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Tid Kl. 14.00–16.45 

Ajourneringar Kl. 16.00–16.10 och 16.15–16.20 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Habib Effati (M) ersättare för Annelie Luthman (FP) 
 Else Ammor (M)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Peder Björk (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Övriga Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Maud Viklander controller  
 Torbjörn Stark socialdirektör § 150 
 Martin Klausen (SD) representant för (SD) § 150 
 Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg § 151 
 Björn Magnusson controller §§ 152-153 
 Peter Palmqvist finanschef § 154 via telefon 
 Johanna Kangas utredare § 163 
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist § 170 

 

Protokollet omfattar §§ 150–170 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Peder Björk. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ”Avtalspensioner inom socialtjänsten” läggs till som 
ärende 20 och att ”Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 – 
Nyhamn, Skottsund 9:30” läggs till som ärende 21 på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2013-00411 
 

§ 150 Delredovisning av pågående arbete med 
anledning av rapporten ”Analys av 
socialtjänstens verksamhet och ekonomi” 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 164, att en risk- och 
väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi ska 
göras. Denna analys ska ligga till grund för ett åtgärdprogram för att 
komma tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna. Arbetet 
ska fortlöpande återrapporteras till såväl kommunstyrelsen som 
socialnämnden. 

Underlag 
• PM, Analys av socialnämndens verksamhet och ekonomi, 

2013-11-10, delas ut 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 164, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2013-00886  
 

§ 151 Kvalitetssäkra samverkan med 
Mittuniversitetet, ett uppdrag under övriga 
direktiv i kommunstyrelsens mål och 
resursplan 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde under 2012 en dialog med Mittuniversitetet för 
att uppfylla mål som kopplar till Mittuniversitetet och strategin 
RIKARE. Dialogen har resulterat i förslag till samverkansmodell för 
fortsatt strategiskt samarbete samt förslag till modellprojekt för att 
stärka Sundsvalls kommuns och Mittuniversitetets attraktivitet.  
 
Vid dagens sammanträde presenteras resultat av dialogen samt förslag 
till plan för fortsatt arbete framåt. 
 
– – – – 
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KS-2013-00172 
 

§ 152 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 för 
kommunen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för oktober 2013. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapport för oktober 2013. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-12 
• Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 
 
– – – – 
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KS-2013-00762 
 

§ 153 Kvittering av nämndernas mål och 
resursplaner 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att snarast inkomma med 

beslutade indikatorer för mål och resursplan för 2014 samt en 
förklaring till varför de inte följt den beslutade ordningen, 

  
att övriga nämnders mål och resursplaner för 2014 svarar mot mål 

och resursplan 2014 med plan för 2015-2016, samt 
  
att uppmana stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden att snarast 

återkomma med beslutade anslagsnivåer per verksamhet. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att gemensamt med stadsbygg-

nadsnämnden respektive socialnämnden utreda förutsättningarna 
för en korrekt budgetering av respektive nämnds verksamhet, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera ovan nämnda 

uppdrag senast i april 2014, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta investeringsbudgeten 

för 2014 på 1 mnkr för parboendegaranti till kommunstyrelsen, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta MRP-uppdrag 7 VoO, 

2013 ”Möjlighet att välja matleverantör” från kommunstyrelsen 
till socialnämnden, 

  
att bifalla socialnämndens begäran om att redan gjord ramredu-

cering med 7,5 mnkr avseende personlig assistans i Ekonomiska 
ramar för MRP 2014 återställs, 

  
att tillskjuta 13,6 mnkr till barn- och utbildningsnämnden under 

förutsättning av att regeringens budgetproposition godkänns av 
riksdagen, 
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att tillskjuta 3,2 mnkr till socialnämnden under förutsättning av att 

regeringens budgetproposition godkänns av riksdagen, samt 
  
att finansiera tillskotten till barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden med ökade generella statsbidrag. 

Bakgrund 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i plan-
eringen inför 2014 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod 
nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2014-2016.  
 
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders mål och 
resursplaner. Årets granskning har varit något enklare än tidigare år 
eftersom kommunfullmäktiges mål och resursplan för 2014-2016 
endast är en teknisk uppräkning av fjolårets mål och resursplan. Vissa 
av tidigare års synpunkter har beaktats men flera brister kvarstår. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut med 
ändring av att-sats 8, så den får följande lydelse: 
 
att bifalla socialnämndens begäran om att redan gjord ramreducering 
med 7,5 mkr avseende personlig assistans i Ekonomiska ramar för 
MRP 2014 återställs, 
 
Vidare yrkar han avslag till att-sats 9 som i koncernstabens förslag har 
följande lydelse: 
 
att uppdra till socialnämnden att genomföra konkurrensutsättningen av 
personlig assistans, 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till eget förslag från Socialdemokraterna 
som innebär bifall till att-satserna 1, 3, 6, 7, 10, 11 och 12. Förslaget 
innebär också att att-sats 9 i förvaltningens förslag tas bort, samt att 
Socialdemokraterna inte deltar i beslutet gällande att-sats 2. Att-
satserna 4, 5 och 8 får följande lydelser: 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att gemensamt med 
stadsbyggnadsnämnden respektive socialnämnden utreda 
förutsättningarna för en korrekt budgetering av respektive nämnds 
verksamhet, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera ovan nämnda 
uppdrag senast i april 2014, 
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att bifalla socialnämndens begäran om att redan gjord 
ramreducering med 7,5 mkr avseende personlig assistans i 
Ekonomiska ramar för MRP 2014 återställs, 
 
Else Ammor (M) yrkar bifall till ordförandens förslag samt till Peder 
Björks (S) förslag gällande att-sats 4.  
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet. 
 
När sammanträdet återupptas justerar ordföranden sitt yrkande till bifall 
till koncernstabens förslag till beslut samt bifall till Socialdemokrater-
nas förslag gällande att-satserna 4 och 5. Samt till tidigare förslag om 
ändring av att-sats 8 och avslag till att-sats 9. 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Peder Björk (S) i enlighet med 
tidigare förslag samt bifall till ordförandens avslagsyrkande gällande 
att-sats 9. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
ordförandens med fleras förslag och dels Peder Björks (S) med fleras 
förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt ordförandens med fleras förslag till 
beslut. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte 
i beslutet av att-sats 2. 

Reservation 
Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11 
• Koncernstabens slutrapport, 2013-11-07, ”Kvittering av 

nämndernas mål och resursplaner 2014” 
 
– – – – 
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KS-2013-00757 
 

§ 154 Donationsmedelsrapport januari-augusti 
2013 

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

Bakgrund 
Donationsmedlens avkastning per den 30 augusti uppgår till 1,5 % och 
portföljens marknadsvärde var 148,3 mnkr. Portföljens avkastning per 
2013-08-31 understiger index med 1 %. 
 
Sedan årsskiftet 2007/2008 har portföljens reala avkastning varit 2,43 
% per år, vilket är lägre än målsättningen på 3,0 %.  
 
Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns 
placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00777  
 

§ 155 Utvärdering av intern kontroll 2013 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna utvärderingen av intern kontroll 2013 för 

kommunstyrelsen, med avseende på uppsiktsplikten, 
  
att punkten ”MRP – Kollektivtrafiken” slutredovisas under våren 

2014 för kommunstyrelsen, samt 
  
att överlämna utvärderingen till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna 
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i 
samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en 
utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt 
område. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23, med följande bilagor: 

1, ”Rapportering av intern kontroll 2013”, 2013-10-29 
2, ”Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2013, avseende 
uppsiktsplikten” 
3, ”Kapitalförstöring av anläggningstillgångar” 
4, ”Riskanalys kopplad till budget och verksamhetsplaner” 
5, ”MRP - kollektivtrafik” 
6, ”Process för riskhantering” 
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7, ”Beredningsprocessen” 
Underbilagor till Beredningsprocessen: 

− 7-1 ”Metodbeskrivning och metoddiskussion” 
− 7-2 ”Redovisning av granskade ärenden gällande rutiner för 

ekonomisk och juridisk beredning” 
− 7-3 ”Redovisning av granskade kallelser till utskott, 

gällande förekomsten av separata utskick av 
beslutsunderlag”. 

 
– – – – 
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KS-2013-00686 
 

§ 156 Intern kontrollplan 2014 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2014 för 

kommunstyrelsens uppsiktsansvar. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll 
anges att nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-16, med följande bilagor: 

1. Finans- och näringslivsutskottets riskbedömning, 2013-10-15 
2. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende 
uppsiktplikten 
 

 
– – – – 
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KS-2013-00773 
 

§ 157 Utökad ram för socialnämnden för 
övertagande av hemsjukvård 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 60 740 tkr för helåret 2014 till socialnämnden för 

övertagande av hemsjukvård, 
  
att belopp för tidsperiod mellan skatteväxlingsdatum och 

kommunens faktiska övertagande regleras, samt 
  
att anslaget finansieras genom ökade skatteintäkter genom 

skatteväxling och förändrade statsbidrag i utjämningssystemen 
med anledning av förestående skatteväxling. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 om en tekniskt omräknad 
mål- och resursplan för 2014 med plan för 2015-2016. I ärendet 
beslutades även om skattesatsen för 2014. Den nya skattesatsen 
innefattar en skatteväxling med landstinget för att kommunen ska ta 
över ansvaret för hemsjukvården från och med den 3 februari 2014. 
Skatteväxlingen görs på helårsbasis och en återbetalning för belopp 
motsvarande 33 dagar ska göras till landstinget. 
 
I ärendet avsåg koncernstaben att återkomma till kommunfullmäktige i 
ett särskilt ärende där effekterna av skatteväxlingen beskrivs och även 
med ett förslag till ett tilläggsanslag till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00748 
 

§ 158 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för år 2014 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Cecilia Tunell, Ingrid Engström, Bernadette 
Charasse, Josefin Karlsson och Birgitta Blom Anderson för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens 
bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona att: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2014 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att 
två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. 
Fullmakten avser bankfilen som sänds, 

  
att för år 2014 bemyndiga Ingela Berglund, Anneli Forsberg, 

Gunbritt Walther och Sara Tenggren att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten 
avser utbetalningar inom socialtjänsten, samt 

  
att från och med 2014-01-01 återkalla den fullmakt som 

kommunstyrelsen beslutade om 2013-01-14 § 13. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2013-01-14 beslut om fullmakt för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för år 2013. 
Fullmakten uppdateras en gång per år och vid behov. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00820 
 

§ 159 Förvärv av fastigheten Sundsvall 
Laboratoriet 6 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord 

Ekonomisk Förening för en köpeskilling om 6 800 000 kronor, 
  
att utgiften för förvärvet finansieras genom inkomster från 

försäljning av tomter i kommande exploateringskalkyl för 
området. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord ekonomisk förening för en 
köpeskilling om 6 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 136 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-09-18 
• Karta över fastigheten 
• Förslag till köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och Konsum 

Nord Ekonomisk förening 
 
– – – – 
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KS-2013-00845 
 

§ 160 Finansiering av utökade kostnader för 
ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, 
teaterkvarteren 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att kultur- och fritidsnämndens utökade kostnader till 

följd av teaterprojektet hanteras genom motsvarande höjning av 
nämndens ekonomiska ram, 

  
att finansiering av tillkommande driftskostnader samt utökade 

kostnader för kultur- och fritidsnämnden hanteras i partiernas 
förslag till mål- och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-
2018, 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att nå överenskommelse 

med Scenkonstbolagets andra ägare, Landstinget, om hur ökade 
hyreskostnader med anledning av detta beslut ska fördelas 
mellan parterna, samt 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med 

Landstinget nå överenskommelse om i vilken omfattning 
Scenkostbolaget själv ska teckna hyresavtal med hyresvärdarna. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 avsattes 150 
mnkr i tre år för Sundsvalls utveckling. I den beslutade investerings-
budgeten har 35 mnkr avsatts från 2014 års anslag för åtgärder i 
teaterkvarteren. Övriga 25 mnkr hänvisas till arbetsmiljöåtgärder och 
finansieras från 2013 och 2015 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter. Kultur- och fritidsnämndens kostnad för 
kapitalet är således finansierat genom att kapitalkostnad för 
investeringsmedel i MRP-uppdrag kompenseras fullt. För resterande 25 
mnkr ges full kompensation då den delen av investeringen kan härledas 
till arbetsmiljöåtgärder. Avrop av investeringsmedel hanteras i ett eget 
beslutsärende (KS-2013-00688) till infrastruktur- och serviceutskottet. 
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Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-11-19 19 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
 
– – – – 
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KS-2013-00669  
 

§ 161 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2014, 
  
att anvisa 360 tkr till kultur- och fritidsnämnden för ökat driftbidrag 

2014 till Scenkonst Västernorrland AB, 
  
att finansieringen av anslaget hänskjuts till kompletteringsbudget 

2014, samt 
  
att eventuell uppräkning för 2015 får beaktas i arbetet med mål och 

resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % 
respektive 60 % för kommunen och landstinget. Ägardirektivet 
godkänns årsvis. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
• Förslag till ägardirektiv, 2013-06-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00804  
 

§ 162 Ansökan om medverkan i Regionalt 
projektkontor 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att Sundsvalls kommun medverkar i projektet Regionalt 

projektkontor (RPK), 
  
att Sundsvalls kommun medfinansierar projektet med 40 tkr, 
  
att finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för närings-

livsverksamhet samt marknadsföring och turism 2014, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att avsätta personella resurser för att 

möjliggöra projektets mål. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått en förfrågan från Landstinget Väster-
norrland om att medverka i projektet Regionalt projektkontor (RPK).  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29 
• Landstinget Västernorrlands skrivelse, 2013-09-27, inklusive 

bilagor 
 
– – – – 
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KS-2013-00706 
 

§ 163 Information om utökade kostnader för 
utbyggnad av VA-nätet på Alnö och i 
Njurunda (VA-projekt 2015) 

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

ställningstagande. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB har konstaterat att kostnaden för att ansluta 
fastigheter i Lubban/Galtström och på Alnö till det kommunala 
systemet för vatten och avlopp har blivit dyrare, sedan den senaste 
informationen om fördyring av projektet lämnades till 
kommunstyrelsen. Ärendet är en information till kommunfullmäktige 
om denna fördyring. 

Överläggning och beslutsgång 
Else Ammor (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande samt att ärendet ska föredras för 
kommunstyrelsen. 
 
Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
• Sundsvall Vatten AB:s prognoshistorik VA-projekt Alnö 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-09-12, § 91 
• Stadsbackens skrivelse, 2013-09-02 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2013-05-28, § 24 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2013-06-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00829  
 

§ 164 Medfinansiering av Science Park, ett 
etableringsprojekt 

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

ställningstagande. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park AB ansöker om medfinansiering till ett 
etableringsprojekt av en regional science parkmiljö i nya lokaler vid 
Grönborg. Syftet är att utveckla miljö och tjänsteinnehåll för förnyelse 
och innovation inom näringsliv och offentlig sektor genom att skapa en 
öppen och kreativ miljö för större kunskapsintensiva innovations- och 
utvecklingsprojekt i regionen.  

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande samt att kommunstyrelsen ska få information om 
Åkroken Science Park AB med anledning av att verksamheten har 
uppmärksammats i media. 
 
Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Sammanfattande projektbeskrivning, 2013-10-28 
• Budget för projektet 
 
– – – – 
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KS-2013-00739 
 

§ 165 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED 1, 
2013 – Ledning med hållbarhet i fokus 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 1, 2013 – 

Ledning med hållbarhet i fokus, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan för 2013-2014 med 
plan för 2015-2016 (MRP) kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla 
arbetet med en väl fungerande och effektiv ledningsorganisation – 
ledning med hållbarhet i fokus. Det pågår ett arbete med utveckling av 
styr- och ledningsmodellen liksom implementering av den hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE. Därför kan uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-16 
 
– – – – 
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2013-11-19 25 
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KS-2013-00803 
 

§ 166 Kommunstyrelsens temadagar 2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ha teman på sammanträdesdagarna under 2014, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande och oppositionsrådet besluta om ämnen och 
utformning av teman och informationer under 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om kommunstyrelsen, liksom tidigare år, ska fortsatta 
att ha teman på sammanträdesdagarna även under 2014. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00591 
 

§ 167 Uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i 
Sundsvall och utveckling av Norra Kajen – 
begäran om förlängd tidsfrist för 
återrapportering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tidsfristen för återrapportering av uppdrag rörande ökat 

bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen till 
februari 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att förlänga tidsfristen för återrapportering av 
uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av 
Norra Kajen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober om åtgärder för ökat 
bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra kajen. Samtliga 
uppdrag ska enligt beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast 2013-12-16. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 215 
 
– – – – 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00867 
 

§ 168 Avsättning av medel till Sundsvalls 
Naturskyddsfond 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 424 000 kronor till Sundsvalls naturskyddsfond, samt 
  
att anslaget till naturskyddsfonden finansieras via 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Bakgrund 
Sundsvalls Naturskyddsfond har funnits sedan 1995, och förvaltas av 
Sundsvalls kommun. Fondens kapital har under åren använts till olika 
positiva insatser, och är nu kraftigt decimerad. Förslaget innebär att 
fonden återställs till samma ekonomiska status som vid dess början. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden ändrar sitt skriftliga yrkande till följande: 
 
att avsätta 424 000 kronor till Sundsvalls naturskyddsfond, samt  
 
att anslaget till naturskyddsfonden finansieras via kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov. 
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsens behandling av detsamma. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte 
i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M) 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-11-19 28 
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KS-2013-00894 
 

§ 169 Avtalspensioner inom socialtjänsten 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillskjuta 10 mnkr till socialnämnen för avtalspensioner under 

2013, 
  
att finansiera tillskottet till socialnämnden med en sänkning av årets 

budgeterade resultat, 
  
att erbjudandet går till medarbetare med hög sjukfrånvaro, samt 
  
att erbjudandet följer Sundsvalls Kommuns sedan 2009-11-09 

gällande riktlinjer för hel särskild avtalspension förutom vad 
gäller kravet att tjänsten inte behöver återbesättas.  

Bakgrund 
Med anledning av att AFA-försäkring beslutat om en återbetalning av 
premier från AGF-KL försäkringen föreslås att socialnämnden får 
använda 10 mnkr av dessa återbetalda premier till avtalspensioner.  
 
Erbjudandet ska då riktas till medarbetare som har hög sjukfrånvaro på 
grund av en hälsoproblematik, för att ge dessa medarbetare en 
möjlighet till ett bra avslut på sitt arbetsliv inom Sundsvalls kommun. 
Förutsättningen för ett erbjudande är att den som erbjuds hel särskild 
avtalspension uppfyller Sundsvalls Kommuns sedan 2009-11-09 
gällande riktlinjer för hel särskild avtalspension förutom kravet att 
tjänsten inte ska återbesättas. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till 
kommunstyrelsens behandling av detsamma. 
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Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte 
i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M), delas ut 
 
– – – – 
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KS-2013-00858 
 

§ 170 Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 
3:11 – Nyhamn, Skottsund 9:30 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen begär av Länsstyrelsen i Västernorrland att de 

meddelar föreskrifter enligt ordningslagen 3 kap 11§ gällande 
Skottsund 9:30, 

  
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med förslag på 

finansiering av instängsling av området och därmed förenliga 
kostnader, under förutsättning att föreskrifter meddelas. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun begär att länsstyrelsen ska meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen 3 kap 11 § gällande tills vidare, om förbud för 
allmänheten att vistas inom området (inringat med rött enligt bifogad 
karta), då tillfredställande skydd mot olyckor inte kan åstadkommas 
med mindre ingripande åtgärder. Kommunen begär att föreskrifterna 
gäller med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-11-11, § 318, delas ut 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11, delas ut 
• Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 samt kartbilaga, 

2013-11-11, delas ut 
 
– – – – 
 


	Justering
	Dagordning
	§ 150 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten ”Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi”
	Beslut
	Bakgrund
	Underlag

	§ 151 Kvalitetssäkra samverkan med Mittuniversitetet, ett uppdrag under övriga direktiv i kommunstyrelsens mål och resursplan 2012
	Beslut
	Bakgrund

	§ 152 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 för kommunen
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 153 Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2014
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Deltagande i beslut
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 154 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2013
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 155 Utvärdering av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 156 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 157 Utökad ram för socialnämnden för övertagande av hemsjukvård
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 158 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2014
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 159 Förvärv av fastigheten Sundsvall Laboratoriet 6
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 160 Finansiering av utökade kostnader för ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, teaterkvarteren
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 161 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2014
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 162 Ansökan om medverkan i Regionalt projektkontor
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 163 Information om utökade kostnader för utbyggnad av VA-nätet på Alnö och i Njurunda (VA-projekt 2015)
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 164 Medfinansiering av Science Park, ett etableringsprojekt
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Beslutsunderlag

	§ 165 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED 1, 2013 – Ledning med hållbarhet i fokus
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 166 Kommunstyrelsens temadagar 2014
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 167 Uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen – begäran om förlängd tidsfrist för återrapportering
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 168 Avsättning av medel till Sundsvalls Naturskyddsfond
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Deltagande i beslut
	Beslutsunderlag

	§ 169 Avtalspensioner inom socialtjänsten
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning och beslutsgång
	Deltagande i beslut
	Beslutsunderlag

	§ 170 Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 – Nyhamn, Skottsund 9:30
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag


