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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Persson med
Magnus Sjödin som ersättare.
––––
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Dnr KS 682/09 140

§ 848 Inriktning, organisering samt finansiering av
kommunens näringslivsenhet efter år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

att

avsikten är att under perioden 2011-2014 anslå 7 190 tkr per år
till Sundsvall Business Region,

att

uppdra till koncernstaben att under år 2010, i samråd med
förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration, återkomma med förslag angående företagslotsens
och turistbyråns organisatoriska tillhörighet,

att

uppdra till koncernstaben att under år 2010 återkomma med
detaljerade förslag avseende inriktningen på och finansieringen
av samt mål och indikatorer för Sundsvall Business Regions
verksamheter,

att

uppdra till företagslotsen att föreslå lämplig inriktning på
Sundsvall Business Regions nyföretagarverksamhet,

att

uppdra till företagslotsen att föreslå lämplig inriktning på
Sundsvall Business Regions verksamhet riktad till befintliga
företag,

att

uppdrag till Investera i Sundsvall att föreslå lämplig inriktning
på Sundsvall Business Regions etableringsverksamhet,

att

uppdra till styrgruppen för projektet Norrlands Huvudstad att i
samråd med berörda organisationer föreslå lämplig inriktning på
Sundsvall Business Regions arbete med turism- och
destinationsfrågor,

att

uppdra till företagslotsen och Investera i Sundsvall att förbereda
ansökningar av s.k. mål 2-medel för Sundsvall Business Regions
verksamheter fr.o.m. år 2011,

att

ovanstående uppdrag ska redovisas senast 2010-03-31,
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de förslag som enligt uppdrag ska lämnas av företagslotsen,
Sundsvalls Business Region och Investera i Sundsvall AB, ska
utarbetas efter samråd med näringslivet och dess organisationer.

Bakgrund
Kommunfullmäktiges beslut avseende resurser till Investera i Sundsvall
upphör att gälla fr.o.m. utgången av 2010. Likaledes avslutas projektet
Sundsvall – Norrlands huvudstad vid samma tidpunkt. Av dessa
anledningar har en översyn inletts av dessa verksamheter, kopplat till
skapandet av Sundsvall Business Region (SBR).
Överläggning
Magnus Sjödin (M), med bifall av Reinhold Hellgren (C) och Peder
Björk (S), yrkar att till beslutet ska fogas följande att-sats ” att de
förslag som enligt uppdrag ska lämnas av företagslotsen, Sundsvalls
Business Region och Investera i Sundsvall AB, ska utarbetas efter
samråd med näringslivet och dess organisationer”.
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till samtliga att-satser i
finansutskottets förslag utom tredje att-satsen.
Reinhold Hellgren (C) yrkar att till beslutet ska fogas följande att-sats
”att inrätta en tjänst som näringslivschef med start 2011-01-01”.
Reinhold Hellgren (C) yrkar att tredje att-satsen i finansutskottets
förslag ska strykas och ersättas med följande formulering ”att snarast
inleda en tvärpolitisk diskussion i kommunstyrelsen kring hur den
framtida näringslivspolitiken och dess operativa verksamhet ska
utformas”.
Anita Bdioui (S) yrkar avslag på Reinhold Hellgrens yrkanden
beträffande näringslivschef och tredje att-satsen.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar
ordföranden att hon först kommer att ställa proposition på samtliga attsatser i finansutskottets förslag utom den tredje. Därefter ställs proposition på Reinhold Hellgrens yrkanden avseende näringslivschef
samt tredje att-satsen. Avslutningsvis ställs proposition på yrkandet om
tilläggsattsats angående samverkan med näringslivets organisationer.
Ordföranden ställer därefter proposition samtliga att samtliga att-satser
i finansutskottets förslag utom den tredje, och finner att kommunstyrelsen bifallet desamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-12-14

6

Därefter ställer ordföranden proposition på Reinhold Hellgrens yrkande
om tilläggsattsats angående näringslivschef och finner att
kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på finansutskottets förslag till
tredje att-sats kontra Reinhold Hellgrens yrkande om förändrad
skrivning, och finner att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om tilläggsattsats
angående samverkan med näringslivets organisationer, och finner att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Reservationer
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib
Effati (M), Lars Persson (FP) Reinhold Hellgren (C) samt Hans
Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet i de delar som avser tredje
att-satsen samt inrättande av tjänst som näringslivschef.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2009-09-24
• Redovisning ”Sundsvall Business Region – en samlad
näringslivsservice”
––––
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