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Tid Kl. 14.00 – 15.00  
Ajournering Kl. 14.40 - 14.45  
Plats Mötesrum 538A, kommunhuset  

 
Beslutande Leif Nilsson (S) ordförande 
 João Pinheiro (S) ersätter Peder Björk (S) 
 Lisa Tynnemark (S)  
 Niklas Evaldsson (V) ersätter Hans Zetterkvist (V) 
 Reinhold Hellgren (C)  
 Viktoria Jansson (M) ersätter Alicja Kapica (M) 
 Stefan Falk (L)  

 
 

Övriga Åsa Bellander kommundirektör  
 Örjan Folkesson ekonomidirektör  
 Linda Löfvenius kommunsekreterare  
 Karin Rystedt HR-direktör § 15 
 Maud Viklander controller § 15 
 Eva Carron avdelningschef § 16 
 Ekatarina Skalin (SD)  § 15 
 Emil Esping (KD)  § 15 

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 15-19 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Leif Nilsson 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare utses Stefan Falk med Viktoria Jansson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 15  Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 
2020 med plan för 2021-2022 
(KS-2019-00181-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta arbetet 
med Mål och resursplan 2020 - 2022, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att upprätta ett förslag till 
tekniskt omräknad Mål och resursplan för 2020 med plan för 2021 - 
2022. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, 
fastställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige 
beslutat om budgetmodellen 2 + 2 årsbudget. Modellen innebär att det 
vartannat år endast sker en teknisk omräkning utan partipolitiska förslag.  
 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till ekonomiska och 
arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför det fortsatta arbetet med mål 
och resursplan MRP 2020-2022. Förslaget beträffande de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna har utgått från beslutad MRP 2019-2022 och 
har senare uppdaterats med nya förutsättningar. I förslaget ingår även en 
tidsplan för det fortsatta arbetet med MRP 2020-2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00181-1, utdelad 

vid sammanträdet 2019-03-19 
• Ekonomiska planeringsförutsättningar MRP 2020-2022 FINU 

2019-03-19, utdelad vid sammanträdet 2019-03-19 
• Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar MRP 2020-2022 

FINU 2019-03-19, utdelad vid sammanträdet 2019-03-19   
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Medfinansiering av bioraffinaderiprojekt 
IB:ACCEL 
(KS-2019-00215-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja RISE Processum AB medfinansiering om totalt 1 825 000 
kr för projektet IB:ACCEL under perioden 2019-2022 (225 tkr år 
2019, 500 tkr 2020, 500 tkr 2021 samt 600 tkr 2022), samt 
 
att projektet finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag 
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism 

Ärendet 
RISE Processum AB med sin ledande kompetens inom 
bioraffinaderiutveckling vill driva ett större projekt, IB:ACCEL 
(Innovations-plattform Bioraffinaderi: Accelerera till 
kommersialisering) för att öka innovations- och utvecklingstakten 
inom bioraffinaderi.  
 
Projektets syfte är att bidra till att utveckla och befästa regionens 
position som världsledande för utveckling och kommersialisering av 
bioraffenaderiprocesser och bioraffenaderiprodukter. Det syftar också 
till att öka samhällets långsiktiga förmåga att hållbart och 
konkurrenskraftigt omsätta biobaserade resurser till nytta och tillväxt. 
 
Projektet har som målsättning att stärka den regionala 
innovationsplattformen för bioraffinaderiutveckling genom att öka 
innovationstakten så att idéer snabbare når en kommersialiseringsfas. 
Genom projektet ska även regionens nätverk och innovationsmiljöer 
förstärkas för utveckling av nya produkter och processer med 
skogsråvara som bas.  
 
Projektets huvudsakliga mål är följaktligen att öka antalet 
innovationsprocesser som involverar innovativa små- och medelstora 
företag och innovationsprocessernas progressionstakt inom 
bioraffinaderiets värdekedjor. 
 
Projektet räknar med finansiering från RISE, Region Västernorrland, 
Region Västerbotten, Umeå kommun, Sundsvalls kommun och 
Örnsköldsviks kommun. Den föreslagna projektbudgeten uppgår 
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totalt till 35 403 580 kr. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar i första hand att ärendet skickas tillbaka med 
följande motivering: 
 
för att innan beslut utreda följderna av att ett engagemang i 
IB:ACCEL innebär ett utträde ur Biofuel Region. I återremissen ta 
hänsyn till följande: 
 
Enligt tjänstemannaskrivelsen så innebär ett engagemang i 
IB:ACCEL att Sundsvalls kommun måste utträda ur Biofuel Region.  
Detta eventuella utträde är inte utrett inför dagens beslut vilket vi 
anser är olämpligt eftersom vårt engagemang i Biofuel Region är 
brett och långsiktigt inom bioekonomin på ett bredare sätt än 
IB:ACCEL-projektet och har sannolikt större direkt kommunnytta. 
 
I andra hand yrkar han att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande från finans- och näringslivsutskottet. 
 
Vidare önskar Stefan Falk (L) lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och 
protokollsanteckning. 
 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden kostaterar att det finns två förslag till beslut, dels Stefan 
Falks (L) förslag om att i första hand skicka tillbaka ärendet och i 
andra hand hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande och dels kommunstyrelsekontorets förslag.    
 
Ordföranden frågar om ärendet ska skickas tillbaka eller om ärendet 
ska avgöras idag och finner att finans- och näringslivsutskottet 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels Stefan 
Falks (L) förslag om att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande och dels kommunstyrelsekontorets förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden godkänner att Stefan Falks (L) protokollsanteckning får 
lämnas. 
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Reservation 
Stefan Falk (L) och Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) och Viktoria Jansson (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Enligt tjänstemannaskrivelsen så innebär ett engagemang i 
IB:ACCEL att Sundsvalls kommun måste utträda ur Biofuel Region.  
Detta eventuella utträde är inte utrett inför dagens beslut vilket vi 
anser är olämpligt eftersom vårt engagemang i Biofuel Region är 
brett och långsiktigt inom bioekonomin på ett bredare sätt än 
IB:ACCEL-projektet och har sannolikt större direkt kommunnytta. 
Därför vill vi att ärendet i första hand återremitteras, i andra hand 
att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00215-1 
• Innovationsplattform Bioraffinaderi - accelera till 

kommersialisering sammanfattning Sundsvall 
• Fördjupad projektbeskrivning Innovationsplattform 

Bioraffinaderi slutgiltig 2019-01-16 

Uppföljning av beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stödet ska villkoras med att 
bolaget under projekttiden årligen redovisar projektets verksamhet 
och ekonomi till kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 17  Ansökan om medfinansiering av ERUF-
projekt Digital Innovationshub Västernorrland 
(KS-2019-00236-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Bron Innovation AB medfinansiering om totalt 1 000 000 
kr för projektet Digital Innovationshub Västernorrland under 
perioden 2019-2022 (250 tkr per år), samt 
 
att projektet finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag 
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. 

Ärendet 
Bron Innovation är Västernorrlands digitala kluster och arbetar med 
att skapa nätverk och mötesplatser, kompetensförsörjning, 
attraktivitet samt innovation och tillväxt inom digitalisering. Som en 
del i Brons arbete har de skrivit fram en ansökan för ett ERUF-
projekt: Digital Innovationshub Västernorrland och söker följaktligen 
medfinansiering från Sundsvalls kommun med 250 000 kr per år för 
projekttiden 2019-2022. 
 
Sammanfattande beskrivning av projektet 
 
Projektet Digital Innovationshub Västernorrland ska bidra till att 
små- och medelstora företag och offentliga organisationer ökar sina 
investeringar inom FoU och Innovation. Detta sker främst inom två 
områden; Datadriven Innovation och Govtech. Projektet genomförs i 
en bred tripple helix-samverkan och leds av Bron Innovation. 
 
Projektet har tre huvudaktiviteter: 

• Innovationssprintar: 16 konkreta FoU-inriktade 
utvecklingscase i företag och organisationer runtom i 
Västernorrland. 

• Govtech: Utveckling och positionering av Västernorrland 
inom det snabbt växande området Govtech. 

• Digital kompetens: Inflöde av ny kompetens till regionen, 
tillflöde av ny kompetens från Mittuniversitetet och ökad 
kompetens hos befintliga medarbetare. 
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Projektet har också ett separat mål som långsiktigt säkrar resultat och 
effekt efter projektavslut: att utvecklas till en European Digital 
Innovation Hub, som är en kraftfull och långsiktig satsning riktad 
mot regioner som planeras inom Digital Europe-programmet från 
2021 för att stärka företag och offentliga organisationers användande 
av digital teknik. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00236-2 
• Ansökan om medfinansiering Sundsvalls kommun 
• Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme final2 

december 
• Digital Innovationshub Västernorrland, projektbeskrivning 
• Govtech; Europes next opportunity 
 
_ _ _ _ 
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§ 18  Taxa inom strålskyddslagens område 2019 
(KS-2019-00192-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att nuvarande taxa upphör att gälla, samt 
 
att fastställa förslag till ny Taxa inom strålskyddslagens område. 

Ärendet 
Ärendet avser ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) med anledning av att den befintliga 
taxan inte medger att miljönämnden tar betalt för tillsyn av radon och 
utförande av kontrollköp. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00192-1 
• Förslag Taxa inom strålskyddslagens område för 2019 
• Protokoll miljönämnden 2019-02-13 § 13 
• Miljökontorets skrivelse 2019-01-15 
 
_ _ _ _ 
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§ 19  Motion (MP) om gröna investeringar och 
gröna obligationer 
(KS-2018-00719-3) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen ska ta fram en policy 
för gröna investeringar och gröna obligationer, och att kommunen 
finansierar ett eller flera projekt genom att ge ut gröna obligationer.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00719-3 
• Protokoll kommunfullmäktige 2018-09-24 § 157 
• Motion (MP) om gröna investeringar och gröna obligationer.pdf 
 
_ _ _ _ 
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