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Tid Kl. 14.00–17.35
Plats Kommunhuset, rum 538 A
  
Beslutande Annelie Luthman (FP) ordförande 
 Lars Persson (FP) ersättare för vakant plats (M), ej §§ 30, 36
 Else Ammor (M)  
 MariAnne Andersson (MP) ej §§ 26, 30 och 36 
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
Tjänstgörande ersättare Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V) 
 Linnéa Kjellman (C) ersättare för MariAnne Andersson (MP) 

under §§ 26, 30 och 36 

  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare  

Peter Löthman socialdirektör  § 22 
Åke Zetterberg processledare socialtjänsten  § 22 
Karin Nyman utredare  § 23 
Mikael Ålund bolagsjurist  § 24 
Maud Viklander controller  §§ 25-26
Charlotte Sandelius HR-direktör  § 25 
Björn Magnusson controller  §§ 27-28
Torbjörn Stark controller  § 36 
Linnéa Kjellman (C) § 25  
 

Protokollet omfattar §§ 21–43 
 
Justeras 
 
 
 
Annelie Luthman  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Bodil Hansson 
Justerare 
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Justering 

Till justerare utses Bodil Hansson med Kim G Ottosson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 

Det noteras att ärende 18 ”Årsredovisning för Scenkonst 
Västernorrland AB” utgår.  
 
Det noteras vidare att paragraferna 26, 30 och 36 behandlas sist på 
dagordningen. 
 
– – – – 
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§ 21 Information om årsredovisningar 2012 för de 
kommunala bolagen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Överläggning  
Sekreteraren informerar om att årsredovisningarna för bolagen inom 
stadsbackenkoncernen kommer att överlämnas direkt till kommun-
styrelsen eftersom årsredovisningarna inte kunnat färdigställas i tid 
inför dagens sammanträde i finans- och näringslivsutskottet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00021 
 

§ 22 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. 
 
– – – – 
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§ 23 Diskussionspunkt – kommunstyrelsens 
prioriterade ansvarsområden ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att uppdra till kommundirektören att lyfta frågan om analyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv ska göras inom stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att göra en 
genomgång av sina ansvarsområden ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Kommunstyrelsen har diskuterat frågan vid en temadag, då intressanta 
områden att prioritera bland annat fördelades till styrelsens utskott för 
vidare diskussion. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-14, § 6 
uppdrogs det till utskotten att återkomma med förslag på prioriteringar. 

Överläggning och beslutsgång 
Utöver de områden som lämnas vidare till kommunstyrelsen beslutar 
utskottet, utifrån Lars Perssons (FP) yrkande, att uppdra till kommun-
direktören att lyfta frågan om analyser ur ett jämställdhetsperspektiv 
ska göras inom stadsbackenkoncernen. 

Underlag 

 Koncernstabens PM, Val av prioriterade områden ur 
jämställdhetsperspektiv, med bilagorna 1-2 
Bilaga 1 – Minnesanteckningar, 2012-02-07, från 
kommunstyrelsens tema den 30 januari 2012 
Bilaga 2 – Exempel från nämnderna 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-01-14, § 6 
 
– – – – 
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§ 24 Diskussionspunkt – organisationsform vid 
ett eventuellt övertagande av Midlanda 
flygplats 

Bakgrund 
Sundsvalls, Härnösands och Timrå kommuner har för avsikt att besluta 
om ett eventuellt övertagande av Sundsvall-Härnösand Airport (Mid-
landa) under det första kvartalet 2013. Om kommunerna beslutar överta 
flygplatsen, måste de även ta ställning till i vilken organisationsform de 
ska bedriva den gemensamma verksamheten. De huvudsakliga alter-
nativen är att antingen bilda aktiebolag eller kommunalförbund. Om 
kommunerna beslutar att inte överta flygplatsen, finns inget behov att 
besluta i organisationsfrågan. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2013-02-11, § 33 att återremittera ärendet 
för politiska överläggningar. Därför är ärendet uppe för diskussion på 
dagens sammanträde med finans- och näringslivsutskottet. 

Underlag 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-02-11, § 33 
 
– – – – 
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§ 25 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 
planeringsförutsättningar för Mål och 
resursplan 2014 med plan för 2015-2016 

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

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, 
fastställa skattesats med mera. I Sundsvalls kommun har kommunfull-
mäktige beslutat om en budgetmodell med 2+2 årsbudget. För perioden 
finns en beslutad mål och resursplan som omfattar budget för 2013-
2014 med plan för 2015-2016. Enligt budgetmodellen ska det endast 
göras en teknisk omräkning år 2 i budgetperioden. 
 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till ekonomiska och arbets-
givarpolitiska planeringsförutsättningar för perioden 2014-2016. 

Överläggning och beslutsgång 
Eftersom handlingarna delades ut på sammanträdet beslutar finans- och 
näringslivsutskottet att utan eget ställningstagande överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen. Underlaget ska även förtydligas genom redak-
tionella ändringar inför behandlingen i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-26, delas ut 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2014 

med plan för 2015-2016, delas ut 
 Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål och 

resursplan 2014 med plan för 2015-2016, daterade 2012-02-26, 
delas ut 

 Planeringsförutsättningar 2014-2016, satsningar och neddragningar 
under åren 2009-2013, delas ut 

 
– – – – 
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§ 26 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2012, nämnderna 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen med utvärderingen av kommunens 

samlade system för intern kontroll 2012, 
  
att uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder 

verkställs, 
  
att uppmana nämnderna att i förekommande fall rapportera 

bedömda allvarliga brister i den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i enlighet med regelverket, 

  
att uppdra till koncernstaben att utreda och sedan till kommunstyr-

elsen senast i oktober 2013 återrapportera de områden som 
redovisats under punkten övrigt i koncernstabens skrivelse 
2013-02-08, 

  
att uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med 

intern kontroll, samt 
  
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

samt nämnderna. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att notera rapporteringen med utvärderingen av kommunens 

samlade system för intern kontroll 2012. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 7 § ska kommunens nämnder se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig. En del av kommunstyrelsens 
uppgifter enligt KL 6 kap 1 § består av att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet.  
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Överläggning 
Inför behandlingen i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras 
med socialnämndens underlag som beslutades på nämndens samman-
träde den 20 februari. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse inkl. bilagorna 1-2:3, 2013-02-08 
 
– – – – 
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§ 27 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa årsredovisning 2012 för Sundsvalls kommunkoncern, 
  
att överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt 
  
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

2012. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2012 för 
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen 
uppgår till 109,8 mnkr för kommunen och till 199,6 mnkr i den 
sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen 
uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning. 

Överläggning  
Ordföranden påpekar ett par felaktigheter i underlaget, vilka kommer 
att korrigeras inför ärendets behandling i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-19 
 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls kommunkoncern 
 
– – – – 
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§ 28 Månadsrapport januari 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för januari 2013, samt 
  
att överlämna månadsrapporten som information till 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs upp löpande i månadsrapporter. 
Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för januari 2013. 
Resultatet till och med januari uppgår till -2,5 mnkr vilket är 25,3 mnkr 
bättre än resultatet till och med januari 2012 (22,8 mnkr). Prognosen 
för hela året beräknas bli ett resultat på -53,9 mnkr vilket är 76,8 mnkr 
sämre än det budgeterade resultatet. 

Överläggning  
Utskottet påpekar att samtliga nämnder ska följa de regler för 
ekonomisk rapportering som finns och därmed också lämna in 
prognoser i samband med sina månadsredovisningar.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-21, separat utskickad 
 Månadsrapport januari 2013 med bilaga 1, separat utskickad 
 
– – – – 
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§ 29 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2012-12-31 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 

enligt koncernstabens skrivelse, 2013-02-19, samt 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat till och med december 2012 för 
kommunfullmäktiges godkännande. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-19 
 
– – – – 
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§ 30 Överföring av nämndernas resultat 2012 och 
investeringsanslag samt anslag för 
förbrukning av överskott 

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

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas i 
en egen process – Överföring av resultat. Från och med 2011 ändrades 
reglerna så att nämnderna ska beviljas anslag för den förbrukning som 
nämnderna ska göra av ackumulerat överskott under innevarande år. De 
nya reglerna innebar även att en striktare tillämpning ska ske vid 
prövning av undantag vid överföring enligt begreppet Synnerliga skäl.  

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande, vilket också blir utskottets beslut.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse inkl. bilagorna 1-5, 2013-02-20 
 
– – – – 
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§ 31 Uppföljning av intern kontroll 2011 och 2012 
inom Stadsbackenkoncernen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2011 och 2012 inom  

Stadsbackenkoncernen,  
  
att uppmana bolagen inom Stadsbackenkoncernen att utveckla 

arbetet med den interna kontrollen, samt 
  
att beslutet och uppföljningen överlämnas till kommunens revisorer 

samt berörda bolag. 
 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att notera uppföljningen av intern kontroll 2011 och 2012 inom 

Stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunens reglemente för den interna kontrollen gäller för samtliga  
organ som svarar för vård av kommunal angelägenhet oavsett i vilken 
form verksamheten bedrivs, alltså även kommunens bolag.  
 
Enligt reglementet ska det interna kontrollsystemet följas upp årligen och 
den uppföljande rapporten ska senast i samband med årsredovisningen  
redovisas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 
– – – – 
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§ 32 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ägardirektiv 2013 för Scenkonst Västernorrland AB 

enligt förslag daterat 2012-09-26. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget Västernorrland 
Scenkonstbolaget Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 
resp. 60 % för kommunen respektive landstinget. Ägardirektiven 
fastställs årsvis för bolaget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Landstinget utarbetat 
förslag till nytt ägardirektiv. Förslaget har sedan behandlats av kultur- 
och fritidsnämnden som beslutade föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna det föreslagna ägardirektivet. Regionala nämnden i 
Landstinget Västernorrland liksom landstingsfullmäktige har beslutat 
att godkänna ägardirektivet. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, 2012-09-26 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-10-24, § 118 
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-10-15 
 Landstinget Västernorrland, regionala nämndens protokoll,  

2012-11-15, § 188 
 
– – – – 
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§ 33 Ägardirektiv för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till Ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen 

daterad 2013-02-08, samt 
  
att upphäva de av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 88 fastställda 

direktiven. 

Bakgrund 
Enligt ”Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag” ska ägardirektiven 
ses över i samband med att kommunfullmäktige fastställer mål och 
resursplan. Samtidigt har det skett både organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förändringar inom Stadsbackenkoncernen sedan 
föregående direktiv fastställdes i februari 2011. 
 
En översyn av gällande ägardirektiv har därför gjorts och föreslagna 
förändringar redovisas i förslag daterat 2013-02-08. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet, utan återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte 
i beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Förslag till ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, 

2013-02-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 20 
 

 
 
KS-2013-00138 
 

§ 34 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, 

daterad 2013-02-08, samt 
  
att upphäva den av kommunfullmäktige 2010-11-29, § 16 

fastställda ägarpolicyn. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde senast i november 2010 en ägarpolicy 
för Sundsvalls kommuns bolag. I samband med en översyn av gällande 
ägardirektiv har konstaterats att även ägarpolicyn behöver uppdateras. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet, utan återkommer i 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte 
i beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, 2013-02-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 21 
 

 
 
KS-2011-00746 
 

§ 35 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till 
biobränsle – återkallande av ärende 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ärendet om ombyggnation av Korstaverkets panna K1 avslutas. 

Bakgrund 
Sundsvall Energi AB (SEAB) och Stadsbacken AB (SBAB) har begärt 
kommunfullmäktiges godkännande för att bygga om Korstaverkets 
panna K1 till biobränsle och att begära ett aktieägartillskott på 300 mkr. 
Vid behandling av ärendet den 28 november 2011 beslutade kommun-
fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Härefter har SEAB träffat avtal med SCA om ett utökat 
energisamarbete varför frågan om godkännande av investeringen och 
eventuellt aktieägartillskott inte längre är aktuellt. SEAB har därför 
återkallat denna begäran. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-01-30, § 5 
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-01-22 
 Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2013-01-21, § 6 
 Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2012-06-08 
 Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 284 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 22 
 

 
 
KS-2010-00320 
 

§ 36 Regional produktionsanläggning för biogas, 
Östersunds och Sundsvalls kommuner 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sammanfattande rapport, daterad 2013-02-08, för 

Biogas Mellannorrland, samt 
  
att ge kommunstyrelsen ansvar för fortsatt utredning av ärendet och 

framtagande av slutligt underlag för beslut om en eventuell 
investering i en biogasanläggning. Kommunstyrelsens ansvar 
inträder efter att Sundsvall Energi AB:s medverkan i projektet 
Biogas Mellannorrland har avslutats. 

Bakgrund 
Sundsvalls och Östersunds kommuner bedriver sedan april 2010 ett 
samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam 
produktionsanläggning för uppgraderad biogas. 
 
Projektet har nu lämnat en sammanfattande rapport vilken överlämnats 
till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Biogas Mellannorrland, sammanfattande rapport, 2013-02-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 23 
 

 
 
KS-2013-00140 
 

§ 37 Årsredovisning och koncernredovisning 
2012 för Norra Kajen Exploatering AB 

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

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning och koncernredovisning för 2012 till Sundsvalls 
kommun. Syftet är att kommunen inför bolagsstämman ska få del av 
årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Överläggning och beslutsgång 
Eftersom handlingarna skickades ut dagen före sammanträdet beslutar 
finans- och näringslivsutskottet att utan eget ställningstagande över-
lämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-13, separat utskickad 
 Årsredovisning 2012 för Norra Kajen Exploatering AB, separat 

utskickad 
 Revisionsberättelse från KPMG, 2013-02-20, separat utskickad 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 24 
 

 
 
KS-2013-00065 
 

§ 38 Revisionsrapport – granskning av 
kommunens målstyrning 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna koncernstabens tjänsteskrivelse, 2012-01-29, som svar 

på revisionens rapport, samt 
  
att överlämna svaret till revisionen. 

Bakgrund 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
kommunens mål- och styrmodell. Deras sammanfattande bedömning är 
att kommunstyrelsens och nämndernas styrning är ändamålsenlig och 
tydlig i vissa delar, medan andra delar behöver fortsätta utvecklas. 
Koncernstaben föreslår att revisionens granskning används som 
underlag i det pågående utvecklingsarbetet avseende kommunens 
modell för Mål och resursplanering.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-29 
 Kommunrevisionens skrivelse, 2013-01-18 
 Revisionsrapport – granskning av kommunens målstyrning, daterad 

januari 2013 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 25 
 

 
 
KS-2012-00928 
 

§ 39 Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A  
11 a-b, 2012 – Genomförande av 
konkurrensutsättningsprogram 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Genomförande av konkurrens-

utsättningsprogram, MRP-uppdrag N&A 11 a-b, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan för 2012 med plan 
för 2013-14 gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra det tidigare 
fastställda konkurrensutsättningsprogrammet. I varje nämnds ettåriga 
Mål och resursplan ska det från och med 2013 ingå en beskrivning av 
vilka verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Detta ingår i 
det löpande arbetet med mål- och resursplanering. Koncernstaben 
föreslår att MRP-uppdraget slutredovisas.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18 
 Konkurrensutsättningar 2012, koncernstabens PM, 2013-01-10 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 26 
 

 
 
KS-2012-00911 
 

§ 40 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 7, 
2013 – Miljösatsning i Korstaverket  

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 7, 2013 – 

Miljösatsning i Korstaverket, 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
MRP-uppdraget är inte längre aktuellt, med hänvisning till att syftet 
med uppdraget nås genom en annan lösning. Uppdraget ska därför 
slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

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

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 27 
 

 
 
KS-201200264 
 

§ 41 Motion (S) om sommarjobb i Sundsvall 

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

Bakgrund 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att Sundsvalls kommun arbetar fram ett handslag med 
arbetsgivare i kommunen där kommunen betalar 50 % av 
lönekostnaderna mot att företaget erbjuder en gymnasieungdom tre 
veckors sommarjobb med avtalsenliga villkor. Vidare föreslår 
socialdemokraterna i sin motion att i samband med upphandlingar ska 
kommunen ställa krav på att utförarna ska ta emot sommarjobbare. 
 
Koncernstaben konstaterar att det inte är förenligt med kommunallagen 
att kommunen betalar del av lönen till en person som arbetar vid ett 
företag. Vidare menar koncernstaben att om sociala krav ska ställas vid 
upphandlingar måste den bedömningen göras vid varje enskild 
upphandling och inte vara ett krav i alla upphandlingar. Koncernstaben 
föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen.  

Överläggning  
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag om avslag till motionen och dels Peder Björks 
(S) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till motionen. Hon 
ställer proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivs-
utskottet beslutar enligt koncernstabens förslag om avslag till motionen. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 28 
 

 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-24 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-12-19, § 113 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-11-23 
 Motion (S) om sommarjobb i Sundsvall, inkommen 2012-03-12 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 29 
 

 
 
KS-2012-00263 
 

§ 42 Motion (FP) om att införa särskilda 
ungdomsavtal inom Sundsvalls kommun 

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

Bakgrund  
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfull-
mäktige där de vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans 
med berörda parter ta fram specifika ungdomsavtal. 
 
I kollektivavtalsförhandlingarna mellan SKL och Kommunal träffades 
en principöverenskommelse om att inrätta två olika introduktions-
anställningar. En av dessa introduktionsanställningar torde motsvara 
det som Folkpartiet yrkar på i sin motion. Eftersom förhandlingar 
fortfarande pågår mellan SKL och Kommunal menar koncernstaben att 
man bör avvakta tills dessa förhandlingar är klara. Koncernstaben 
föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-24 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-11-14, § 94 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-10-18 
 Motion (FP) om att införa särskilda ungdomsavtal i Sundsvalls 

kommun, inkommen 2012-03-12 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-02-26 30 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00105 
 

§ 43 För kännedom – Krisledningsplan och 
program för räddningstjänst 2013, 
Länsstyrelsen Västernorrland 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Västernorrland har sänt över sin Krisledningsplan och 
program för räddningstjänst för kännedom till kommunstyrelsen. 

Underlag 

 Krisledningsplan och program för räddningstjänst 2013, 
Länsstyrelsen Västernorrland 

 
– – – – 
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