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Tid Kl. 14.00-15.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Gösta Norell Pöyry (via telefon) § 177 
 Lars Borggren Pöyry § 177 
 Torbjörn Stark controller § 177 
 Björn Magnusson controller § 178 
 Peter Palmqvist finanssekreterare §§ 180-181 
 Maud Viklander controller §§ 182-184 
 Gunn Tjernblom ekonom §§ 182-184 

 

Protokollet omfattar §§ 177-195 
Det noteras att ärendet ” Remissvar angående en fjärde migrations-
domstol” läggs till på ärendelistan. 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Bodil Hansson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Magnus Sjödin justera dagens protokoll utses 
Bodil Hansson med Claes Stockhaus som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00746 
 

§ 177 Information om extern utvärdering av 
beslutsunderlag för ombyggnad av 
Korstaverkets panna, K1, till biobränsle 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Styrelsen för Sundsvall Energi AB beslutade i september 2010 att ut-
reda förutsättningarna för att bygga om befintligt oljeeldat kraftvärme-
verk K1 till förbränning med biobränslen. Målet har varit att hitta ett 
alternativ till en ombyggnad som innebär att merparten av dagens 
oljeanvändning vid Korstaverket kan ersättas med förnybara bränslen 
samtidigt som Sundsvall Energi ges förutsättningar att erhålla ett 
långsiktigt förbättrat resultat. 
 
Utredningen är nu genomförd och styrelsen för Sundsvall Energi har 
vid sammanträde den 29 juni 2011 beslutat att lyfta frågan till ägaren 
för ställningstagande till investeringen och dess finansiering.  
 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 27 september 
lämnades information om ärendet och då bestämdes också att informa-
tion om den externa utvärdering av beslutsunderlaget, som genomförs 
av Pöyry Sweden AB, skulle lämnas vid utskottets sammanträde den 4 
oktober 2011.  

Överläggning 
Gösta Norell (via telefon) och Lars Borggren från Pöyry Sweden AB 
och controller Torbjörn Stark informerar ledamöterna och svarar på 
frågor gällande utvärderingen av beslutsunderlaget. 
 
– – – – 
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KS-2011-00779 
 

§ 178 Delårsrapport januari-augusti 2011 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utarbeta en plan på hur 

de ska spara 2 mkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om kompletteringsbudget 2011, samt 

  
att uppdra åt koncernstaben att utreda överförmyndarnämndens 

framtida behov av resurser. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att hänskjuta överförmyndarnämndens begäran om tillskott på 0,5 

mkr för 2011 till överföring av resultat 2011, samt 
  
att flytta fram slutredovisning av uppdrag till 2012 och 2013 enligt 

koncernstabens förslag 2011-09-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 
2011. Resultatet uppgår till 245,0 mkr för kommunen vilket är 44,6 
mkr sämre än resultatet för samma period 2010. Resultatprognosen för 
2011 uppgår till 119,7 mkr. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson föredrar ärendet och svarar på ledamöter-
nas frågor. 
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Bodil Hansson (S) yrkar, för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
del, på följande tilläggsatt-sats: 
 
att uppdra till socialnämnden att till nästa månadsrapport specificerat 
redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att få en ekonomi i balans. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. Han konstaterar 
därmed att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag 
och dels Bodil Hanssons (S) förslag. Han ställer proposition på för-
slagen och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt 
koncernstabens förslag. 
 
Peder Björk (S) vill, med anledning av att Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets yrkande inte fick gehör, lämna en protokollsanteckning, 
vilket ordföranden godkänner. 

Reservation 
Bodil Hansson (S), Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
”Eftersom den borgerliga majoriteten inte särskilt vill följa upp 
socialnämndens ekonomi i finans- och näringslivsutskottet vill vi på 
kommande sammanträde diskutera vad som egentligen är finans- och 
näringslivsutskottets uppdrag och roll.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-20 
• Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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KS-2011-00703 
 

§ 179 Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga envar av Pia Westin, Eva Bylund och Eva Vestberg 

att underteckna ansökningar om Eurocard-kort, 
  
att upphäva fullmakt beslutad av kommunstyrelsen 2010-11-15 § 

980. 

Bakgrund 
För att få en smidig hantering av ansökan om Eurocard-kort bör tre 
personer på service- och teknikförvaltningens ekonomiservice ha 
fullmakt att underteckna dessa. Av de personer som enligt tidigare 
beslut har sådan fullmakt har en gått i pension, varför nytt beslut 
behövs. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-09 
 
– – – – 
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KS-2011-00719 
 

§ 180 Finansiell rapport januari-augusti 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Enligt tillämpningsanvisningarna till Sundsvalls kommuns finanspolicy 
skall koncernstaben framställa en finansiell rapport. Den finansiella 
rapporten för januari-augusti 2011 visar att uppsatta mål uppfylls väl 
och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs. Gällande 
finansiella risker finns en avvikelse för finansieringsrisk i intervallet 0-
1 år. Avvikelsen är på 2 % och bedöms inte som allvarlig.   

Överläggning 
Finanssekreterare Peter Palmqvist redogör för ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-03 
 
– – – – 
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KS-2011-00720 
 

§ 181 Donationsmedelsrapport januari-augusti 
2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Förvaltningen av donationsmedlen skall ske i enlighet med 
”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsförvaltning” 
(placeringspolicyn). Enligt placeringspolicyn skall den hos kommunen 
ansvarige tertialvis rapportera om portföljens utfall till 
kommunstyrelsen.  
 
Donationsmedelsrapporten för januari-augusti 2011 visar att avkast-
ningen under 2011 understiger jämförelseindex (index) med 2,6 %. 
Sundsvalls kommuns donationsmedel har under 2011 minskat med 5,8 
mkr, vilket beror på utdelningar om 4,1 mkr, samt att aktier och 
alternativa placeringar minskat i värde.  

Överläggning 
Finanssekreterare Peter Palmqvist svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-23 
 
– – – – 
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KS-2011-00796 
 

§ 182 Revidering av år 2012 i fastställd Mål och 
resursplan 2012-2014 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att till kommunstyrelsens 

sammanträde den 17 oktober komplettera ärendet med en 
uppdaterad sammanställning över uppdrag ur MRP 2012-2014. 

 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad Mål och resursplan 2012 enligt föreliggande 

förslag från majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, 
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som 
komplettering till tidigare beslutad Mål och resursplan 2012 med 
plan för 2013-2014, 

  
att uppdra till nämnderna att ta fram förslag till reducering 

motsvarande 1 procent av nettobudgetramen. Socialnämnden 
och överförmyndarnämnden omfattas inte av uppdraget. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting redovisade 2011-08-18 en ny 
skatteprognos för Sundsvalls kommun. Skatteprognosen visar på en 
minskning av skatteintäkter för år 2012 och framåt. 
 
Den lägre intäkten om 47 mkr sammantaget med socialnämndens 
behov av budgetförstärkning föranleder en revidering av MRP för 
2012. År 2013 och framåt kommer att hanteras i processen för 
kommande mål och resursplaner. 

Överläggning 
Socialdemokraterna och Vänsterparitet meddelar att de återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsens behandling av detsamma. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29, separat utskick 
• Koalitions för Sundsvalls förslag till revidering av år 2012 i 

fastställd mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2012-2014, 
daterad 2011-09-26, separat utskick 

• Koncernstabens bilaga 2 ”Sammanställning över nämndernas 
ramar 2012 utifrån reviderad MRP 2012 (2011 års prisnivå)”, 
separat utskick 

 
– – – – 
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KS-2011-00818 
 

§ 183 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2012 (årsbudget 2012) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige 2011-10-31 

beslutar bifalla Koalitionens förslag till revidering av år 2012 i 
fastställd MRP 2012-2014, fastställa nämndernas ekonomiska 
ramar för Mål och resursplan 2012 i enlighet med föreliggande 
förslag, 

  
att uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsmål och indi-

katorer utifrån de processmål som fastställts i MRP 2012-2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla 
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2012 – 1 år (Årsbudget 
2012). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning 
mellan nämnderna samt processmål för varje huvud- och stödprocess 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20 § 194 om Mål och 
resursplan för 2012 med plan för 2013-2014. 
 
Koalition för Sundsvalls förslag till revidering av år 2012 i fastställd 
MRP 2012-2014 har också inarbetats i ramarna för 2012. Ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen 17 oktober och i kommunfullmäktige den 
31 oktober. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
ekonomiska ramar för 2012 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om reviderad MRP för 2012. 

Överläggning 
Ekonom Gunn Tjernblom redogör för ärendet och svarar på ledamöter-
nas frågor. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i be-
slutet med hänvisning till eget förslag till mål och resursplan för 2012.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-30 inkl. bilagorna: 

driftbudgetramar 2012 och investeringsramar 2012, separat utskick 
 
– – – – 
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KS-2011-00769 
 

§ 184 Bidrag 2011 ur stiftelsen Bertil Åströmssons 
fond 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 171 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons 

fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling 
enligt koncernstabens förslag 2011-09-19. 

Bakgrund 
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond tillkom 1999 genom att Bertil 
Åströmsson, Liden, förordnade i sitt testamente att en del av tillgång-
arna skulle bilda en stiftelse med ändamålet att befrämja och stödja 
ideell föreningsverksamhet inom Lidens församling och att stiftelsen 
ska förvaltas av Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagor med ansökningar, 

2011-09-19 
 
– – – – 
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KS-2011-00702 
 

§ 185 Redovisning av investeringsmedel som inte 
tas i anspråk under 2011 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna koncernstabens redovisning av investeringsmedel som 

inte tas i anspråk 2011, 
  
att uppdrag 20 i processen lednings- och verksamhetsstöd i Mål och 

resursplan 2012, även ska omfatta att redovisa en modell för hur 
budget till beslutade ej genomförda projekt kan omprövas. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige begärde 2011-06-20 § 195, i samband med att 
delårsrapporten för januari-april behandlades, en redovisning av de 
investeringsmedel som inte tas i anspråk under 2011. Redovisningen 
avser investeringsmedel som ligger under kommunstyrelsen och 
stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagor, 2011-09-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00755 
 

§ 186 Överlåtelse av del av fastigheten Högom 
3:180 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Högom 3:180 om ca 23 800 m2 till 

Läktarproffs Fastighets AB, Sundsvall; för en köpeskilling om 
4 760 000 kronor. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av 
fastigheten Högom 3:180 till Läktarproffs Fastighets AB, för en 
köpeskilling om 4 760 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31, § 220 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-05 
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga 
 
– – – – 
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KS-2011-00754 
 

§ 187 Förvärv av fastigheten Korsta 7:39 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för 

3 700 000 kronor, 
  
att erlägga 925 000 kronor i personlig ersättning, 
  
att erlägga 75 500 kronor i annan ersättning enligt expropriations-

lagens ersättningsregler, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011, 

4 700 500 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel, 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för 3 700 000 kronor samt att 
kommunen utger 925 000 kronor i personlig ersättning och 75 500 
kronor i annan ersättning i samband med förvärvet av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-13 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31, § 219 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-06-30 
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga 
• ASPECT:s värdeutlåtande, 2011-04-14 
 
– – – – 
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KS-2011-00067 
 

§ 188 Översyn av Fastighetsstrategi för Sundsvalls 
kommun – förlängd tidsfrist 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tiden för den av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 82 

beslutade översynen av fastighetsstrategins motiv avseende 
fastighetsförsäljning samt avstämning av motiven mot antagen 
mål och resursplan, 

  
att uppdraget redovisas senast i september 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-02-28 § 82 åt kommunstyrelsen att 
se över motiven för fastighetsstrategin avseende fastighetsförsäljning 
och att stämma av motiven mot antagen mål och resursplan (MRP). 
Uppdraget skulle redovisas senast i september 2011. Översynen av 
fastighetsstrategin bör utföras av den fastighetsstrateg som ska 
rekryteras enligt MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2012. Tjänsten beräknas 
vara tillträdd under det första tertialet 2012.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28, § 82 
 
– – – – 
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KS-2011-00427 
 

§ 189 Intern kontroll 2011 avseende risker med 
mutor och bestickning  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att nämnderna så långt som möjligt ska rapportera uppdrag KS-

2011-00427 § 239 till kommunstyrelsens sammanträde den 14 
november 2011, 

  
att nämnderna ges möjlighet att komplettera sin rapportering av 

uppdrag KS-2011-00427 § 239 till kommunstyrelsens första 
sammanträde 2012. 

Bakgrund 
Samtliga nämnder har fått till uppdrag att genomföra riskanalyser 
gällande risk för korruption, inom ramen för intern kontroll 
(kommunstyrelsens beslut, 2011-05-30, § 239). Uppdraget ska 
rapporteras till kommunstyrelsen i november 2011. Rapporten ska 
också omfatta vilka åtgärder som görs för att säkerställa att 
verksamheten är väl skyddad mot korruption. 
 
Socialnämnden har begärt förlängd rapporteringstid för ärendet till och 
med november 2011 alternativt att uppdrag lämnas till socialnämnden 
att tas med i planen för intern kontroll 2012. Stadsbyggnadsnämnden 
har begärt förlängd rapporteringstid med inlämning till koncernstabens 
kansli den 21 november 2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-16 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-05-30, § 239 
 
– – – – 
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KS-2011-00728 
 

§ 190 Ansökan om finansiering av utökad 
provtagning m.m. för Lubbankanalen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ge 300 000 kronor i bidrag till Njurunda Skärgård ekonomiska 

förening för ytterligare provtagningar i samband med överklag-
an av Miljödomstolens beslut. 

Bakgrund 
2009 avslog kommunstyrelsen Njurunda Skärgård ekonomiska 
förenings ansökan om bidrag med 2 500  tkr till medfinansiering av 
Njurunda kanalprojekt.  
 
Förening har nu inkommit med en ansökan om kommunal finansiering 
av kostnader i anslutning till förhandlingar i Miljödomstolen gällande 
Njurunda kanalprojekt (Lubbankanalen). De tillkommande kostnaderna 
avser utökad provtagning för kanalen samt advokatkostnader i an-
slutning till förhandlingar orsakade av miljönämndens överklagan av 
tidigare dom i Miljödomstolen. Föreningen ansöker om 400 tkr från 
kommunen för att täcka dessa kostnader. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till Njurunda Skärgård ekonomiska förenings 
ansökan med 300 000 kronor för ytterligare provtagningar i samband 
med överklagan av Miljödomstolens beslut. Han yrkar vidare avslag till 
bidrag för föreningens advokatkostnader i samband med överklagandet. 
 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) yrkar bifall till Magnus 
Sjödins (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förlag till beslut, detta blir 
också finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-20 
• Ansökan från Njurunda skärgårdsförening, 2011-08-26 
• Anbud från SWECO, 2011-06-08 

 
– – – – 
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KS-2011-00512 
 

§ 191 Yttrande över betänkandet ”Fjärrvärme i 
konkurrens (SOU 2011:44)” 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lämna koncernstabens förslag daterat 2011-09-19 som svar på 

remiss SOU 2011:44. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har getts tillfälle att lämna synpunkter på den 
statliga utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. 
 
Utredningen föreslår en lagändring i för att skapa förutsättningar för 
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna vilket ska stärka 
fjärrvärmekundernas ställning samt åstadkomma en effektivare 
värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag med tillägg av 
följande två att-satser: 
 
att det i Sverige inte ska införas fri konkurrens inom fjärrvärmeverk-
samhet,  
 
att det finns stora oklarheter och tydliga negativa effekter för Sundsvall 
Energi AB och Sundsvalls kommun som ägare i enlighet med koncern-
stabens förslag. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Peder Björks (S) förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet 
beslutar enligt koncernstaben förslag. 
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Reservation 
Bodil Hansson (S), Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 
• Förslag till yttrande, daterat 2011-09-19 
• Regeringskansliets remisskrivelse, 2011-05-04 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2011-10-04 22 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

   

 
 
KS-2011-00230 
 

§ 192 Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt 
boende inom äldreomsorgen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att, med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-

uppdrag, anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
I en motion (M) från 2007 föreslås att ett av kommunens äldreboenden 
konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen kan antingen ske genom 
avknoppning eller genom att låta en privat aktör ta över. Motionären är 
övertygad om att en konkurrensutsättning skulle medverka till att 
utveckla äldreomsorgen i Sundsvall. 
 
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. 
Socialnämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om 
konkurrensutsättning, befintliga särskilda boenden i äldreomsorgen ska 
bedrivas i egen regi. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar att, med hänvisning till pågående arbete 
med aktuella MRP-uppdrag, anse motionen besvarad. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels koncernstabens förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet 
beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31 
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20, § 27 
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-14 
• Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt boende inom 

äldreomsorgen, daterad 2007-10-02 
 
– – – – 
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KS-2011-00229 
 

§ 193 Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att, med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-

uppdrag, anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
I en motion (M) från 2007 yrkas att en hemtjänstgrupp och ett särskilt 
boende i Sundsvall omvandlas till intraprenad. En intraprenad är ett sätt 
att utveckla och förnya äldreomsorgen i Sundsvall till gagn för både 
boende och de anställda. 
 
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. 
Socialnämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om 
konkurrensutsättning, både hemtjänst och särskilt boende i 
äldreomsorgen tillsvidare ska bedrivas i egen regi. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar att, med hänvisning till pågående arbete 
med aktuella MRP-uppdrag, anse motionen besvarad. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels koncernstabens förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet 
beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31 
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20, § 26 
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-10 
• Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg, daterad 2007-10-02 
 
– – – – 
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KS-2011-00084 
 

§ 194 Förändring av projektet Forsknings- och 
kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i 
Mittregionen, för kännedom 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14 om medfinansiering av ett 
projekt som heter Forsknings- och kunskapsbaserad innovation – för 
tillväxt i Mittregionen”. Mittuniversitetet äger projektet men har, efter 
avslag om medfinansiering från Tillväxtverket, ändrat i sitt projekt. 
Syfte och mål är dock detsamma. Projektet har även bytt namn och 
heter numera ”MIUN Innovation – för forsknings- och 
kunskapsbaserad tillväxt i Mittregionen”. 
 
Koncernstaben föreslår finans- och näringslivsutskottet att notera 
informationen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-16 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14, § 159 
 
– – – – 
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KS-2011-00774 
 

§ 195 Remissvar angående en fjärde 
migrationsdomstol 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Sundsvalls kommun ställer sig bakom Länsstyrelsen i 

Västernorrlands synpunkter att den fjärde migrationsdomstolen 
bör lokaliseras till Härnösand. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter utifrån 
Domstolsverkets rapport om en fjärde migrationsdomstol. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-03, separat utskick 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2011-10-03, separat utskick 
• Länsstyrelsen Västernorrlands utkast till yttrande, 2011-09-28, 

separat utskick 
• Domstolsverkets remiss, 2011-09-12, separat utskick 
 
– – – – 
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