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Tid Kl. 09.00–10.55 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande Sverker Ottosson (MP) ordförande 
 Sven Bredberg (M) vice ordförande 
 Habib Effati (M)  
 Stefan Falk (FP)  
 Lena Österlund (S)  
 Leif Nilsson (S)  
   
Övriga Eva-Lisa Järvinen kommunjurist  
 Ida Sundberg  vik. kommunsekreterare  

 Jenny Erlandsson sektionschef SOT § 64 

 Daniel Lundberg direktör service och teknik § 64 

 Björn Storgärd  fastighetsutvecklare § 64 

 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 64 

 Charlotte Sandelius HR-direktör § 65 

 Per Skjutar samhällsplanerare § 66 

 Lennart Andersson stabschef § 67 

   
 

Protokollet omfattar §§ 64–85 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Ida Sundberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
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Justering 

Till justerare utses Leif Nilsson. 
 
– – – – 
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KS-2013-00497 
 

§ 64 Information om pågående fastighetsprojekt 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Infrastruktur- och serviceutskottet får information om vilka byggprojekt 
kommunen bedrivit under sommaren och vilka projekt som är 
planerade för den närmaste tiden. De informeras även om kommunens 
energibesparingsprojekt. 
 
– – – – 
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KS-2013-00393 
 

§ 65 Information om arbetsgivarfrågor 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är ansvariga för 
beredning av kommunens arbetsgivarfrågor. Till dagens sammanträde 
är HR-direktören inbjuden för att ge en allmän information om 
arbetsgivarfrågor. 
 
 
– – – – 
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KS-2012-00221 
 

§ 66 Renhållningsordning med avfallsplan och 
lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun 
2015–2020 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
  
att anta renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 

för perioden 2015-01-01 – 2020-12-31, 
  
att kostnader för åtgärder enligt avsnitt 3 i renhållningsordning med 

avfallsplan och lokala föreskrifter för perioden 2015-01-01 – 
2020-12-31, finansieras inom nämndernas ramar samt 

  
att insatser mot nedskräpning ska ingå i partiernas arbete med MRP 

2015-2016, med plan för 2017 och 2018. 
 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att ärendet ska kompletteras enligt utskottets förslag inför 

behandlingen i kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Ärendet innebär att ta fram en ny avfallsplan och att aktualisera de 
lokala föreskrifterna om avfallshanteringen i Sundsvall. Nuvarande 
plan gäller till 2014-12-31 men en ny plan bör finnas antagen av 
kommunfullmäktige i september 2013 för att gälla från januari 2015. 
Tiden mellan beslut och när planen börjar gälla behövs för att ge Reko 
Sundsvall AB tid för att upphandla entreprenör för insamling av 
hushållsavfall. Den nya planen blir kommunens viljeinriktning inför 
denna upphandling. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 7 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

Överläggning och beslutsgång  
Stefan Falk (FP) vill se vissa förtydliganden inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet, avseende frågor som redogörs i kapitel 5.1.2 i 
avfallsplanen. Han vill även se ett förtydligande av grafen på sidan 18 i 
avfallsplanen. 
 
På ordförandens förslag enas utskottet om att begära in de föreslagna 
kompletteringarna samt att en muntlig föredragning i ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Samhällsplaneraren meddelar att han ska komplettera beslutsunderlaget 
efter önskemålen. Samtidigt meddelar han att ändringar kan komma att 
ske av redaktionell karaktär inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-14 
• Förslag till renhållningsordning med avfallsplan och lokala 

föreskrifter om avfallshantering för Sundsvalls kommun 2015-2020 
• Samrådsredogörelse för förslag till renhållningsordning med 

avfallsplan, 2013-07-05 
• Sändlista samrådsremiss avfallsplan 
 
– – – – 
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KS-2013-00483 
 

§ 67 Yttrande över nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande daterat 2013-08-20 efter 

att komplettering skett i enlighet med infrastruktur- och 
serviceutskottets önskemål. 

Bakgrund 
Trafikverket ansvarar för upprättande av förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025. Som underlag till planförslaget har nio 
underlagsrapporter tagits fram. Dessutom har flera särskilda 
regeringsuppdrag, vilka relaterar till planförslaget, redovisats i samband 
med förslaget till nationell plan. Innehållet i planförslaget har i stor 
utsträckning hämtats ur Nationell plan för transportsystemet 2010-
2021, Kapacitetsutredningen och de åtgärder som pekats ut i 
infrastruktur-propositionen samt i regeringens direktiv om att upprätta 
förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.  
 
Sundsvalls kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remissen. 

Överläggning och beslutsgång 
Stabschefen informerar att ändringar kan komma att ske i remiss-
yttrandet till den nationella planen inför kommunstyrelsens behandling 
av ärendet men att huvuddragen i yttrandet kommer att vara desamma.  
 
Lena Österlund (S) tar upp den del av yttrandet som diskuterar insatser 
som är samhällsekonomist mycket lönsamma. Hon anser att 
resonemanget bör utvecklas för att lyfta fram basindustrins betydelse. 
 
På ordförandens förslag enas utskottet om att begära in föreslagna 
kompletteringar. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-20 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-08-20 
 
– – – – 
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KS-2013-00578 
 

§ 68 Försäljning av fastigheten Sundsvall Nolby 
3:40, före detta Svartviks skola 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att försälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40 för 1 625 000 kr. 

Bakgrund 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutade 2013-01-15, § 14 att ge 
service och teknik i uppdrag att sälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40, 
före detta Svartviks skola. Service och teknik har efter 
försäljningsprocess via mäklare träffat överenskommelse med 
Svartviks Skolfastigheter Ekonomisk förening om försäljning av 
fastigheten. Köpeskillingen är överenskommen till 1 625 000 kronor 
och tillträdesdagen till senast 2013-12-01. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
• Köpekontrakt mellan Sundsvalls kommun och Svartviks 

Skolfastigheter Ekonomisk förening, 2013-07-11 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-01-15, § 14 
 
– – – – 
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KS-2013-00576 
 

§ 69 Gärdehov, reinvesteringar – medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 12 mnkr från 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesterings-
åtgärder vid Gärdehov. 

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

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

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. 
Gärdehov står nu inför ett omfattande energieffektiviseringsprojekt där 
erforderliga reinvesteringar planeras att utföras samtidigt. 
 
Service och teknik ansöker i separat ärende om finansiella medel för- 
energieffektivisering av Gärdehov. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00565 
 

§ 70 Bredsands skola, verksamhetsanpassningar 
– medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 400 000 kronor ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsanpassningar av Bredsands skola. 

Bakgrund 
Elevantalet för Bredsands skola har ökat och Service och teknik, 
Drakfastigheter har fått i uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen 
att anpassa lokalerna för tillkommande elever. Bland annat ska 
skolgården utvecklas samt parkeringen få nya motorvärmarplatser. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00566 
 

§ 71 Havren 2, f.d. Nacksta skola, verksamhets-
anpassning – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 2,5 mnkr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för verksamhets-
anpassningar på Havren 2, före detta Nacksta skola. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Anna 

Nässbjer vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Barnantalet i Nackstaområdet har ökat och Service och teknik, 
Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och utbildningsförvalt-
ningen att anpassa före detta slöjdlokaler i Nacksta skola till en 
småbarnsavdelning för tillkommande förskolebarn. Lokalerna har stått 
tomma sedan Nacksta skolan lades ner och hyrs av barn- och 
utbildningsförvaltningen. Avdelningen kommer att tillhöra förskolan 
Vreten. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00567 
 

§ 72 Bosvedjeskolan, verksamhetsanpassningar – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 550 000 kr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsanpassningar av Bosvedjeskolan. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsförvaltningen att anpassa lokalerna för tillkommande elever. 
Bland annat ska lokaler anpassas för särskoleverksamhet. Vilket 
innebär att klassrum byggs om för att förbättra ljudförhållanden och 
belysning. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00568 
 

§ 73 Katrinelundsskolan, verksamhetsanpass-
ningar – medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att koncernstaben, service och teknik, får ianspråkta 2,2 mnkr ur 

2014 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsanpassningar av Katrinelundsskolan. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsförvaltningen att anpassa lokalerna för tillkommande elever. 
Lokalanpassningen avser främst nybyggnad av grupprum och 
ombyggnad för särskolan. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00569  
 

§ 74 Hagaskolan, verksamhetsanpassningar – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 255 tkr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsanpassningar av Hagaskolan 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsförvaltningen att anpassa lokalerna för tillkommande elever. 
Lokalanpassningen avser ombyggnad för särskolan. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00584 
 

§ 75 S:t Olofs skola, verksamhetsanpassning av 
parkering – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 600 000 kr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsanpassningar i fastigheten S:t Olofsskolan 1. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Sofia Rosenlind i sin 

roll som förvaltare vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
BoU har beställt breddning av befintlig personalparkering för att 
inrymma fler p-platser på S:t Olofs skola. 
 
Gatuavdelningen kommer under hösten att bygga om och renovera 
Lekängsvägen som går utanför S:t Olofsskolan och iordningställer i 
samband med projektet avlämningsplatser för besökande och föräldrar i 
anslutning till skolan. Däremot kommer de parkeringar och 
avlämningsplatser som finns i anslutning till Midälvaplatsens förskola, 
Lekängsvägen 4, att försvinna då de är belägna på gatumark. För att 
lösa parkeringssituationen på Midälvaplatsens förskola hänvisas 
personalen till S:t Olofsskolan där den befintliga personalparkeringen 
breddas och kompletteras med motorvärmare och belysning. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00570 
 

§ 76 Matfors skola, reinvestering tak – 
reinvesteringsmedel ur investerings-
budgeten för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 mnkr från 2013 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesterings-
åtgärder i Matfors skola. 

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

förvaltare vid Service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort 
reinvesteringsbehov däribland Matfors skola med en av byggnaderna i 
så kallad palatsstil från 1921. Akut behov av byte av vissa bärande 
takbjälkar och takåtgärder vid takkupornas ränndalar har identifierats 
samt putsskador på fasaderna. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00572 
 

§ 77 S:t Olofs skola, förstudie av till- och 
ombyggnad – investeringsmedel ur invester-
ingsbudgeten för förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 mnkr ur 2013 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter till en förstudie 
för en om- och tillbyggnad av S:t Olofsskolan, 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledaren Malin 

Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att påbörja en förstudie för en om- och tillbyggnad 
avS:t Olofsskolan. Målet med att göra en lokalförsörjningsplan inom 
Barn och Utbildning är att anpassa lokalbehovet efter elevantal, på både 
kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-03-19 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 19 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00573 
 

§ 78 Skönsmons skola, förstudie av till- och 
ombyggnad – investeringsmedel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 mnkr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter till en förstudie 
för en om- och tillbyggnad av Skönsmons skola, 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Malin 

Holmkvist vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att påbörja en förstudie för en om- och tillbyggnad 
av Skönsmons skola. Målet med att göra en lokalförsörjningsplan inom 
Barn och Utbildning är att anpassa lokalbehovet efter elevantal, på både 
kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-03-19 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 20 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00574 
 

§ 79 Alnö/Ljustadalens skolområde, fördjupad 
studie av lokalförsörjningsplan – medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 500 000 kr ur 2014 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter till en fördjupad 
studie av lokalförsörjningsplanen för Alnö/Ljustadalens 
skolområde. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektchef Jenny 

Erlandsson vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har sammanställt och beslutat en, 
övergripande lokalförsörjningsplan för alla skolområden. Målet med att 
göra en lokalförsörjningsplan inom Barn och Utbildning är att anpassa 
lokalbehovet efter elevantal, på både kort och lång sikt. En fördjupad 
studie av lokalförsörjningsplanen syftar till att klarlägga vilka 
fastigheter som ska utvecklas och vilka som eventuellt ska avvecklas. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 21 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00526 
 

§ 80 Norrporten Arena, verksamhetsanpassning 
för nya arenakrav – investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 3,5 mnkr från 2013 och 3,5 

mnkr från 2014 års investeringsbudget för förvaltnings-
fastigheter, för att åtgärda s.k. FIFA-krav inför säsongen 2014 
på Norrporten Arena. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till förvaltare Ingemar 

Wilén vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter har fått i uppdrag av kultur- och 
fritidsförvaltningen att anpassa Norrporten Arena. Svenska 
Fotbollförbundets Representantskap har fastställt nya arenakrav på elit-
fotbollsarenorna som ska gälla från och med säsongen 2014. Kraven 
innefattar anläggningskriterier och säkerhetskrav och gäller samtliga 
elitarenor till vilken Norrporten Arena hör.  
 
Kraven gäller bl.a. belysningen som ska bytas för att uppnå de nya 
LUX-talen. Utrymmen för media och sjukvård ska kompletteras och 
flera läktarplatser för skrivande press ska iordningställas. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 22 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00577 
 

§ 81 Gärdehov, genomförande av 
energieffektiviserings- och koldioxidstrategi 
– medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 40 mnkr från investeringsmedel 

för förvaltningsfastigheter 2013 för energieffektiviserings-
åtgärder vid Gärdehov enligt mål och resursplan 2013-2014 med 
plan för 2015-2016. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt för de beslutade medlen om 40 mnkr ges till Björn 

Storgärd fastighetsutvecklare vid service och teknik, 
Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven.  
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 23 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00579 
 

§ 82 Västermalms skola, förstudie och 
projektering av energieffektiviserings-
åtgärder – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1,8 mnkr ur 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2014 till en 
förstudie och projektering av energieffektiviseringsåtgärder vid 
Västermalms skola. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven.  
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 24 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00580 
 

§ 83 Hedbergska skolan, förstudie och 
projektering av energieffektiviserings-
åtgärder – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1,5 mnkr ur 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2014 till en 
förstudie och projektering av energieffektiviseringsåtgärder vid 
Hedbergska skolan. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven.  
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 25 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00581 
 

§ 84 Alnöbadet, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudget för förvaltnings-
fastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 mnkr ur investeringsbudgeten 

för förvaltningsfastigheter 2014 till en förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder vid Alnöbadet. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. 
Energieffektivisering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven.  
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-08-27 26 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00586 
 

§ 85 Bosvedjeskolan, projektering av energi-
effektiviseringsåtgärder – medel ur invester-
ingsbudgeten för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1,2 mnkr ur 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2014 till 
projektering av energieffektiviseringsåtgärder vid 
Bosvedjeskolan. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. 
Energieffektivisering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven.  
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 
 


