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Tid Kl. 09.00-11.00 

Plats Kommunhuset, rum 538A 
  
Beslutande Sverker Ottosson (MP) ordförande 
 Sven Bredberg (M) vice ordförande 
 Habib Effati (M)  
 Stefan Falk (FP)  
 Lena Österlund (S)  
 Leif Nilsson (S)  
 Malin Larsson (S) Ersätter Annicka Burman (V) 
  
Övriga närvarande Karin Nyman sekreterare 
 Niklas Bergström samhällsplanerare § 94 
 Christer Tarberg chef kollektivtrafik och 

tillgänglighet 
§ 94 

 Anna Hassani Nordqvist miljösamordnare § 95 
 Gunn Tjernblom budgetekonom § 96 

Niklas Ödlund ekonom  §§ 96-98 
Eric Carlsson ekonomichef service och teknik  §§ 99-100 
 

Protokollet omfattar §§ 94-108 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Malin Larsson 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Malin Larsson. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ärende 2 ”Information om programmet Trainee Södra 
Norrland” utgår. 
 
– – – – 
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KS-2012-00881 
 

§ 94 Information om kollektivtrafiken – 
trafikutökningar Matfors och Liden 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att notera informationen, samt 
  
att uppmana chefen för kollektivtrafik och tillgänglighet att utreda 

eventuell trafikförändring till Liden, och att utredningen ska 
behandlas vid utskottets sammanträde den 13 december.  

Bakgrund 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska i januari 2013 gå 
ut med förfrågningsunderlag gällande upphandling av allmän 
kollektivtrafik i länet. Den nya trafiken kommer att gälla med start juni 
2014. En viktig fråga i upphandlingen är vilket trafikutbud som ska 
upphandlas. Sundsvalls kommun har antagit ett mål om att fördubbla 
antalet kollektivtrafikresor till 2015. Det utbud som föreslås handlas 
upp har tagits fram med hänsyn till antagen MRP. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att chefen för kollektivtrafik och tillgänglighet ska 
utreda förutsättningar för eventuell utökad trafik till Liden. Bakgrunden 
är den minskning av kollektivtrafiken till Liden som genomförts 
tidigare, och som enligt uppgift lett till negativa konsekvenser för bland 
annat skolan. Utredningen ska behandlas vid utskottets nästa samman-
träde den 13 december. 
 
Utskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 
• PowerPoint presentation, Trafik i kommande upphandling av 

kollektivtrafik, skickas via e-post efter sammanträdet 
 
 – – – – 
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§ 95 Global kommun, deltagande i SIDA-projekt 
2013  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att göra en intresseanmälan till Sida om att arrangera Global 

kommun i Sundsvall 2013, samt 
  
att kostnaderna och arbetstid för arrangemanget sker inom befintlig 

ram för livsmiljö. 

Bakgrund 
Sida har kommit med en förfrågan till Sundsvalls kommun om intresse 
finns för att vara värd för ett arrangemang om globala utvecklings-
frågor under 2013. Arrangemanget kallas Global kommun och går ut på 
att under några dagar uppmärksamma globala utvecklingsfrågor i ett 
lokalt perspektiv. Sundsvall får möjlighet att uppmärksamma frågor 
kring hållbar utveckling och marknadsföra det arbete som sker inom 
vår organisation och andra verksamheter inom kommunens gränser.  
 
Sida bidrar både med ekonomiska medel och personella resurser som 
kan användas i aktiviteter här i Sundsvall.  

Underlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30 
 
– – – – 
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§ 96 Mål och resursplan 2013 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa förslag till Mål och resursplan 2013 för 

kommunstyrelsen, 
  
att uppdra till koncernstaben att i december 2012 återkomma med 

en verksamhetsplan för 2013, 
  
att kommunstyrelsen, utifrån sin kvittering av kommunfullmäktiges 

beslut, informerar nämnderna om att de från och med 2013 kan 
påräkna kompensation med 50 % för ökade hyreskostnader för 
de investeringsobjekt som ingår i ramen för förvaltningsfastig-
heter, samt 

  
att kommunstyrelsen, utifrån sin kvittering av kommunfullmäktiges 

beslut, informerar nämnderna att om det även 2013 endast 
kommer att kunna tillåtas en ytterst begränsad användning av 
ackumulerat eget kapital. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för MRP-uppdrag SAM 1, 2013 ”Hela Sundsvall ska 

leva” enligt förvaltningens skrivelse 2012-10-19 överförs från 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, 

  
att uppdraget N&A 15, 2012-14 ”SAMT-projektet” slutförs enligt 

ursprunglig plan, 
  
att kostnaden för slutförandet, 500 tkr, överlämnas för finansiering i 

ärendet Kompletteringsbudget 2013, 
  
att den ytterligare besparingen på 1 mkr avseende SAMT-

projektet år 2013, som beslutades i MRP 2013-2016, ej 
är genomförbar då motsvarande budgetanslag saknas, 
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att finansieringen av den ej genomförda besparingen överlämnas till 

Kompletteringsbudget 2013, 
  
att uppdrag LED/VHT 15, 2012-14 ”Utveckling av valfrihet och 

mångfald” utgår, samt 
  
att uppdrag LED/VHT 17, 2012-14 ”Kundorientering, värdskap, 

bemötande och service” framledes benämns ”Värdskap, 
bemötande och service”. 

Bakgrund 
Förslaget till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen innehåller 
mål och indikatorer inom huvudprocesserna Ledning, Näringsliv och 
arbete, Samhällsbyggnad samt stödprocessen Verksamhetsstöd. 
Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi samt förslag till 
fördelning av resurserna.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde  
2012-11-05, § 237. 

Deltagande i beslutet 
Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S) och Malin Larsson (S) avstår från 
att delta i beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19, rev 2012-11-08 
• Förslag till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen, 

reviderad 2012-11-06 
 
– – – – 
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KS-2012-00817 
 

§ 97 Utvärdering av det samlade systemet för 
intern kontroll 2012 för kommunstyrelsen, 
avseende koncernstabens verksamhet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 

kontroll 2012 för kommunstyrelsen, med avseende på 
koncernstabens verksamhet, 

  
att punkten ”MRP – valfrihet och mångfald” avslutas utan åtgärd, 
  
att punkten ”Många styrdokument” förs över till 2013 års intern 

kontrollplan avseende kommunstyrelsens uppsiktsansvar, samt 
  
att överlämna utvärderingen till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna 
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens 
ansvarsområde.Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje 
nämnd i samband med uppföljningen av den interna kontrollen även 
göra en utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom 
sitt område. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01, inklusive följande bilagor: 

Bilaga 1, ”Rapportering av intern kontroll 2012”, 2012-11-06 
Bilaga 2 ”Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2012, avseende 
koncernstaben” 
Bilaga 3, ”Självdeklaration 2012”, 2012-11-01 
Bilaga 4, ”Kontrollrapport – många styrdokument”  
Bilaga 5, ”Kontrollrapport – kommunallagen uppsiktsplikt” 
Bilaga 6, ”Kontrollrapport – MRP ekonomi och 
internhyresreglementet” 
Bilaga 7, ”Kontrollrapport – MRP valfrihet och mångfald” 

 
– – – – 
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§ 98 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen, 
avseende koncernstabens verksamhet  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att förslaget till intern kontrollplan ska revideras i enlighet med 

yrkande av Lena Österlund (S) och Stefan Falk (FP). 
 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna reviderat förslag till intern kontrollplan 2013 för 

kommunstyrelsen avseende koncernstabens verksamhet. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att 
nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. 

Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S) yrkar att internkontrollpunkten ”Konst” ska infogas 
i punkten ”Inventarieförteckning” samt att bedömningen av konsekvens 
för den sammanslagna punkten ska korrigeras till ”kännbar”. Stefan 
Falk (FP) ställer sig bakom yrkandet.  
 
Utskottet beslutar att, när ovan revideringar gjorts, föreslå 
kommunstyrelsen godkänna förslaget till intern kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01, inklusive bilaga med 

förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen, avseende 
koncernstabens verksamhet 

 
– – – – 
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§ 99 Utvärdering av det samlade systemet för 
intern kontroll 2012 för kommunstyrelsen, 
avseende service och tekniks verksamhet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 

kontroll 2012 för kommunstyrelsen, avseende service och 
tekniks verksamhet, 

  
att punkten ”Konkurrensutsättning/Prissättning skolmåltider” förs 

över till 2013 års kontrollplan för service och teknik, samt 
  
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben, service och teknik, har i enlighet med det av 
kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och 
kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde avseende service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor: 

Bilaga 1, Intern kontrollplan slutredovisning 
Bilaga 2, Förvaltningschefens rapport av intern kontroll 
Bilaga 3, Kontrollrapport 1-7 
Bilaga 4, Självdeklaration beträffande intern kontroll 

 
– – – – 
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§ 100 Intern kontrollplan 2013 för 
kommunstyrelsen, avseende service och 
tekniks verksamhet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att uppdra till service och teknik att återkomma med förslag till 

intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens verksamhet 
avseende service och teknik med följande punkter utifrån 
genomförd riskbedömning som underlag: 

• Punkt 1, Back-up för nyckelpersoner 
• Punkt 9, Avsaknad av tydlig beställarfunktion 
• Sammanslagning av punkterna 3 (Utvärdering och 

uppdatering av styrdokument och policys) samt 10 
(Många delansvariga).  

  
stryka begränsningen kost i punkt 9 och 10 i bruttolistan. att 

Bakgrund 
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje 
år ska anta en särskild plan för uppföljning av den i interna kontrollen. 
Som underlag för underlag för upprättande av planen ska nämnden göra 
en riskbedömning utifrån en av förvaltningen framtagen bruttolista 
beträffande risker. 

Överläggning och beslutsgång 
Utskottet diskuterar bruttolistan och gör en riskbedömning med 
följande utfall: 
 
Ordföranden yrkar att följande punkter ska ingå i den interna 
kontrollplanen:  

• Punkt 1, Back-up för nyckelpersoner 
• Punkt 9, Avsaknad av tydlig beställarfunktion 
• Ny punkt som är en sammanslagning av punkterna 3 

(Utvärdering och uppdatering av styrdokument och policys) 
samt 10 (Många delansvariga).  
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Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Sven Bredberg (M) yrkar att paranteserna som begränsar punkterna 9 
och 10 till området kost ska strykas, så att punkterna kommer att avse 
service och tekniks verksamhet generellt. Utskottet beslutar i enlighet 
med yrkandet.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor: 

Bilaga 1, Bruttolista intern kontrollplan 2013 
Bilaga 2, Mall för riskbedömning 

 
– – – – 
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§ 101 Slutredovisning av MRP-uppdrag KS1, 2008 – 
Involvera fler externa aktörer i det drogföre-
byggande arbetet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag KS 1, 2008 – 

Involvera fler externa aktörer i det drogförebyggande arbetet, 
samt 

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I 2008 års MRP gavs kommunstyrelsen uppdrag om att involvera fler 
aktörer i det drogförebyggande arbetet. Uppdraget ska nu 
slutrapporteras. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01 
 
– – – – 
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§ 102 Bergsåkers skola, reinvesteringar –  
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att service och teknik får ianspråkta 20 mnkr från 2013-2015 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesterings-
åtgärder i Bergsåkers skola. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Ulrika Burvall, 

sektionschef vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort 
reinvesteringsbehov. Att utföra reinvesteringsåtgärder samtidigt som 
andra åtgärder är en förutsättning för att skapa goda helhetslösningar. 
Bergåker skola står nu inför en omfattande om- och tillbyggnad där 
både verksamhetsanpassningar, energieffektiviseringar och 
reinvesteringar planeras utföras samtidigt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
 
– – – – 
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§ 103 Filla 11:11, före detta AMU-center, 
reinvesteringar – medel ur investerings-
budgeten för förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att service och teknik får ianspråkta 9 mnkr från 2013 års invester-

ingsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesteringsåtgärder 
i fastigheten Filla 11:11, före detta AMU-center. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Ulrika Burvall, 

sektionschef vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort 
reinvesteringsbehov. Att utföra reinvesteringsåtgärder samtidigt som 
andra åtgärder är en förutsättning för att skapa goda helhetslösningar.  
 
Filla 11:11, före detta AMU-center, nyttjas av socialtjänsten och 
landstinget. En utredning har gjorts som visar att en teoretisk energi-
besparing om 33 % kan göras. I samband med energibesparande 
åtgärder planeras reinvesteringar utföras samtidigt. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
 
– – – – 
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§ 104 Ramavtal el-arbeten, fastställande av 
kravspecifikation 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att fastställa kravspecifikationerna daterade 2012-11-07 avseende 

upphandling Elarbeten, UH-2012-178, enligt koncernstabens 
förslag. 

Bakgrund 
Denna upphandling avser täcka behovet av el-arbeten under en 
avtalsperiod på 2+1+1år för Sundsvalls kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 
Samtliga handlingar är skickade separat via e-post 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07 
• Allmänna utförandevillkor, El-arbeten, UH-2012-178 
• Kravspecifikation datakommunikationsarbeten, 2012-11-07 
• Kravspecifikation för ramavtal el-arbeten, 2012-11-07 
 
– – – – 
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§ 105 Ramavtal IT-hårdvara, fastställande av 
kravspecifikation 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att fastställa kravställning IT-hårdvara UH-2012-271 daterad 

2012-11-07 enligt koncernstabens förslag. 

Bakgrund 
Denna upphandling avser täcka behovet av PC och skärmar under en 
avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 
Samtliga handlingar är skickade separat via e-post 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07 
• Kravspecifikation, 2012-11-07 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2012-11-22 18 
 

 
 
KS-2012-00774 
 

§ 106 Ramavtal telefonitjänster fast telefoni och 
mobiltelefoni samt internet access, 
delegation för upphandling 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att delegera åt avdelningschefen Addera att fastställa kravspecifika-

tion för upphandling av telefonitjänster fast telefoni och 
mobiltelefoni samt internet access (UH-2012-212), 

  
att delegera åt upphandlingschefen att fatta tilldelningsbeslut i 

upphandling av telefonitjänster fast telefoni och mobiltelefoni 
samt internet access (UH-2012-212), samt 

  
att uppdra åt upphandlingschefen att teckna ramavtal för 

ovannämnda upphandling. 

Bakgrund 
Denna upphandling avser täcka behovet telefonitjänster under en 
avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommunkoncern. 
 
Nuvarande ramavtal för telefonitjänster för fast telefoni och 
mobiltelefoni samt internet access gäller till och med 2013-03-31. 
Förstudie till denna upphandling har skett gemensamt med Landstinget 
Västernorrland och övriga kommuner i länet. Den gemensamma 
upphandlingen har inte kunnat genomföras varför Sundsvalls kommun 
tvingas starta upp en egen upphandling. Detta medför en mycket snäv 
tidplan som inte möjliggör en normal hantering av fastställande av 
kravspecifikationen i infrastruktur- och serviceutskottet.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2012-11-22 19 
 

 
 
KS-2012-00793 
 

§ 107 Taxa inom miljöbalkens område (198:808) 
från år 2013 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa inom miljönämndens område jämte till denna hö-

rande taxebilagor 1-3, enligt förslag daterat 2012-10-10. 

Bakgrund 
Enligt reglemente för miljönämnden fullgör nämnden kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga 
uppgifter som enligt lagar och förordningar ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta 
innebär att miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, med undantag för tillsyn av 
strandskyddet. 
 
För prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt bestämmelser med-
delade med stöd av denna eller EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, har kommunfullmäktige fastställt en taxa. Enligt 
miljönämndens uppfattning är taxan i behov av revidering. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25 
• Förslag till taxa inom miljöbalkens område, 2012-10-10, inklusive 

taxebilagorna 1-3 
• Miljönämndens protokoll, 2012-10-10, § 74 
• Miljökontorets skrivelse, 2012-10-02 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2012-11-22 20 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00799 
 

§ 108 Tillbakadragande av motion (M) om 
utredning av fria resor för funktionshindrade 
med kollektivtrafiken 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avskriva motion (M), om utredning av fria resor för funktions-

hindrade med kollektivtrafiken, från vidare handläggning. 

Bakgrund 
Per Wahlberg och Eva Lohman har i en motion yrkat att 
• Kostnaderna för att erbjuda de funktionshindrade fria resor i 

Sundsvalls kommun utreds. 
• Funktionshindrade erbjuds fria resor med kollektivtrafiken i 

Sundsvalls kommun på prov under verksamhetsåret 2008. 
Kostnaderna bör belasta kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

 
Motionärerna har i två separata skrivelser dragit tillbaka motionen. 
Anledningen till detta är att uppdraget, att se över möjligheterna för 
funktionshindrade att få gratis resor med kollektivtrafiken, redan finns 
med i Koalitionens MRP 2012, med plan för 2013 (uppdrag 8 
samhällsbyggnadsprocessen). Motionen kan därmed anses 
ovidkommande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-16 
• Tillbakadragande av motion från Eva Lohman, 2012-04-26 
• Tillbakadragande av motion från Per Wahlberg, 2012-05-14 
• Motion (M) om utredning av fria resor för funktionshindrade med 

kollektivtrafiken, inlämnad 2008-02-07 
 
– – – – 
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