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Tid Kl. 15.00–16.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Lars Persson (FP) ersättare för Annelie Luthman (FP) 
 Else Ammor (M)  
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Malin Larsson (S) ersättare för Bodil Hansson (S) 
 Claes Stockhaus (V)  
  
Övriga närvarande Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare 
 Christer Tarberg chef kollektivtrafik och 

tillgänglighet 
§ 177 

 Niklas Bergström samhällsplanerare § 177 
 Lennart Andersson stabschef § 178 
 Daniel Lundberg direktör service och teknik § 178 
 Peter Löthman socialdirektör § 179 
 Maud Viklander controller §§ 181-182 

 

Protokollet omfattar §§ 177–194 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 

Till justerare utses Peder Björk. 
 
– – – – 
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Dagordning 

Det noteras att ”Månadsrapport november 2012” läggs till som ett 
informationsärende på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2012-00882 
 

§ 177 Information om upphandlingsprocessen för 
kollektivtrafik 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska i januari 2013 gå 
ut med förfrågningsunderlag gällande upphandling av allmän kollektiv-
trafik i länet. Den nya trafiken kommer att gälla med start i juni 2014.  
 
Det utbud som föreslås handlas upp i Sundsvall har tagits fram med 
hänsyn till politiskt antagna mål om att öka andelen miljöfordon i 
upphandlingen och att fördubbla det kollektiva resandet till 2015. 
Kostnaden för den kommande trafiken går dock inte att svara på innan 
anbuden har lämnats in till kollektivtrafikmyndigheten. 
 
– – – – 
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KS-2012-00922 
 

§ 178 Information om rapporten Effektivt 
verksamhetsstöd och förslaget till 
kommunstyrelsens yttrande 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016, gav 
kommunfullmäktige i juni 2012 uppdrag till kommunstyrelsen att 
effektivisera verksamhetsstödet i Sundsvalls kommun.  
 
Enligt KL, 5 kap. 26 § ska ärende som rör en nämnds verksamhet, 
beredas av nämnden innan ärendet beslutas av kommunfullmäktige. 
Nämnden har fått rapporten Effektivt verksamhetsstöd för yttrande 
inför beslut i kommunfullmäktige.  

Underlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-04, inklusive två bilagor 
• Rapporten ”Effektivt verksamhetsstöd”, 2012-11-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00822 
 

§ 179 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyr-
elsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits.  

Underlag 

• PowerPoint presentation ”Socialtjänsten – nu, igår och i framtiden”, 
2012-12-11, delas ut 

 
– – – – 
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KS-2012-00265 
 

§ 180 Månadsrapport november 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. Koncern-
staben har sammanställt månadsrapporten för november 2012. Resul-
tatet till och med november uppgår till 283,1 mnkr vilket är 42,3 mnkr 
sämre än i oktober (325,4 mnkr) och 126,2 mnkr bättre än resultatet till 
och med november 2011 (156,9 mnkr). Prognosen för hela året beräk-
nas bli ett resultat på 130,7 mnkr vilket är 91,8 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet. 

Överläggning  
Eftersom underlaget delades ut vid sammanträdet meddelar 
ordföranden att Månadsrapport för november 2012 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 17 
december 2012.  

Underlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-11, delas ut 
• Månadsrapport november 2012, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2012-00886 
 

§ 181 Mål och resursplan 2014 med plan för 2015-
2016, tidsplan 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, 
fastställa skattesats med mera. I Sundsvalls kommun har kommunfull-
mäktige beslutat om budgetmodellen 2 + 2 årsbudget. För perioden 
finns det en beslutad mål- och resursplan som omfattar budget för 
2013-2014 med plan för 2015-2016. 
 
Enligt budgetmodellen ska det endast göras en teknisk uppräkning år 2 
i budgetperioden. Exempel på sådan uppräkning är uppdaterade 
skatteprognoser. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställnings-
tagande till kommunstyrelsen. 
 
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag till beslut samt att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Claes Stockhaus 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- 
och näringslivsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. 

Reservation 
Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, inklusive tidsplan, 2012-11-16 
 
– – – – 
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KS-2012-00757 
 

§ 182 Analys av åtgärder för service och tekniks 
genomförande av investeringsbudgeten 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till revider-

ingar i relevanta styrdokument för att öka investeringstakten i 
förvaltningsfastigheter.  

Bakgrund 
Koncernstaben konstaterar i samband med delårsrapport 1 för 2012 att 
kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter inte 
kommer att förbrukas under 2012. Finans- och näringslivsutskottet 
beslutade den 22 maj 2012 att koncernstaben, service och teknik senast 
vid delårsrapport 2 ska återkomma med sammanställning av vilka 
åtgärder som service och teknik ser nödvändiga för att öka takten i 
genomförandet av investeringsbudgeten. 
 
Finans- och näringslivsutskottet har den 24 september 2012 beslutat att 
uppdra till koncernstaben att återkomma med en analys av ovan 
refererade rapport. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-19 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-24, § 139 
 
– – – – 
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KS-2012-00642 
 

§ 183 Motion (SD) om budgetberedning  

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en motion med rubriken 
”Motion om budgetberedning”. I motionen föreslår SD: 

• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta ett system för 
budgetberedning där respektive budgetförslag i god tid kan 
genomgås inför kommande fullmäktige beslut. 

 
Koncernstaben föreslår att motionen avslås eftersom dagens modell 
medger det som motionären föreslår. Partierna kan idag begära viss tid 
för kvalitetsgranskning. Om partierna följer beslutade tidsplaner och 
använder mallarna fullt ut så har koncernstaben tid att göra vissa 
jämförelser som en del i beredningen av inkomna förslag till Mål- och 
resursplan. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14, inklusive följande bilagor: 
Bilaga 1, PM om arbetsprocess för partierna framtagande av MRP-
förslag, daterad 2007-10-21 
Bilaga 2, finansutskottets protokoll, 2008-04-29, § 380 samt 
kommunstyrelsekontorets skrivelse med bilaga, 2008-03-31 

• Motion (SD) om budgetberedning, 2012-08-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00770 
 

§ 184 Kvittering av nämndernas mål och 
resursplaner 2013, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens mål och resursplan för 

2013 med undantag för indikatorerna, 
  
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att återkomma med indika-

torer till samtliga mål i deras mål och resursplan för 2013, samt 
  
att godkänna barn och utbildningsnämndens samt kommun-

styrelsens mål och resursplaner för 2013. 

Bakgrund 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2013 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2013-
2016.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
kommunstyrelsen hade inte lämnat in fullständiga Mål och resursplaner 
för 2013 i tid varför dessa behandlas i efterhand. 

Överläggning  
Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) yrkar bifall till andra att-satsen 
i koncernstabens förslag samt tillägg i första och tredje att-satsen så de 
får följande lydelser: 
 
med de förändringar som Socialdemokraterna föreslagit i nämnden 

godkänna kultur- och fritidsnämndens mål och resursplan för 2013 

med undantag för indikatorerna, 

 

att med de förändringar som Socialdemokraterna föreslagit i respektive 

nämnd godkänna barn och utbildningsnämndens samt kommunstyrel-

sens mål och resursplaner för 2013. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

koncernstabens förslag och dels Peder Björks (S) och Claes Stockhaus 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- 
och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-11, delas ut 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 159 
 
– – – – 
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KS-2012-00753 
 

§ 185 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiro 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för år 2013 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell, Ingrid 
Engström och Bernadette Charasse för kommunens bankkonton 
samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 
212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och 
plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med 
undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av 

transaktioner och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2013 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att 
två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. 
Fullmakten avser den s k bankfilen som sänds, 

  
att för år 2013 bemyndiga Ingela Berglund, Anneli Forsberg, Anna 

Eng och Petra Pålsson, att två i förening verkställa utbetalningar 
i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser 
utbetalningar inom socialtjänsten, 

  
att fr o m 2013-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen 

beslutade om 2012-09-03 §174. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2012-09-03 beslut om fullmakt för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för år 2012. 
Fullmakten uppdateras en gång per år och vid behov. 
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I fullmakten för år 2013 är förändringar gjorda för tjänsten ”betalkort”. 
Anneli Forsberg, Anna Eng och Petra Pålsson ersätter Kerstin Eriksson 
och Mari Ölund. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
 
– – – – 
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KS-2012-00906 
 

§ 186 Utdelning av avkastning 2012 ur Bertil 
Åströmssons fond 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag på 129 000 kronor ur Stiftelsen Bertil 

Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens 
församling enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse 
daterad 2012-11-30. 

Bakgrund 
Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 16 
föreningar valt att föreslå att övervägande delen av bidraget fördelas till 
de föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis 
upprustning av befintliga lokaler och utrustning. Den disponibla 
avkastningen 2012 uppgår till 129 000 kr och koncernstabens förslag 
innebär att hela beloppet ianspråktas för utdelning till föreningarna 
inom Lidens församling. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-30, inklusive bilagorna 1-15 
 
– – – – 
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KS-2012-00578 
 

§ 187 Drift- och underhållsmedel för Svartviks före 
detta industriområde 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att inte bevilja stadsbyggnadsnämnden utökad budgetram från och 

med 2013 för drift och underhåll av parkmark vid Svartviks före 
detta industriområde, 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- 

och fritidsnämnden samråda och prioritera, inom sina befintliga 
ekonomiska ramar, vilka åtgärder som bedöms angelägna att 
genomföra ur park- och rekreationsperspektiv vid Svartviks före 
detta industriområde. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 § 103 att hos kommun-
fullmäktige begära att få utökad ram med 0,5 mkr per år från och med 
2013 för drift- och underhåll av parkmark vid Svartviks före detta 
industriområde. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-06-13, § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-05-22, reviderad  

2012-05-25 och 2012-06-04 
 
– – – – 
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KS-2012-00864 
 

§ 188 Slutredovisning av Utarbeta riktlinjer för vol-
ontärsverksamheten i den kommunala verk-
samheten, MRP-uppdrag LED/SAM 33, 2009 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning av uppdrag Utarbeta riktlinjer för 

volontärsverksamheten i den kommunala verksamheten, 
LED/SAM 33, 2009, 

  
att lämna över slutredovisning till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i mål och resursplanen för 2009, med plan för 
2010-2011, i uppdrag till kommunstyrelsen att ”Utarbeta riktlinjer för 
volontärsverksamheten i den kommunala verksamheten”. 
 
Koncernstaben föreslår finans- och näringslivsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisning av uppdrag 
”Utarbeta riktlinjer för volontärsverksamheten i den kommunala 
verksamheten”. Koncernstaben föreslår även att kommunstyrelsen 
lämnar över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-22 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 20 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00865 
 

§ 189 Slutredovisning av Näringslivsutveckling, 
deluppdrag servicegarantier, MRP-uppdrag 
N&A 2 b, 2012  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning av Näringslivsutveckling – 

servicegarantier, MRP-uppdrag N/A 2b, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i mål och resursplanen för 2011-2012, med 
plan för 2013-2014, ett uppdrag till kommunstyrelsen kallat 
”Näringslivs-utveckling”. Enligt uppdraget ska följande genomföras: 
”…Allmänt är en god näringslivsservice, med kunden i fokus, av stor 
betydelse för vårt näringslivsklimat. Därför är företagslotsen mycket 
viktig. Vi vill behålla och utveckla våra lotsar så att de, förutom dagens 
uppgifter, även får ett större mandat att sammankalla berörda 
kommunala förvaltningar och bolag till gemensamma träffar med 
befintliga företag och nyetableringar – när näringslivsärenden kommer 
till lotsarna. Allt för att öka servicen.”  
 
Sundsvalls kommun har beslutat om servicegarantier för näringslivet. 
De består av ett grundlöfte och tre garantier för anmälan enligt 
miljöbalken, bygglov och serveringstillstånd. Enligt grundlöftet ska 
kommunen vid behov erbjuda en koordinator när ett företags ärende 
berör flera förvaltningar och eller bolag. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-22 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 21 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00842  
 

§ 190 Insatser för att förbättra attityder i 
kommunen och kommunkoncernens 
verksamhetsområden till företag och 
företagare, MRP 2007 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning av uppdrag Insatser för att förbättra 

attityder i kommunen och kommunkoncernens 
verksamhetsområden till företag och företagare, MRP 2007, 

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2007, med plan för 2008-2009, fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ”Insatser för att förbättra 
attityder i kommunen och kommunkoncernens verksamhetsområden till 
företag och företagare”. 
 
Kommunfullmäktige antog i oktober 2005 en handlingsplan för 
förbättrat företagsklimat. Syftet med handlingsplanen var bland annat 
att förbättra attityden till företagande. Flertalet utbildningar kring temat 
förståelse för företagande har genomförts de senaste åren hos 
miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och socialtjänsten.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-22 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 22 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00843 
 

§ 191 Arbetsbudget 2013 för anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring 
och turism 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att fastställa förslag till arbetsbudget 2013 för anslaget för 

näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, 
  
att bevilja 1 mkr till genomförande av MRP-uppdrag Ostkustbanan, 

SAM 8, 2013, och att detta finansieras inom anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, 

  
att finans- och näringslivsutskottets beslut om finansiering av 

projektet Hållbar tillväxt i Västernorrland, 2012-09-11 § 137, 
ersätter beslut om finansiering av projektet eKorren II,  
2011-08-30 § 171, samt 

  
att uppdragsersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får 

beslutas i separat ärende. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att finans- och näringslivsutskottet antar förslag 
till arbetsbudget för 2013 gällande anslaget för näringslivsverksamhet 
samt marknadsföring och turism. Anslaget tillhör processen Näringsliv 
och arbete vars syfte är att ge förutsättningar för företagens utveckling 
och stärka individens anställbarhet. 

Överläggning  
Peder Björk (S) föreslår att turistfrågor ska diskuteras under en del av 
en temaförmiddag i kommunstyrelsen 2013. Han nämner bland annat 
Visit Västernorrlands projekt ”Länsturism Västernorrland” och kom-
munens engagemang i projektet som en del i diskussionsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-27, inklusive förslag till budget 
för anslaget 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 23 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00862 
 

§ 192 Slutredovisning av Skriv in i ägardirektiven 
till Mitthem att de ska ta ett socialt ansvar i 
de områden de verkar, MRP-uppdrag KS3, 
2008 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Skriv in i ägardirektiven till 

Mitthem att de ska ta ett socialt ansvar i de områden de verkar, 
MRP-uppdrag KS3, 2008, samt 

  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Genomförande av uppdraget Skriv in i ägardirektiven till Mitthem att 

de ska ta ett socialt ansvar i de områden de verkar, MRP-uppdrag KS3, 
2008, godkändes i november 2007 av kommunfullmäktige. Men 
uppdraget avslutades inte formellt, vilket torde vara ett rent 
förbiseende. Koncernstaben föreslår att uppdraget nu avslutas.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-16 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 24 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00863 
 

§ 193 Slutredovisning av Inled ett långsiktigt varu-
märkesarbete i kommunal regi tillsammans 
med andra aktörer, med utgångspunkt i 
Sundsvallsborna, MRP-uppdrag A&T 26, 
2009 (MRP uppdrag N&A 3, 2012) 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag A&T 26, 2009 – 

Inled ett långsiktigt varumärkesarbete i kommunal regi 
tillsammans med andra aktörer, med utgångspunkt i 
Sundsvallsborna (MRP-uppdrag N&A 3, 2012), samt 

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde 2009 ett långsiktigt varumärkesarbete för 
Sundsvalls kommun. En varumärkesplattform och en marknadsförings-
strategi har sedan dess beslutats av kommunfullmäktige. Näringslivsbo-
laget i Sundsvall har via sitt ägardirektiv 2012-2014 fått i uppdrag att 
marknadsföra varumärket Sundsvall. Uppdraget är därmed slutfört. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-26 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-12-11 25 
 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00915 
 

§ 194 Medfinansiering av projektet Incubation for 
Growth 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja Åkroken Science Park AB medfinansiering om totalt 2,5 

miljoner kronor under perioden 2013-01-01 till 2014-12-31 för 
projektet Incubation for Growth, 

  
att projektet finansieras inom ramen för beslutat anslag för Åkroken 

Science Park AB under perioden 2013 till 2014, 
  
att dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet, samt 

marknadsföring och turism, samt 
  
att finans- och näringlisvutskottets beslut om finansiering av 

Innovationsalliansen (KS 810/09 145) för 2013 upphävs. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park har tillsammans med Länsstyrelsen i Väster-
norrlands Län, Mittuniversitetet och Almi gått in med en projekt-
ansökan till Tillväxtverket om medel ur strukturfondsprogrammet för 
stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013. Ärendet handlar 
om att bevilja Åkroken Science Park AB medfinansiering inom ramen 
för tidigare beslutat anslag. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-26 
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder för Incubation for Growth 
 
– – – – 
 


