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Justering 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§69  Årsredovisning 2014 för Sundsvalls 
kommunkoncern 
(KS-2014-00955-6) 
 
Beslut 
Finans-och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommunkoncern, 
samt 
 
att överlämna årsredovisningen till revisorerna. 
 
Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för 2014. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har upprättat förslag till årsredovisning 2014 för 
kommunen och kommunkoncernen. Kommunens resultat för 2014 
uppgår till 17,1 miljoner kronor, vilket är en försämring med 83,7 
miljoner kronor jämfört med 2013 (100,8 miljoner kronor). I den 
sammanställda redovisningen uppgår resultatet till 27,1 miljoner 
kronor. Största negativa post är socialnämndens underskott som 
uppgår till 132 miljoner kronor.  
 
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2014. 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunen inte får besluta 
om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Det beräknade 
överskottet enligt balanskravsrutredningen uppgår till 2,4 miljoner 
kronor. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§70  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 
(KS-2015-00225-1) 
 
Beslut 
Finans-och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan  
2013–2014 med plan för 2015–2016. 
 
Ärendet 
Redovisning av uppdrag i MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016, 
samt uppdragens status per 2014-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Uppdragssammanställning år 2014 
 
_ _ _ _ 
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§71  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2014-12-31 
(KS-2015-00029-11) 
 
Beslut 
Finans-och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2015-02-19, samt 
 
att förklara uppdragen avslutade. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat tom december 2014, för 
kommunfullmäktiges godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12 § 68 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-10-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12 § 69 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-10-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12 § 70 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-10-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-11-12 § 78 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-11-19 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-09-24 § 104 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-09-02 
• Socialnämndens protokoll, 2014-05-21 § 93 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2015-05-12 
 
_ _ _ _ 
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§72  Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2014 samt anslag för 
förbrukning av överskott 
(KS-2015-00182-5) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja undantag, innebärande ett avsteg från reglerna för Över-
föring av resultat, för socialnämndens underskott 2014 på 132 014 tkr 
vid överföring av resultat från 2014 till 2015", 
 
att i övrigt fastställa resultatöverföring från 2014 enligt koncern-
stabens förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga 
skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 9 729 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 9 729 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för ianspråktagande av överskott, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera den nu ackumulerade 
investeringsbudgeten och bedöma om den är realistisk att genomföra 
samt att komma med förslag på hantering för att undvika att anslag 
ligger bundna i många år. 
 
Ärendet 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas 
i en egen process – Överföring av resultat. Fr o m 2011 ändrades 
reglerna så att nämnderna även ska beviljas anslag för den 
förbrukning som nämnderna ska göra av ackumulerat överskott under 
innevarande år. De nya reglerna innebar även att en striktare 
tillämpning ska ske vid prövning av undantag vid överföring enligt 
begreppet Synnerliga skäl.  
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Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt tillägg till 
en första att-sats med följande lydelse:  
 
att bevilja undantag, innebärande ett avsteg från reglerna för Över-
föring av resultat, för socialnämndens underskott 2014 på 132 014 
tkr vid överföring av resultat från 2014 till 2015. 
 
Ordföranden yrkar också att koncernstabens förslag till andra att-sats 
ändras enligt följande lydelse: 
 
att i övrigt fastställa resultatöverföring från 2014 enligt koncern-
stabens förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga 
skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det 
koncernstabens förslag med ordförandens förslag till tillägg. Detta 
blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 
 
Deltagande i beslut 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) meddelar att de åter-
kommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och därmed 
inte deltar i dagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Överföring av resultat från 2014 och ingående 
ackumulerat överskott 2015-01-01 

o Bilaga 2 – Specifikation över ackumulerat eget kapital  
2015-01-01 

o Bilaga 3 – Överföring av investeringar från 2014–2015 
o Bilaga 4 – Förbrukning 2015 av tidigare års överskott 
o Bilaga 5 – Överföring av resultat 2015 för koncernstaben 

 
_ _ _ _ 
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§73  Förstärkning av busslinje 1 
(KS-2015-00211-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna utökade kostnader vad gäller föreslagen förstärkning av 
linje 1, samt 
 
att kostnaderna för trafikförändringarna motsvarande 1 170 tkr i 
2015 års priser, finansieras inom ram för kollektivtrafikbudgeten 
 
Ärendet 
På grund av pågående och planerade vägarbeten på linje 1:s sträcka 
Navet – Bergsåker är förseningarna i högtrafiktid omfattande och 
detta kommer att fortgå under 2015. Kollektivtrafikmyndigheten, 
Sundsvalls kommun och Nobina Sverige AB har gemensamt studerat 
vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tidhållning och tillförlitlig-
het i trafiken och förslår att linje 1 förstärks. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§74  Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB 
(KS-2015-00143-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2014 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Stadsbackenkoncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 21,5 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 6 316,0 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Stadsbacken AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§75  Årsredovisning 2014 för Mitthem AB 
(KS-2015-00142-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns 
förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Mitthem AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 5,4 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 1 687,4 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Mitthem AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§76  Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget 
i Sundsvall AB 
(KS-2015-00131-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat 
årsredovisning för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 13,4 
mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§77  Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten 
AB 
(KS-2015-00134-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundsvall Vatten AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 1,8 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 1 307,3 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvall Vatten AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§78  Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten 
AB 
(KS-2015-00133-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
MittSverige Vatten AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 40,4 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§79  Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB 
(KS-2015-00138-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundsvall Elnät AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
41,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 524,7 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvall Elnät AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§80  Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi 
AB 
(KS-2015-00141-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundsvall Energi AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med  
-29,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 1 623,5 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Överläggning 
Det noteras att Stefan Falk (FP) önskar att bolagscontrollern finns 
tillgängling för frågor i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvall Energi AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§81  Årsredovisning 2014 för ServaNet AB 
(KS-2015-00139-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
ServaNet AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 3,5 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 43,2 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för ServaNet AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§82  Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall 
AB 
(KS-2015-00144-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i REKO Sundsvall AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i REKO Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
REKO Sundsvall AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 3,8 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 54,1 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för REKO Sundsvall AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§83  Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn 
AB 
(KS-2015-00137-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundvalls Hamn AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 
0,1 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 34,8 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Hamn AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-03-09 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§84  Årsredovisning 2014 för Sundsvalls 
Oljehamn AB 
(KS-2015-00136-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundvall Oljehamn AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 3,1 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 4,7 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvalls Oljehamn AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§85  Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB 
(KS-2015-00140-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Korsta Oljelager AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med  
0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 10,6 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Korsta Oljelager AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§86  Årsredovisning 2014 för Sundsvall 
Logistikpark AB 
(KS-2015-00135-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Sundsvall Logistikpark AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 70,8 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistikpark AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§87  Årsredovisning 2014 för Midlanda Flygplats 
AB  
(KS-2015-00128-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Midlanda Flygplats AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med  
-3,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 26,8 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 förMidlanda Flygplats AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§88  Årsredovisning 2014 för Midlanda 
Fastigheter AB 
(KS-2015-00129-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Midlanda Fastigheter AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med -1,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,6 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Midlanda Fastigheter AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§89  Årsredovisning 2014 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB 
(KS-2015-00132-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU AB) följer revisorns förslag 
och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i SKIFU AB har överlämnat årsredovisning för 2014 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
SKIFU AB redovisar ett resultat efter finansiella poster med 8,8 
mnkr. Balansomslutningen uppgår till 532,2 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB 

o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 
 
_ _ _ _ 
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§90  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2015-00130-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Exploateringkoncernen AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster med -12,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 
178,9 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Exploatering AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§91  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Entreprenad AB 
(KS-2015-00145-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Entreprenad 
AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Entreprenad AB har överlämnat 
årsredovisning för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Entreprenad AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,1 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Entreprenad AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§92  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2015-00146-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Utveckling AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,2 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Utveckling AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§93  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2015-00147-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Holding AB redovisar ett resultat efter finansiella poster 
med 0,4 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 0,1 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Holding AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§94  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Kvarter 3 AB 
(KS-2015-00148-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Kvarter 3 AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 10,7 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 3 AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§95  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Kvarter 4 AB 
(KS-2015-00149-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 4 AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 4 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Kvarter 4 AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 5,9 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 4 AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§96  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Kvarter 5 AB 
(KS-2015-00150-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 5 AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 5 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Kvarter 5 AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med 0,0 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 13,4 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 5 AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§97  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Kvarter 6 AB 
(KS-2015-00151-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 6 AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
  
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 6 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Kvarter 6 AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med -0,7 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,8 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra KajenKvarter 6 AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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§98  Årsredovisning 2014 för Norra Kajen 
Kvarter 7 AB 
(KS-2015-00152-1) 
 
Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 7 AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 
 
Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 7 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2014 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 
 
Norra Kajen Kvarter 7 AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster med -0,7 mnkr. Balansomslutningen uppgår till 7,7 mnkr. 
 
Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkning, disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 

o Årsredovisning 2014 för Norra Kajen Kvarter 7 AB 
o Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 

 
_ _ _ _ 
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