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Justering 
 
Till justerare utses Stefan Falk, med Alicja Kapica som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 48  Redovisning av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska situation 
(KS-2019-00506) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Finans- och näringslivsutskottet beslutade 2019-05-21 § 34, att barn- 
och utbildningsnämndens ordförande tillsammans med 
förvaltningsdirektör ska redovisa barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska situation samt åtgärder som vidtas för att komma i 
ekonomisk balans vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde 
den 27 augusti 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark och 
skoldirektör Urban Åström informerar bland annat om: 
 

• Prognostiserat budgetresultat 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden, samt nettokostnad per verksamhet. 
 

• Genomförda åtgärder för att komma i ekonomisk balans: 
Bland annat har man sett över personalbehovet. 

 
• Omvärldsanalys genomförs gentemot andra jämförbara 

kommuner vad gäller barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter.  

 
• Planerade åtgärder för att komma i ekonomisk balans: Barn- 

och utbildningsnämnden genomför en översyn av de 
kommunala grundskoleenheterna i syfte att skapa ett 
effektivare och mer långsiktigt skolsystem. 

 
_ _ _ _ 
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§ 49  Slutredovisning - Ordförandeförslag om 
fördjupad utredning av kommunens 
samhällsbetalda resor 
(KS-2019-00182-9) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anse uppdraget ”Slutredovisning - Fördjupad utredning av 
kommunens samhällsbetalda resor” slutfört och därmed godkänt,  
 
att rekommendera barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och stadsbyggnadsnämnden att tillsammans bilda en styrgrupp för 
arbeta fram lösningar på utredningens förslag där lösningarna inte 
ska leda till ökade kostnader för kommunen som helhet, 
 
att styrgruppen senast i februari 2020 redovisar sitt arbete för 
kommunstyrelsen, samt 
 
att  barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen återrapporterar en 
uppföljning av effektmålen. Återrapporteringen ska vara genomförd 
till 31:a oktober 2020.  

Ärendet 
Kommunens samhällsbetalda resor är i behov av en fördjupad 
utredning. Bl.a. för att kostnaderna för kommuntransporter ökat 
kraftigt medan antalet resenärer i princip har varit oförändrade. 
Dessutom behövs en översyn av skolskjutsverksamheten för att 
tydliggöra dess funktionalitet och kvalitet samt begriplighet i beslut 
och kommunikation. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut med följande tilläggsyrkanden: 
 
Andra attsatsen kompletteras med: 

där lösningarna inte ska leda till ökade kostnader för 
kommunen som helhet 
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Tilläggsattsats: 

att styrgruppen senast i februari 2020 redovisar sitt arbete 
för kommunstyrelsen 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsekontorets förslag med hans egna tilläggsyrkanden. 
Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00182-9 
• Slutredovisning och delprojektrapport Samhällsbetalda resor 

Uppföljning av beslut 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt 
stadsbyggnadsnämnden bör uppmanas att följa upp de effektmål som 
finns med i direktivet för denna utredning samt de förslag till 
åtgärder som presenteras. Uppföljningen avrapporteras till 
kommunstyrelsen inom ramen för dess uppsiktsplikt. Uppföljningen 
avrapporteras 31:a oktober 2020.  
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Förslag från Räddningstjänstförbundet till 
ägarkommunerna att besluta i frågor angående 
samverkansmodell och lokalsamarbete inom 
projekt Pandora 
(KS-2019-00371-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att en samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora ska 
vidareutvecklas inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, 
tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund och övriga  
samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv, 
 
att ställa sig bakom arbetet med att Medelpads 
Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får tillgång till nya  
lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas  
med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora, 
 
att uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i  
avsiktsförklaring fatta beslut om fortsatt deltagande i projektet, både  
när det gäller samverkansmodell och lokalsamarbete, 
 
att samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för  
ökad trygghet och säkerhet, både när det gäller effektiva insatser  
från mindre vardagshändelser till större samhällsstörningar och ett  
verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska även omfatta  
stärkande arbete inom krisberedskap och civilt försvar, 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för  
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner samordna vidareutveckling  
av samverkansmodellen, 
 
att samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att  
organisationerna som arbetar med den ser modellen som en  
angelägenhet för hela Västernorrland att vidareutveckla, 
 
att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer  
gemensam fråga,  
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att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska  
genomföras i enlighet med projekt Pandoras förslag till inriktning för  
lokalsamarbete, 
 
att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska  
genomföras avseende Medelpads Räddningstjänstförbunds  
lokalbehov,    
 
att projektering av nya lokaler i Sundsvall ska genomföras avseende  
SOS Alarm Sverige AB:s lokalbehov i enlighet med företagets beslut  
om deltagande, 
 
att projektering av nya lokaler i Sundsvall och Liden ska genomföras  
avseende Sundsvalls kommuns lokalbehov i enlighet med  
kommunens beslut om deltagande, 
 
att projektering av nya lokaler i Sundsvall och Liden kan genomföras  
avseende övriga i Pandora samverkande organisationers lokalbehov i  
enlighet med respektive organisations beslut om deltagande, 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund, med stöd av Sundsvalls  
kommun, ska genomföra projektering av nya lokaler i Sundsvall eller  
komma överens med extern part att genomföra projekteringen. Om  
projekteringen överlåts till extern part ska Sundsvalls kommun  
förbereda för och stödja arbetet med denna, 
 
att Sundsvalls kommun ska genomföra projektering av nya lokaler i  
Liden, 
 
att Sundsvalls kommun ansvarar i sina projekteringar för att ansökan  
görs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, angående  
erhållande av statliga bidrag. Möjligheten till statliga bidrag avser i  
första hand nya lokaler i Sundsvall och Timrå. Sundsvalls kommun  
har detta ansvar även om kommunen har överlåtit till extern part att  
genomföra projektering för nya lokaler i Sundsvall,  
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med   
projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden, 
 
att projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska  
följas av investeringsbeslut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett  
åtagande av Sundsvalls eller Timrå kommuner om hyra av extern  
parts lokaler eller en delegation till Medelpads  
Räddningstjänstförbund att teckna ett sådant åtagande,  
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att lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till  
samnyttjande av lokaler över de organisatoriska gränserna. Ett  
samarbete som ger förutsättningar både för effektivt användande av  
lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika  
verksamhetsområden 
 
att inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå  
och Liden inom ramen för projekt Pandora - är färdigställda år  
2023. Nya lokaler för andra samverkande organisationer i Pandora än  
de som framgår av ovanstående beslutspunkter, kan komma att  
färdigställas senare 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka verksamheter i  
Sundsvalls kommun som bör samlokaliseras med Medelpads  
Räddningstjänstförbunds nya lokaler i Sundsvall och Liden 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till  
kommunfullmäktige med förslag på omfattning av investeringarna  
samt hur de ska genomföras och finansieras 

Ärendet 
Ärendet handlar om en samverkansmodell där det tydliggörs att de 
organisationer som arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle 
arbetar mer tillsammans, om ett utvecklat lokalsamarbete samt om ett 
inriktningsbeslut om att planera för nya lokaler åt de samverkande 
organisationerna där första steget är nya lokaler åt räddningstjänsten 
och SOS Alarm i Sundsvall samt åt räddningstjänsten i Liden och 
Timrå. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00371-2 
• Underlag från MRF, samlingsdokument 
• Bilaga 2017-11-07 Ks Timrå §282, Resursförstärkning MRF avs 

förstudier samordnade lokaler i Svl, Timrå och Liden 
• Bilaga 2017-11-27 Kf Ånge §95, Finansiering av förstudie i 

samordnade lokaler med samverkande organisationer i Svl 
• Bilaga 2018-03-12 Ks Svl §65, Översyn av den operativa 

verksamheten vid MRF, förstudie 
• Bilaga 2019-05-27 Kf Timrå §105, Projekt Pandora - 

Inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå och Sundsvall 
• Bilaga 2019-06-17 Kf Ånge §49, Samverkansmodell och 

lokalsamarbete inom projekt Pandora, MRF 
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Uppföljning av beslut 
Uppföljning av arbetet med samverkansmodell och lokalsamarbete 
kommer att ske dels i MRF:s ägarråd men även i delårsrapporter och 
årsredovisningar som MRF tar fram. 
 
Vad gäller nya lokaler så blir nästa steg att kommunfullmäktige 
behöver ta ställning till omfattning, genomförande och finansiering 
av projektering och investering inkluderande framtidsplaner för 
MRF:s nuvarande lokaler i Sundsvall och Liden. Fortsatt hantering 
kommer således att beslutas av kommunfullmäktige.  
 
_ _ _ _ 
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§ 51  Synpunkter på förslag till ny Regional 
utvecklingsstrategi för Västernorrland 
(KS-2019-00447-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterat 2019-
06-28, samt 
 
att översända Sundsvalls kommun yttrande till Region 
Västernorrland. 
 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret, inför utskick av kommunstyrelsens 
handlingar, arbetar in följande punkt i yttrandet som synpunkt till 
området 2030 Västernorrland är den plats som människor väljer för 
att leva och besöka under rubriken ”Våra prioriteringar inom området 
är:” på sidan 15 i strategin:  
 

ett rikt kulturliv och goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv.   

Ärendet 
Sundsvalls kommun har erbjudits att inkomma med synpunkter på 
remissversionen av ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västernorrland. 

Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut med följande tilläggsyrkande: 
 
Att kommunstyrelsekontoret, inför utskick av kommunstyrelsens 
handlingar, arbetar in följande punkt i yttrandet som synpunkt till 
området 2030 Västernorrland är den plats som människor väljer för 
att leva och besöka under rubriken ”Våra prioriteringar inom området 
är:” på sidan 15 i strategin:  
 

ett rikt kulturliv och goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv.   
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsekontorets förslag med Hans Zetterkvists (V) 
tilläggsyrkande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00447-2 
• Remissyttrande, daterat 2019-06-28 
• Ett Västernorrland-remissversion 190417 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås 
 
_ _ _ _ 
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§ 52  Ekonomisk månadsrapport maj 2019 
(KS-2019-00022-12) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för maj 2019. 

Ärendet 
Resultatet för perioden januari till maj 2019 uppgår till -158,7 
miljoner kronor vilket är 54,5 miljoner kronor bättre än föregående 
år. Orsaken till resultatbättringen är främst lägre kostnader för 
vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter 
eftersom vintern varit gynnsammare 2019 än 2018. Vissa 
engångsposter som till exempel avgångsvederlag påverkade också 
resultatet negativt 2018. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-12 
• Månadsrapport maj 2019 ver 1.0 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Ekonomisk månadsrapport juli 2019 
(KS-2019-00022-13) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapport juli 2019. 

Ärendet 
Resultatet för perioden januari till juli 2019 uppgår till 35,3 miljoner 
kronor vilket är 57,7 miljoner kronor bättre än föregående år. 
Orsaken till resultatbättringen är främst lägre kostnader för 
vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter 
eftersom vintern varit gynnsammare 2019 än 2018. Vissa 
engångsposter som till exempel avgångsvederlag påverkade också 
resultatet negativt 2018. 
 
Prognosen för 2019 är dock oförändrad jämfört med föregående 
månadsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-13 
• Månadsrapport juli 2019 ver 1.0 
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Antagande av Näringslivspolitiskt program 
2019-2023 
(KS-2019-00586-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagandet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
Näringslivspolitiskt program för perioden 2019 – 2023. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att finans- och näringslivsutskottet hänskjuter 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagandet. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00586-1 
• Förslag till Näringslivspolitiskt program 2019 - 2023 

Uppföljning av beslut 
Det näringslivspolitiska programmet föreslås följas upp årligen. 
Samtliga indikatorer skall redovisas uppdelade per kön (där så är 
möjligt) samt totalt. Uppföljningen redovisas till finans- och 
näringslivsutskottet och kommundirektionen. 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB ansvarar för genomförande av 
programmet, inklusive övergripande utvecklings-, uppföljnings- och 
samordningsinsatser kopplade till programmet. 
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Vid slutet av programperioden gör kommunstyrelsen med stöd av 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB en sammanställning och analys av 
utvecklingen som ska ligga till grund för ett nytt näringslivsprogram. 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Donationsmedelsrapport januari till april 
2019 
(KS-2019-00503-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna ”Donationsmedelsrapport januari till april 2019”. 

Ärendet 
Donationsmedlens reala avkastning under perioden januari till 
april 2019 uppgår till 8,4 procent. 
 
Den reala avkastningen för donationsmedelsportföljen sedan 
årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,6 procent per år. Det är 0,6 
procentenheter högre än den genomsnittliga målsättningen för 
perioden. Avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 är 0,3 
procentenheter lägre än jämförelseindex.  
 
Donationsmedlens marknadsvärde per den 30 april 2019 är 181,2 
miljoner kronor. Under tertialet har en stor uppgång skett på världens 
börser. 
  
Förvaltningen av donationsmedlen har skett i enlighet med och inom 
placeringspolicyns fastställda ramar för Sundsvalls kommuns 
donationsmedelsförvaltning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00503-1 
• Donationsmedelsrapport januari till april 2019 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 56  Medfinansiering av projektet 
Informationsplats Myre 
(KS-2019-00607-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskott beslutar 
 
att bevilja föreningen NjurundaFöretagarna medfinansiering om 
400 000 kr för projektet Informationsplats Myre, samt 
 
att projektet finansieras med medel ur anslaget för 
näringslivsutveckling, marknadsföring och turism. 

Ärendet 
Föreningen NjurundaFöretagarna har lämnat in en ansökan om 
projektstöd till Länsstyrelsen Västernorrland för att driva projektet 
Informationsplats Myre. I och med detta söker de även offentlig 
medfinansiering från Sundsvalls kommun. I projektet vill 
NjurundaFöretagarna ta rygg på den investering Föreningen 
Svartviksdagarna gjort med att bygga en kopia av svartvikstornet och 
skapa en port till Västernorrland, Sundsvall och Njurunda för resande 
efter E4:an söderifrån. I projektet vill de bland annat investera i 
rastplatser med aktivitetsplats, konstnärlig utsmyckning, 
laddningsstolpar, informationsskyltar, gärdesgårdsstaket, toaletter 
med mera.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00607-1 
• Budget Infoplats Myre 2019-07-01 
• Uppdaterad ansökan Myre 20190620 

Uppföljning av beslut 
Föreningen NjurundaFöretagarna föreslås redovisa projektet och 
projektets ekonomi efter genomförande till kommunstyrelsen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 57  Medfinansiering av projektet framtidsvalet 
2.0 - ändringsbeslut 
(KS-2019-00249-9) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskott beslutar 
 
att upphäva Handelskammaren Mittsveriges tidigare beslut avseende 
medfinansiering av projektet Framtidsvalet 2.0 (KS-2019-00249-4) 
med 492 272 kr, 
 
att bevilja Handelskammaren Mittsverige medfinansiering om 1 476 
816 kr under perioden 2020-2022 (492 272 kr per år) för att driva 
projektet Framtidsvalet 2.0, samt 
 
att projektet finansieras med medel ur anslaget för 
näringslivsutveckling, marknadsföring och turism. 

Ärendet 
Ärendet avser en revidering av det tidigare beslutet om 
medfinansiering av projektet framtidsvalet 2.0 (KS-2019-00249-4). 
Budgeten som bifogats i ansökan visade enbart kommunernas 
fördelning på ett år och inte hela projekttiden som 
kommunstyrelsekontoret hade tolkat. Medfinansiering som beviljades 
tidigare beslut om 492 272 kr avsåg alltså enbart projektets budget 
för ett år. I detta ärende justeras nu budgeten upp till 1 476 816 kr så 
att budgeten täcker upp för projektets aktiviteter under hela 
projekttiden 2020-2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00249-9 
• Fördelning kommuner 
• Utkast budget - Framtidsvalet 2.0 
• Utkast - Projektbeskrivning Framtidsvalet 2.0 

Uppföljning av beslut 
Handelskammaren Mittsverige föreslås redovisa projektet och 
projektets ekonomi efter genomförande till kommunstyrelsen.  
 
_ _ _ _
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§ 58  Hembud i ServaNet AB 
(KS-2019-00363-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medge att Sundsvall Elnät använder hembudsrätten i ServaNet, i 
det fall att Ragunda eller Strömsund inte önskar öka sitt ägande i 
ServaNet, 
 
att avslå förslag att till Sundsvall Elnäts styrelse delegera 
beslutanderätten att göra nödvändiga ändringar i ServaNets 
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv till följd av bolagets 
ändrade ägarbild, samt 
 
att uppdra åt Stadsbacken AB att vid eventuell förändring i 
ServaNets ändringsbild presentera till fullmäktige förslag på 
ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 
som är nödvändiga med följd av bolagets ändrade ägarbild. 

Ärendet 
Ärendet rör hembud1 av aktier i ServaNet samt fråga om delegation 
av beslutanderätten att göra justeringar i bolagets bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00363-2 
• Stadsbacken AB 2019-03-22 § 29 
• Stadsbackens skrivelse 2019-03-11 

Uppföljning av beslut 
Styrelsen för Sundsvall Elnät bör få i uppdrag att framställa förslag 
på de ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv som 
de anser nödvändiga med hänsyn till ServaNet ABs ändrade ägarbild.  
 
_ _ _ _ 

                                                 
1 Hembud är ett riktat erbjudande om köp till någon som har förköpsrätt eller 
lösenrätt.  
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§ 59  Program med mål och riktlinjer för 
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs 
av privata utförare 
(KS-2019-00085-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av 
verksamheter som utförs av privata utförare, ärende KS- 2019- 
00085, 
 
att de nämnder samt kommunala bolag inom Stadsbackenkoncernen 
som berörs av programmet ska ta fram egna anvisningar, samt  
 
att berörda nämnder och bolag redovisar sin uppföljning av 
programmet i årsrapporten. 

Ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte 
att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver 
verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli 
bättre. En annan del är att öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. 
 
Som stöd för detta arbete har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett 
program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av 
verksamheter som utförs av privata utförare. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00085-1 
• Program med mål och riktlinjer för privata utförare 
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Uppföljning av beslut 
I programmet eller dess tillhörande anvisningar finns angivet hur 
uppföljning ska gå till. Berörda nämnder och bolag redovisar sin 
uppföljning i sina årsrapporter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Redovisning av partistöd för 2018 - 
Sverigedemokraterna 
(KS-2019-00028-18) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att notera inkommen redovisning med tillhörande granskningsrapport 
rapport av hur partistödet har använts 2018, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen har partiet lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00028-18 
• Sverigedemokraternas Redovisning av partistöd och 

granskningsrapport 2018 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
_ _ _ _ 
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§ 61  Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 1 
till Amasten Bostäder AB 
(KS-2019-00604-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal för del av fastigheten 
Linjearbetaren 1 mellan Amasten Bostäder AB och Sundsvalls 
kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.  

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan 
Amasten Bostäder AB och Sundsvalls kommun avseende fastigheten 
Linjearbetaren 1, i Bosvedjan. Amasten planerar att bebygga 
fastigheten med två punkthus på omkring 9 våningar i 
överenstämmelse med gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00604-2 
• Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 § 95 
• Linjearbetaren 1 översiktskarta 
• Kartbilaga Linjearbetaren 1 
• Köpeavtal 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
_ _ _ _ 
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§ 62  Upphörande av stiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond 
(KS-2018-00998-1) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen medger att stiftelsen får upplösas genom att 
tillgångarna förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda. 

Ärendet 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 
föreslår att kommunstyrelsen ska ge sitt samtycke till stiftelsens 
upphörande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00998-1 
• Stadgar Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp 
 
_ _ _ _ 
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