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Tid Kl. 14:00-14:20  
Plats Kommunhuset, mötesrum 538A  

 
Beslutande Bodil Hansson (S) ordförande 
 Leif Nilsson (S) v ordförande 
 Hans Forsberg (C) ersätter Lisa Tynnemark (S) 
 Niklas Evaldsson (V)  
 Reinhold Hellgren (C)  
 Alicja Kapica (M)  
 Ina Lindström Skandevall (L)  

 
Övriga Jonas Walker kommundirektör 
 Örjan Folkesson ekonomidirektör 
 Pär Hammarberg kommunsekreterare 
 Gunnel Åhlund Näslund  kompetensstrateg § 25 

 
 
Protokollet omfattar §§ 22-31 
 
Det noteras till protokollet att § 31 läggs till i ärendelistan. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Ina Lindström Skandevall  
Justerare 

 
 
 
Pär Hammarberg 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Ina Lindström Skandevall 
med Alicja Kapica som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
 
Ordföranden önskar få ärendet Ordförandeförslag om förbättrat 
företagsklimat tillagt på dagordningen, vilket utskottet godkänner. 
 
_ _ _ _  
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§ 22 Donationsmedelsrapport 2021 
(KS-2022-00243-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna Donationsmedelsrapport 2021. 
 

Ärendet 
Donationsmedelrapport 2021 är en sammanställning av förvaltningen 
av Sundsvalls kommuns donationsmedel sedan årsskiftet 2020/2021, 
dess resultat och exponering i relation till beslutade mål och 
restriktioner.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse- KS-2022-00243-1 
• Donationsmedelsrapport 2021 
_ _ _ _ 
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§ 23 Ekonomisk månadsrapport mars 2022 
(KS-2022-00022-6) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport mars 2022. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport för 
perioden januari-mars 2022. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00022-6 
• Månadsrapport mars 1.0a 
_ _ _ _ 
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§ 24 Behov av utökad driftram för 
stadsbyggnadsnämnden 
(KS-2021-01144-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta frågan om utökad budget för stadsbyggnadsnämnden 
från 2023 och framåt till det politiska arbetet med mål och resursplan 
2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om utökad budgetram 
2022 för dagvattenavgift allmän platsmark, höjda elnätsavgifter, 
ökade administrativa kostnader för fordon mm, 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i mål och 
resursplan 2022 på 3 150 000 kronor för drift av väg 562 
Skönsbergsrondellen-Resecentrum, samt 
 
att frågan om finansiering hänskjuts till kompletteringsbudget 2022. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om behov av att tillskjuta driftmedel till 
stadsbyggnadsnämnden på grund av utökade driftkostnader. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse- KS-2021-01144-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 § 210 
_ _ _ _ 
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§ 25 Plan för att öka elevers måluppfyllelse 
(KS-2022-00295-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anse barn- och utbildningsnämndens uppdrag att ta fram en plan 
för att öka elevernas måluppfyllelse vara redovisat, 
 
att avsätta 850 000 kr för att möjliggöra en tidsbegränsad 
resursförstärkning inom ramen för befintlig HR-organisation med 
uppdrag att stödja barn- och utbildningsförvaltningen i anslutning till 
genomförandet av Plan för att öka elevers måluppfyllelse, 
 
att tillskjuta till kommunstyrelsekontoret driftmedel för 
resursförstärkning av HR-organisation för att stödja barn- och 
utbildningsförvaltningen om 850 000 kronor i mål och resursplan för 
2022, 
 
att frågan om finansiering av driftmedel för resursförstärkning av 
HR-organisation för att stödja barn- och utbildningsförvaltningen 
hänskjuts till kompletteringsbudget för 2022, 
 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa 
elevprognoser i syfte att snabbare kunna vidta rätt stödinsatser vid 
negativ resultatutveckling, 
 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för 
att utveckla elevhälsan med särskilt fokus på ökad likvärdighet och 
på att nå elever med problematisk skolfrånvaro i ett tidigare skede, 
samt 
 
att lämna över rapporten till de politiska partierna inför MRP-arbetet 
2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en plan för att öka elevernas 
måluppfyllelse samt att redovisa uppdraget i kommunstyrelsen. Nu 
föreliggande ärende avser denna plan. 
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Överläggning 
Kompetensstrateg Gunnel Åhlund Näslund och kommundirektör 
Jonas Walker svarar på ledamöternas frågor. 
 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag, med 
följande tilläggsattsatser: 
 

Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa 
elevprognoser i syfte att snabbare kunna vidta rätt 
stödinsatser vid negativ resultatutveckling 
 
Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 
plan för att utveckla elevhälsan med särskilt fokus på ökad 
likvärdighet och på att nå elever med problematisk 
skolfrånvaro i ett tidigare skede   
 
Att lämna över rapporten till de politiska partierna inför 
MRP-arbetet 2023-2024 med plan för 2025-2026 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hennes eget förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets 
beslut. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00295-2 
• Handlingsplan förbättrade elevresultat - ny version1 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-28 § 29 
_ _ _ _ 
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§ 26 Kompletteringsbudget 2022 
(KS-2022-00385-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2022 enligt föreliggande förslag 
daterat 2022-04-05, samt 
 
att finansiering med totalt 5 000 000 kronor sker genom 
ianspråktagande av medel från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i Mål och resursplan 2022. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudget 2022 behandlar tidigare fattade beslut av 
kommunfullmäktige och nämnder om nya eller förändrade anslag. 
Dessa finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov på 5 miljoner kronor. Tre ärenden är 
föremål för kompletteringsbudget, totalt uppgår förslaget av nya 
tillkommande driftsanslag 2022 till 5 miljoner kronor. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00385-1 
_ _ _ _ 
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§ 27 Svar på revisionsrapport, Översiktlig 
granskning av delårsrapport 2021-08-31 
(KS-2021-00938-3) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse, KS-2021-00938, som svar på revisionsrapport 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2021-08-31. 
 

Ärendet 
Ärendet avser kommunstyrelsekontorets svar på revisorernas rapport 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2021-08-31. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00938-3 
_ _ _ _ 
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§ 28 Uppföljande revisorsgranskning av tidigare 
genomförda granskningar 2018 
(KS-2020-00431-27) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse 2022-04-04 (KS-2020-00431). 
 

Ärendet 
Ärendet avser svar på revisorernas rapport ”Uppföljande 
revisorsgranskning av tidigare genomförda granskningar 2018”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00431-27 
• Uppföljande granskning av året 2018 
_ _ _ _ 
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§ 29 Ansvaret för Mokajen 
(KS-2022-00281-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för Mokajen överförs från kommunstyrelsens 
hamnverksamhet till Stadsbyggnadsnämnden, 
 
att kapitalkostnader för Mokajen förs över från kommunstyrelsen till 
stadsbyggnadsnämnden,  
 
att skattemedel motsvarande 105 000 kronor förs över från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 
2022, samt 
 
att skattemedel motsvarande 210 000 kronor förs över från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 
2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller flyttning av det ekonomiska ansvaret för Mokajen från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00281-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2022-02-23 §29 
_ _ _ _ 
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§ 30 Skrivelse från Konkurrensverket om 
kommunal kompetens på fiber- och 
bredbandsområdet 
(KS-2021-00549-21) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ha tagit del av Konkurrensverkets skrivelse om kommunal 
kompetens på fiber- och bredbandsområdet 2021-11-23 (Dnr 
705/2021).   
 

Ärendet 
Ärendet rör en skrivelse från Konkurrensverket rörande en utredning 
om Norrskens verksamhet ska förbjudas enligt 3 kap. 27 § 
konkurrenslagen eller inte.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00549-21 
• Bilaga 1 Skrivelse Konkurrensverket om kommunal kompetens 

på fiber- och bredbandsområdet 2021-11-23 
_ _ _ _ 
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§ 31 Ordförandeförslag om förbättrat 
företagsklimat 
(KS-2022-00434-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att införa parkeringsvärdar 
istället för parkeringsvakter, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden samt miljönämnden att anpassa 
handläggningstiderna för företag så att de är i nivå med genomsnittet 
på de 50 kommuner som har kortaste handläggningstiderna, 
 
att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att justera 
servicegarantin för alkoholtillstånd så att den gäller även under 
sommaren, 
 
att öka service och tillgänglighet för företagen i kommunen genom 
att avskaffa begräsningar i kommunens telefontider inom 
stadsbyggnadsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden samt 
miljönämnden, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden samt miljönämnden att genomföra en 
utbildningssatsning om minst åtta timmar för handläggare som 
arbetar med myndighetsärenden för att ta del av företagens 
perspektiv. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att införa servicen ”låna en 
upphandlare” för att erbjuda intresserade företag en timme för att gå 
igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram en e-tjänst där 
företagare kan anmäla om de anser att kommunen agerar så det 
snedvrider konkurrensen samt att skapa rutiner för att utreda 
eventuella anmälningar. 
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Ärendet 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår genom 
Bodil Hanssons (S) ordförandeförslag ett antal åtgärder för att 
förbättra och utveckla Sundsvalls företagsklimat, som en del av 
arbetet med att nå målet 5 000 nya jobb till 2030 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) föreslår att det görs en redaktionell ändring i 
ordförandeförslagets sista attsats: Att ta bort orden ”du som”, så 
lydelsen blir: 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram en e-tjänst 
där företagare kan anmäla om de anser att kommunen agerar 
så det snedvrider konkurrensen samt att skapa rutiner för att 
utreda eventuella anmälningar. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hennes eget ordförandeförslag, med den föreslagna redaktionella 
ändringen. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar 
därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag om förbättrat företagsklimat 
_ _ _ _ 
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