringslivsutskottets ledamöter diskuterar utskottets arbete 
under det gångna året. 
 
– – – – 
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