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Tid Kl. 14.00-16.00 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati(M) tjänstgörande ersättare för 

Malin Broström (M) 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
   
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Johanna Kangas kommunsekreterare 
 Ann-Sophie Holmquist stadsjurist § 59 
 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 59 
 Åke Zetterberg ekonomichef 

socialtjänsten 
§ 61 

 Gunn Tjernblom ekonom  §§ 61-62 
 Maria Åslin marknadschef 

Näringslivsbolaget 
§ 60 

 Torbjörn Stark  controller § 75 
 

Protokollet omfattar §§ 59-80 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Johanna Kangas  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk  
Justerare 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-04-24 3 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
 
 

Justering 
Till justerare utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00370 
 

§ 59 Information om avtal rörande Granlunda 
äldreboende 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Avtalet gällande Granlunda särskilt boende från 2002, löper ut under 
2013 och beslut huruvida avtalet ska förlängas eller annan åtgärd 
vidtas, måste fattas.  
 
– – – – 
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KS-2012-00406 
 

§ 60 Förädling av Sundsvalls Tidnings 
mediacenter till visualiseringsarena 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Finans- och näringslivsutskottet får information om möjligheterna till 
förädling av Sundsvalls Tidnings mediacenter. Tanken att centret kan 
utvecklas till en visualiseringsarena som är ett komplement till Stenstan 
Visitor Center, och en publik lokal för Mittuniversitetet, företag, och 
andra offentliga aktörer.  
 
– – – – 
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KS-2012-00265 
 

§ 61 Månadsrapport mars 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna månadsrapport för mars 2012. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för mars 2012. 
Resultatet till och med mars uppgår till -41,0 mkr vilket är 22,0 mkr 
bättre än resultatet till och med mars 2011. Prognosen för hela året 
beräknas bli ett resultat på 32,0 mkr vilket är 27,1 mkr sämre än det 
budgeterade resultatet.  

Överläggning  
Jonas Borg, ekonomidirektör, redogör för månadsrapportens innehåll.  
Åke Zetterberg, ekonomichef vid socialtjänsten, redogör för 
socialnämndens ekonomiska läge och besparingsarbete.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-12 
• Koncernstabens månadsrapport mars 2012, med bilagor 1 och 2 
 

– – – – 
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KS-2012-00281 
 

§ 62 Kompletteringsbudget 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudgeten för år 2012, enligt 

Koalitionens förslag daterat 2012-04-24. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda 
årsbudgeten (MRP 1 år).  

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar att kommunfullmäktige föreslås fastställa 
kompletteringsbudgeten enligt Koalitionens förslag daterat 2012-04-24.  
 
Peder Björk (S) presenterar förslag till kompletteringsbudget för 2012 
från (S) och (V), och yrkar bifall till detta.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Koalitionens förslag enligt yrkandet från Annelie Luthman (FP), och 
dels förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enligt 
yrkandet från Peder Björk (S).  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt yrkandet från Annelie Luthman 
(FP), nämligen att fullmäktige ska föreslås fastställa 
kompletteringsbudgeten enligt Koalitionens förslag.  

Reservation  
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), och Claes Stockhaus (V) 
reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-13, med bilagor 1-2 
• Koalitionen i Sundsvall, Kompletteringsbudget 2012, presenterat 

vid sammanträdet  
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, förslag till 

kompletteringsbudget 2012, presenterat vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00340 
 

§ 63 Kvarteret Kassören, ombyggnation - medel 
för utförande av etapp 1 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att överlämna förstudien med kultur- och fritidsnämndens begäran 

om medel till de politiska partierna för vidare prioritering i den 
pågående mål och resursplaneprocessen, MRP 2013-2014 med 
plan för ekonomin 2015-2016.  

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har den 21 mars 2012  föreslagit 
kommunfullmäktige att i MRP 2013 avsätta medel för etappen 1 i 
kvarteret Kassören enligt genomförd förstudie.  
 
Då processen för MRP 2013-2014 med plan för ekonomin 2015-2016 
pågår och nu är inne i den fas när partierna arbetar med sina förslag bör 
förstudien snarast överlämnas till partierna för vidare prioritering. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-03-21, § 30 
• Kultur & Fritids skrivelse, 2012-02-10 
• Kultur & Fritid och Scenkonstbolaget, Förstudie kvarteret 

Kassören, Lokaler för scenkonst, februari 2012 
 
– – – – 
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KS-2012-00297 
 

§ 64 Ventilationsåtgärder i skolor - Medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att finansiera ventilationsåtgärder i skolor med 2,5 mkr från 2012 

års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, samt 
  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Ärendet avser reinvesteringar av ventilationsanläggningar i skolor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00279 
 

§ 65 Åtgärder till följd av myndighetskrav för kök i 
särskilda boenden - Medel ur investerings 
budgeten för förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att service och teknik får använda 6,0 mkr ur kommunstyrelsens 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för åtgärder till 
följd av myndighetskrav för kök i särskilda boenden, samt 

  
att attesträtt ges till projektledaren, Josef Andersson. 

Bakgrund 
I kommunstyrelsens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
finns medel avsatta för myndighetskrav för köksåtgärder avseende 
särskilda boenden. Syftet med åtgärderna är att tillgodose skärpta 
myndighetskrav på grund av ny lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-20, med bilaga 1, 2012-03-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00296 
 

§ 66 Reinvesteringar av installationer - Medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att använda 2 mkr från investeringsbudgeten för 

förvaltningsfastigheter för reinvesteringar av installationer, samt 
  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
I flertalet av de kommunala förvaltningsfastigheterna finns det tekniska 
anläggningar med installationer som har nått en ålder då de tekniskt sett 
är uttjänta. För att i fortsättningen uppfylla de myndighetskrav som 
ställs på kommunen som fastighetsägare och krav från hyresgästerna 
krävs det investeringar. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00295 
 

§ 67 Säkerhetsinvesteringar i skolor - Medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltnings 
fastigheter avseende byte av brandlarm i 
Västermalms skola 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att finansiera säkerhetsinvesteringar i skolor med 1 mkr från 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter, samt 
  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Ärendet avser utbyte av befintligt brandlarm plus utökning till fullgott 
skydd i Västermalms skola. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00298 
 

§ 68 Reinvesteringar i kultur - och 
fritidsfastigheter – Medel ur investerings 
budgeten för förvaltningsfastigheter för 
analys och projektering av åtgärder förande 
Njurundahallen  

Beslut 
Finans – och näringslivsutskottet beslutar  
 
att använda 2 mkr ur investeringsbudgeten för 

förvaltningsfastigheter för analys och projektering av åtgärder 
rörande Njurundahallen, samt 

  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Sedan cirka ett år bakåt i tiden har mycket allvarliga skador påvisats i 
Njurundahallen. Fukt/vatten tränger in i byggnadens stomme, 
kondenserar/fälls ut, och kan numera även visuellt konstateras på utsida 
tegelväggar i fasad i form av stora fuktrosor. En hel del enskilda 
tegelstenar i fasader har också av detta skäl frusit sönder under den 
kalla årstiden. De medel som avropas enligt denna skrivelse är en 
obetydlig del av projektets totala omfattning men räcker för att 
analysera och projektera en lösning som kan budgeteras och redovisas 
senare. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00242 
 

§ 69 Internlån – Tingsta äldreboende, ombyggnad 
och rivning  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att bevilja kommunstyrelsen internlån på 9,5 mkr för ombyggnads- 

och rivningsarbeten på Tingsta äldreboende, samt 
  
att finansiera internlånet genom att använda 9,5 mkr av 

internlåneramen i MRP 2012. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 9,5 mkr för att finansiera 
ombyggnads- och rivningsarbeten på Tingsta äldreboende.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-26 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-02-27, § 38 
 
– – – – 
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KS-2012-00143 
 

§ 70 Årsredovisning 2011 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

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

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 
enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt 

  
att fastställa årsredovisningen 2011 för Medelpads 

Räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning för 2011 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Habib Effati (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-03 
• Revisionsrapport, 2012-03-23 
• Kommunrevisionens revisionsberättelse, 2012-03-30 
 
– – – – 
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KS-2012-00307 
 

§ 71 Ansökan om permutation samt bildande av 
samfond för Stiftelsen Justina Altins fond för 
gamla tjänarinnor, Fröken Nanna Platzmans 
stiftelse, och Stiftelsen H E Schermans fond 
för hyresbidrag  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen 

Justina Altins fond för gamla tjänarinnor, 
  
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Fröken Nanna 

Platzmans stiftelse, 
  
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen H E 

Schermans fond för hyresbidrag, 
  
att hos Kammarkollegiet ansöka om bildande av en samfond att 

omfatta de nämnda stiftelserna, samt 
  
att bemyndiga kommunjurist Gunwor Swenning att såsom ombud 

för kommunstyrelsen vidta de justeringar som under 
handläggningens gång kan visa sig behövas.  

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare 
för Stiftelsen Justina Altins fond för tjänarinnor, Fröken Nanna 
Platzmans stiftelse och Stiftelsen H E Schermans fond för hyresbidrag, 
ansöker hos Kammarkollegiet om ändring av stiftelsernas ändamål.  
Kommunstyrelsen föreslås även ansöka om bildande av en samfond 
vari dessa tre stiftelser kan ingå. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27  

 
– – – – 
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KS-2012-00232 
 

§ 72 Marknadsföringsstrategi för Sundsvalls 
kommun  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta koncernstabens förslag till marknadsföringsstrategi för 

Sundsvalls kommun, daterat 2012-02-28, samt 
  
att ärende KS-2012-00525 ”Evenemangs- och 

marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun” behandlas av 
kommunfullmäktige under år 2012, då i form av en 
evenemangsstrategi. 

Bakgrund 
Ärendet avser en marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun. 
Marknadsföringsstrategin ska fungera som ett stöd till den kommunala 
organisationen och är baserad på varumärkesplattformen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-29, med bilaga 

”Marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun”, 2012-02-28 
 
– – – – 
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KS-2012-00284 
 

§ 73 Stenstan Visitor Center — Kostnader och 
drift 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att ärendet till kommunstyrelsens behandling kompletteras med en 

beskrivning av kostnaderna för projektet år 2013. 

Bakgrund 
Stenstan Visitor Center (SVC) kommer att öppnas den 6 juni 2012. Mål 
2-projektet avslutas 2013-09-30. I projektbeskrivningen anges att SVC 
ska drivas vidare av egen kraft efter projekttidens slut. Med anledning 
av att SVC ännu inte tagits i drift är det svårt att göra en detaljerad 
bedömning av kostnader och intäkter. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar med instämmande av Annelie Luthman (FP) 
att ärendet kompletteras med en beskrivning av kostnaderna för 
projektet innan ställning tas till ansvaret för fortsatt drift av 
verksamheten.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet till kommunstyrelsens behandling 
kompletteras med en beskrivning av kostnaderna för projektet år 2013. 
Detta blir också utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
 
– – – – 
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KS-2012-00239 
 

§ 74 Bolagsordning för Norra Kajen Exploatering 
AB  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att revidera bolagsordningen för Norra Kajen Exploatering AB 

enligt koncernstabens förslag daterat 2012-03-02. 

Bakgrund 
Ärendet avser förändrad bolagsordning för Norra Kajen Exploatering 
AB med anledning av Sundsvalls kommuns förvärv av samtliga aktier i 
bolaget.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-20 
• Förslag till bolagsordning för Norra Kajen Exploatering AB,  

2012-03-02 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-04-24 21 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00311 
 

§ 75 Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ge koncernstaben i uppdrag att översiktligt utreda 

konsekvenserna av de föreslagna alternativen, samt eventuellt 
andra alternativ, vad gäller ägarstruktur samt affärs- och 
finansieringsmodeller för Sundsvall Logistikpark. 

 
Vidare beslutar finans- och näringslivsutskottet  
 
att koncernstabens utredning även ska innehålla en beskrivning av 

alternativens eventuella konsekvenser för Sundsvalls Hamn AB. 

Bakgrund 
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) utreder på uppdrag av 
kommunfullmäktige möjligheterna att anlägga en Logistikpark i 
Sundsvall. Bolaget har utarbetat ett ”Underlag för inriktningsbeslut om 
fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark” vilken behandlas av 
bolagets styrelse 4/4 2012. Planen är att ärendet sedan behandlas av 
styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB). Intentionen från SLPAB är att 
kommunfullmäktigen ska kunna fatta ett inriktningsbeslut vid 
junisammanträdet vad gäller skapandet av Logistikparken. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att utredningen även kompletteras med en 
beskrivning av alternativens eventuella konsekvenser för Sundsvalls 
Hamn AB.  
 
Detta blir också utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-30 
 
– – – – 
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KS-2010-00726 
 

§ 76 Fråga om avveckling av Galtströms båtslip 
alternativt arrendera ut markområde vid 
slipen för uppläggning av fartyget S/S 
Ophelia 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
  
att uppdra till koncernstaben att avveckla det kommunala 

engagemanget med båtslipsverksamhet i Galtströms hamn,  
  
att Föreningen Galtströmståget ska erbjudas ta över verksamheten, 

samt  
  
att frågan om sanering hanteras av koncernstaben.  

Bakgrund 
Njurunda kommun och SCA träffade 1967-10-04 en överenskommelse 
om att gemensamt rusta upp kajanläggningarna i Galtström. Hamnen 
skulle i första hand nyttjas för yrkesfiskarnas behov. Dessutom skulle 
den utgöra småbåtshamn. Under år 1976 har Sundsvalls kommun inom 
området utfört viss kompletterande kajanläggning samt anlagt en båtslip.  
 
Den fastighet i Galtströms hamn, där nyss nämnda anläggningar är be-
lägna, ägs av SCA. SCA har under år 1976 lämnat en muntlig 
utfästelse, innebärande att bolaget medgav Sundsvalls kommun 
nyttjanderätt till de mark- och vattenområden som erfordras för kajen 
och båtslipen. Båtslipen ägs alltså av kommunen. Den mark, på vilken 
båtslipen står, ägs däremot av SCA. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att kommunen ska behålla båtslipen och att 
Föreningen Galtströmståget (FTG) får tillgång till denna, enligt 
alternativ tre i koncernstabens tjänsteskrivelse.  
 
Annelie Luthman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar säga upp 
avtalet med SCA, och erbjuder FTG slipen efter sanering av området.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-04-24 23 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Ordförandens föreslår att utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
uppdra till koncernstaben att avveckla det kommunens engagemang i 
båtslipen, att Föreningen Galtströmståget ska erbjudas ta över 
verksamheten, samt att frågan om sanering ska hanteras av 
koncernstaben.  
Detta blir också utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• PM om åtgärder Galtströms båtsliperi, SWECO, 2011-11-23 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20 
 
– – – – 
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KS-2010-00640 
 

§ 77 Riktlinjer vid förfrågan om ekonomisk garanti 
för tvångsförvaltning  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att återremittera ärendet.  

Bakgrund 
Vid tillfällen då tvångsförvaltning har varit aktuellt, har Sundsvalls 
kommun fått frågan om kommunen är beredd att ge ekonomiska garan-
tier till förvaltaren. Det saknas i dag fastställda rutiner för hur 
kommunen ska agera vid sådana tillfällen. Koncernstaben fick i 
uppdrag att ta fram sådana riktlinjer genom samordningsutskottets 
beslut 2010-10-19 § 671. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar med instämmande av Annelie Luthman (FP) 
att ärendet återremitteras för en beskrivning av ärenden som har varit 
aktuella för kommunen, hur kommunen har hanterat dem, och för 
framtagande av de efterfrågade riktlinjerna, där även ansvarsfrågan 
inom kommunen är klargjord.  
 
Ordföranden föreslår att utskottet beslutar återremittera ärendet enligt 
Bodil Hanssons (S) och Annelie Luthmans (FP) yrkande. Så blir också 
utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-20 
• Samordningsutskottets protokoll, 2010-10-19, 671 
 
– – – – 
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KS-2012-00198 
 

§ 78 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden, 
revidering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt av 

stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag daterat 2012-02-06. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har i samverkan med koncernstaben upprättat 
ett förslag till nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden. De 
förändringar som föreslås sammanhänger främst med att hela ansvaret 
för parkeringsverksamheten överförts till stadsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-02-15, § 12 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-01-24, rev. 2012-02-06 
• Förslag till reglemente, 2012-02-06 
 
– – – – 
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KS-2012-00171 
 

§ 79 MRP-uppdrag NT 8, 2010 - Kartlägg inom 
vilka specifika områden som Sundsvall har 
konkurrensfördelar när det gäller företag 
som arbetar med miljöteknik (Clean Tech) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag NT 8, 2010, genom 

rapportbilaga som avser kartläggning inom vilka områden som 
Sundsvall har konkurrensfördelar när det gäller företag som 
arbetar med miljöteknik (cleantech), 

  
 Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag NT 8, 2010, samt 
  
att förklara uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
Koncernstaben avrapporterar uppdrag 8 från MRP 2010 med en 
sammanställd rapport som visar inom vilka områden Sundsvall har 
konkurrensfördelar när det gäller företag som arbetar med miljöteknik 
(cleantech). Ärendet omfattar såväl definition, konkurrensfördelar i 
Sundsvall samt framtida trender och rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-30, med bilaga 
 
– – – – 
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KS-2011-00929 
 

§ 80 Motion (SD) om att privatisera eller lägga ned 
Scenkonstbolaget 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till viljeinriktning om satsning 

på scenkonsten i beslut om MRP 2012 med plan för  
2013 – 2014. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige 
ska besluta  

- ”att skyndsamt utreda om det inom det privata näringslivet finns 
någon tänkbar köpare till Scenkonstbolaget och att i så fall i 
samarbete med landstinget sälja ut bolaget, 

- att om ingen vill köpa bolaget säga upp avtalet om Scenkonst-
bolaget, 

- att låta framtida MRP -förslag avsätta en del av de minskade 
utgiftsökningarna i och med minskade investeringsbehov till att 
bygga eller restaurera kommunens teaterlokaler till att stärka 
föreningslivet så att amatörteatern, via kommunala aulor och 
liknande, kan bedriva verksamheter.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-22 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-03-21, § 37 
• Kultur & Fritids skrivelse, 2012-01-12, rev. 2012-03-07 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-11-02 
 
– – – – 
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