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KS-2013-00341 
 

§ 159 Investering i Sundsvall logistikpark med 
tillhörande containerhamn 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna utredningen om en logistikpark med tillhörande 

containerhamn, 
  
att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark 

med tillhörande containerhamn i enlighet med utredningens 
förslag, 

  
att genomförandet villkoras med att berörda externa parter fattar 

nödvändiga beslut i enlighet med förslagen i utredningen 
”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistik-
park”, daterad 2013-04-29, rubrik 1.2, 

  
att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar maximalt 

448 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur, 
  
att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 mnkr i 

aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sunds-
vall Logistikpark AB för genomförande av investeringen i en 
logistikpark med tillhörande infrastruktur, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta nytt förslag till ägar-

direktiv för Sundsvall Logistikpark AB 
  
att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan parterna Stads-

backen AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest 
Products AB och uppdra till Stadsbacken AB och Sundsvall 
Logistikpark AB att underteckna densamma, 

  
att godkänna apportering av mark och anläggningar till ett värde av 

162 mnkr från Sundsvalls kommun till Sundsvalls Hamn AB i 
enlighet med utredningens förslag ”Underlag för beslut om 
genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterad 2013-04-29, 
rubrik 6.6, samt 
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att Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling av del-

årsrapporter och årsredovisning muntligen informerar kommun-
fullmäktige om projektets framskridande. 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012 fick Sundsvall 
Logistikpark AB i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av om-
rådet Tunadal – Korsta – Ortviken för en framtida logistikpark i Sunds-
vall. Enligt beslutet ska bolaget återkomma till kommunfullmäktige med 
beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande i frågan. 

Överläggning  
Lars Persson (FP), Peder Björk (S), Kim G Ottosson (V) och Kjell 
Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) och Arianne Sundman (S) anmäler jäv och ersätts av Olof 
Andersson (S) respektive Priscilda Helenius (S) under behandlingen av 
ärendet. Cathrine Edström (S) och Anders Hedenius (S) som också 
anmäler jäv saknar ersättare under behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-06-03, § 197 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-05-07 
• Sundsvall Logistikpark AB:s ”Underlag för beslut om genomförande 

av Sundsvall Logistikpark”, 2013-04-29 
• Deloittes Granskning av ”Underlag för beslut om genomförande av 

Sundsvall Logistikpark”, 2013-05-08 
• Avsiktsförklaring, SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB, 

Sundsvalls Logistikpark AB 
• Bilagorna 1-4 till avsiktsförklaringen 
• Sundsvall Logistikparks protokoll, 2013-04-29, § 25 
• Sundsvall Logistikparks PM, 2013-04-29 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-05-06, § 60 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-05-02 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-05-14, § 67 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-05-08 
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