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Tid Kl. 09.00–09.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande    
Ledamöter Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för vakant plats (M) 
 Jörgen Berglund (M)   
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 MariAnne Andersson (MP) ersättare för Sverker Ottosson (MP) 
 Linnéa Kjellman (C)   
 Sven Bredberg (M) ersättare för Hans Brynielsson (KD) 
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Erland Solander (M)   
 Sven Bredberg (M)   
 MariAnne Andersson (MP)   
    
Övriga närvarande    
Ersättare Mathias Rex (MP)   
 Kjell Bergkvist (C)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Arianne Sundman (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
    
Tjänstemän Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
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Protokollet omfattar §§ 126–127 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-03-25 2013-03-25 2013-03-25 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-04-19 2013-03-25 – 2013-04-15 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Justering 

Till justerare utses Kim G Ottosson med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00529 
 

§ 126 Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbacken-
koncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att efter ändringar vid dagens sammanträde godkänna förslag till 

Ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen daterat 2013-02-08, 
reviderat gällande Näringslivbolaget i Sundsvall AB 2013-03-19, 
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 MRP. 
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 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut, inklusive den reviderade delen gällande Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB, med följande justeringar:  
 
Sundsvall Elnät AB 
5.2 Uppdrag, ändring i första punkten 

 Verka för ökad energieffektivisering i enlighet med kommunens 
klimatstrategi 

 
Mitthem AB 
6.1 Ansvar 
Mitthem ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster 
och sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom 
ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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inom det egna verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska 
lösningar som gör att kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan. 
 
6.2 Uppdrag, tredje punkten, sista meningen 
Försörjningsstöd ska betraktas som inkomst 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag med 
undantag för 5.3 och sista punkt under 12.2. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag med 
följande tillägg: 
 
Samtliga bolag ska integrera jämställdhetsperspektiv i alla 
verksamheter och beslut. 
 
Näringslivbolaget i Sundsvall AB 
12.1 Ansvar 
Syftet är att på lång sikt stärka ett hållbart näringsliv genom att öka 
företagens konkurrenskraft och förnyelse i hela kommunen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Kim G Ottossons (V) båda tillägg. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till Kim G Ottossons (V) tillägg om 
jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag, dels Peder Björks (S) förslag och dels Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han har för avsikt att först ställa proposition på 
Annelie Luthmans (FP) förslag mot Peder Björks (S) förslag och först 
därefter ställa proposition på Kim G Ottossons (V) förslag. Efter ställd 
proposition finner han att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie 
Luthmans (FP) förslag, samt bifaller Kim G Ottossons (V) tillägg om 
jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter och beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig till förmån för eget förslag med Kim G Ottossons (V) 
tillägg. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-03-19, § 48, 
utskickat via e-post 

 Koncernstabens förslag på justeringar i ägardirektivet, 2013-03-19, 
utskickat via e-post 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08 
 Förslag till ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen, 2013-02-08 
 Socialdemokraternas förslag till ägardirektiv, 2013-03-11 
 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-03-11, § 79 
 
– – – – 
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KS-2013-00138 
 

§ 127 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 fast-

ställda 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 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag, vilket 
också blir kommunstyrelsen beslut. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-03-19, § 49, 
utskickat via e-post 

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