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Tid Kl. 09.00–11.35 

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)  
 Annicka Burman (V)  
    
Övriga närvarande Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 123 
 Clarence Jonsson projektcontroller SOT § 123 
 Charlotte Sandelius HR-direktör § 124 
 Lennart Andersson stabschef § 125 
 Viveca Norberg samhällsplanerare § 126 
 Helén Lundahl chef strategisk planering § 126 
 Gunnar Westerlund chef mark och 

exploatering 
§ 126 

 

Protokollet omfattar §§ 123–137 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
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Justering 

Till justerare utses Leif Nilsson med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00497  
 

§ 123 Information om pågående fastighetsprojekt 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är beredande organ 
för kommunens fastighetsförvaltning. Vid dagens sammanträde får 
utskottet information om socialnämndens planer på att bygga nya 
platser för boenden. 
 
– – – – 
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KS-2013-00393  
 

§ 124 Information om arbetsgivarfrågor – 
arbetsgivarpolitisk strategi, löneöversyn 
2014 samt medarbetarenkät 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är ansvariga för 
beredning av kommunens arbetsgivarfrågor. Vid dagens sammanträde 
ger kommunens HR-direktör information om arbetsgivarpolitisk 
strategi, löneöversyn 2014 samt medarbetarenkäten som nyligen 
genomförts. 
 
– – – – 
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KS-2013-00889 
 

§ 125 Verksamhetsplan för koncernstaben 2014 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till Verksamhetsplan för koncernstaben 2014, 

daterad 2013-11-26 

Bakgrund 
När kommunstyrelsen fastställde sin Mål och resursplan 2014, gav 
man koncernstaben i uppdrag att i januari 2014 återkomma med en 
verksamhetsplan. Nu finns ett förslag till sådan plan. Koncernstaben 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 
koncernstaben 2014. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Förslag till Verksamhetsplan för koncernstaben 2014, daterad 

2013-11-26 
 
– – – – 
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KS-2013-00895 
 

§ 126 Fortsatt arbete med centralt resecentrum i 
Sundsvall 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får påbörja förhandling om att, vid behov, 

förvärva fastighet/-er eller avtala om andra upplåtelseformer i 
syfte att skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall, 

  
att kommunstyrelsen får till uppdrag att inför kommande 

budgetprocesser beakta eventuellt behov av utökade 
investeringar och driftskostnader för genomförande av 
resecentrum, 

  
att kommunstyrelsen i sitt påverkansarbete gentemot Trafikverket 

arbetar för att den statliga medfinansieringen, på grund av 
resecentrums ändrade omfattning, ska utökas så att den 
fortfarande uppgår till 50 % av den bidragsberättigade 
kostnaden, samt 

  
att kommunstyrelsen i sitt påverkansarbete gentemot Trafikverket 

arbetar för en tidigareläggning av den statliga medfinansieringen 
till perioden 2017 – 2019. 

Bakgrund 
I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2010 har 
kommunstyrelsen, genom stadsbyggnadskontoret, arbetat för att skapa 
ett samlat resecentrum vid befintlig järnvägsstation i Sundsvall samt för 
att ta fram ett förslag till genomförandeavtal för detta resecentrum. 
 
Det kan bli aktuellt för kommunen att utveckla resecentrum i egenskap 
av fastighetsägare. I det fallet kommer kommunens investeringskostnad 
att öka, kommande årliga driftskostnader kan däremot påverkas 
positivt. I sitt påverkansarbete gentemot Trafikverket i samband med 
ny nationell plan 2014 – 2025 bör kommunen arbeta för en höjning av 
beloppet för statlig medfinansiering samt en tidigareläggning av 
Trafikverkets utbetalning till perioden 2017 – 2019. 
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Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S) och Annicka Burman (V) meddelar att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i frågan till 
kommunstyrelsens sammanträde och att de därmed inte deltar i beslutet 
vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
koncernstabens förslag till beslut. Detta blir också utskottets beslut. 

Deltagande i beslut 
Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S) och Annicka Burman (V) deltar 
inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00888  
 

§ 127 Projektet fördubblat kollektivt resande – 
övertagande i ordinarie verksamhet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att erfarenheterna från fördubblingsprojektet om samverkansformer 

lyfts in i de samverkansavtal som kommer att upprättas inom 
ramen för nya trafikavtal med Nobina och Mittbuss. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta projektet Fördubblat resande och låta verksamheten 

övergå i ordinarie verksamhet, 
  
att av projektets ackumulerade överskott från tidigare år får 

400 000 kr användas för framtagande och distribution av 
broschyr under 2014, samt 

  
att resterande ackumulerat överskott från projektet regleras i 

ärendet överföring av resultat från 2013 till 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan hösten 2008 arbetat i projektet 
”Fördubblat kollektiv resande” i Sundsvall tillsammans med Din Tur 
och bussoperatören Keolis. Syftet med projektet har förutom att öka 
resandet med kollektivtrafiken i Sundsvall varit att utveckla 
samarbetsformerna mellan kommunen, Din Tur och Keolis. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Koncernstavens slutrapport ”Fördubblat kollektivtrafikresande i 

Sundsvall”, 2013-11-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00838 
 

§ 128 Yttrande över Järnvägsutredning Sundsvall – 
Härnösand 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att anta och till Trafikverket överlämna koncernstabens förslag till 

yttrande daterat 2013-11-21. 

Bakgrund 
Trafikverket har tagit fram en järnvägsutredning för ny järnväg mellan 
Sundsvall och Härnösand. Handlingen har bearbetats och reviderats 
efter samråd under hösten 2012 och i den nya handlingen har 
Trafikverket tagit fram ett förslag till ställningstagande med ett valt 
korridoralternativ. Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet att yttra 
sig över samrådshandlingen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Förslag till yttrande, 2013-11-21 
• Karta över alternativ blå öst 
• Järnvägsutredningen, Trafikverkets dokument, tillgängliga via 

deras hemsida 
 
– – – – 
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KS-2013-00775 
 

§ 129 Intern kontrollplan 2014 för 
kommunstyrelsen verksamhet avseende 
koncernstaben  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2014 för 

kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben. 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-18 
• Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende 

koncernstaben 
 
– – – – 
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KS-2013-00869 
 

§ 130 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 7c, 
2012 – Satsning på biogasutveckling/ 
miljötrafik, deluppdrag Upphandling av 
kollektivtrafik  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 7c, 2012 – 

Satsning på biogasutveckling/miljötrafik, deluppdrag 
Upphandling av kollektivtrafik, samt 

  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande 
Upphandling av kollektivtrafik (uppdrag SAM 7c, 2012). Uppdraget 
handlade om att öka andelen miljöbussar vid upphandling av 
kollektivtrafik. Upphandlingen har nu genomförts och koncernstaben 
föreslår att uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-12 
 
– – – – 
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KS-2013-00874 
 

§ 131 Hagaskolan, Framtiden 1, ombyggnad av 
matsal – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 14 mnkr ur 2015 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, för ombyggnad 
av Hagaskolans matsal, på fastigheten Framtiden 1, Hagaskolan. 

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

Nässbjer vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter, kan service och teknik utföra barn- och 
utbildningsförvaltningens beställning på ombyggnad av matsalen i 
fastighet Framtiden 1, Hagaskolan. 
 
Attesträtten beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-22 
 
– – – – 
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KS-2013-00746 
 

§ 132 Särskilda boenden, åtgärder i kök på grund 
av myndighetskrav – medel ur 
investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 1 mnkr ur 2010 års, 2 mnkr ur 

2011 års och 2 mnkr ur 2012 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för åtgärder i kök på grund av 
myndighetskrav i särskilda boenden. 

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

Rydén vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter, kan service och teknik utföra socialtjänstens 
beställning av åtgärder i kök, på grund av myndighetskrav i särskilda 
boenden. 
 
Attesträtten beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-14 
 
– – – – 
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KS-2013-00868  
 

§ 133 Länsövergripande nätverk med inriktning på 
långsiktiga hållbarhetsfrågor – svar på 
förfrågan från Kommunförbundet 
Västernorrland 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse, 2013-11-22, som 

svar på Kommunförbundet Västernorrlands förfrågan, 
2013-11-04,  

  
att föreslå Kommunförbundet Västernorrland att inom ramen för 

projekt ”Hållbar framtid i Västernorrland” utveckla befintligt 
tjänstemannanätverk att utgöra strategigrupp för hållbar 
utveckling inom länspartnerskapet, samt  

  
att Sundsvalls kommun ska ingå i en politiskt sammansatt regional 

strategigrupp bildad och administrerad av Kommunförbundet 
Västernorrland. 

Bakgrund 
Kommunförbundet Västernorrland önskar svar senast 31 december 
2013 om förutsättningar att bilda en ny länsövergripande strategigrupp 
med fokus på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Med långsiktiga 
hållbarhetsfrågor menas samtliga perspektiv. Det vill säga inte bara 
miljöfokus utan också i synergi med de ekonomiska och sociala 
perspektiven. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden förslår att infrastruktur- och serviceutskottet beslutar att 
Sundsvalls kommun ska ingå i en politiskt sammansatt regional 
strategigrupp bildad och administrerad av Kommunförbundet 
Västernorrland. Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-22 
• Förfrågan från Kommunförbundet Västernorrland, 2013-11-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00901 
 

§ 134 Utvärdering av intern kontroll 2013 för 
kommunstyrelsen, avseende service och 
tekniks verksamhet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporten över uppföljningen av 2013 års intern 

kontroll, 
  
att för egen del uttala att det samlade systemet för intern kontroll 

bedöms vara tillfredsställande, samt 
  
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse inklusive bilagorna 1-6, 2013-11-21 
Bilaga 1 – Plan för intern kontroll 2013 
Bilaga 2 – Intern kontroll plan slutrapportering  
Bilaga 3 – Förvaltningschefens rapport av intern kontroll 
Bilaga 4 – Kontrollrapport 1-4 
Bilaga 5 – Självdeklaration beträffande intern kontroll 
Bilaga 6 – Avvikelser externa myndigheter 

 
– – – – 
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KS-2013-00809  
 

§ 135 Intern kontrollplan 2014 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende 
service och teknik 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2014 för 

kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik. 

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

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende service och 

teknik 
 
– – – – 
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KS-2013-00370  
 

§ 136 Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser 
vid upphandling 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Peder Björk (S) och Åsa Ulander (S) har för den socialdemokratiska 
kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfull-
mäktige där de föreslår att kommunen vid upphandling, eller 
motsvarande, av utförare av kommunal verksamhet ska ställa krav på 
utföraren att erbjuda ungdomar sommarjobb. Motionärerna menar att 
sommarjobb bidrar till kontakter på arbetsmarknaden som kan leda till 
jobb i framtiden, samt till en bättre social situation för ungdomar. 

Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Stefan 
Falks (FP) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut och 
dels Lena Österlunds (S) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att infrastruktur- och 
serviceutskottet beslutar enligt Stefan Falks (FP) förslag om bifall till 
koncernstabens förslag till beslut. 

Reservation  
Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S) och Annicka Burman (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
• Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser vid upphandling, 

2013-04-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00811 
 

§ 137 Motion (V) om gratis buss för resande med 
barnvagn 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Den 27 september 2011 lämnade Kim Ottosson och Christiane Rüdiger, 
Vänsterpartiet, in en motion om gratis buss för resande med barnvagn. 
Motionärerna yrkar på att fullmäktige skyndsamt beslutar att införa 
gratis kollektivtrafik för den som reser med barnvagn och om man så 
beslutar gå ut med information om detta i dagspressen.  

Överläggning och beslutsgång 
Annicka Burman (V) yrkar, med instämmande från Lena Österlund (S), 
bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Stefan 
Falks (FP) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut och 
dels Annicka Burmans (V) och Lena Österlunds (S) förslag om bifall 
till motionen. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
infrastruktur- och serviceutskottet beslutar enligt Stefan Falks (FP) 
förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut. 

Reservation  
Annicka Burman (V), Lena Österlund (S) och Leif Nilsson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-25 
• Bilaga till tjänsteskrivelse, 2012-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 212 
• Motion (V) om gratis buss för resande med barnvagn, inkommen 

2011-09-27 
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