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Tid Kl. 09.00–09.20 

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  

 

Protokollet omfattar §§ 1–20 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lena Österlund 
Justerare 
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Justering 

Till justerare utses Lena Österlund med Annicka Burman som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00888 
 

§ 1 Yttrande över järnvägsutredning Sundsvall-
Härnösand 

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

yttrande 2012-12-20. 

Bakgrund 
Trafikverket har tagit fram en järnvägsutredning för ny järnväg mellan 
Sundsvall och Härnösand. Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet 
att yttra sig över samrådshandlingen. Förslag till yttrande har tagits 
fram av koncernstaben i samråd med planavdelningen på stadsbygg-
nadskontoret och miljökontoret. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-19 
• Förslag till yttrande, 2012-12-20 
• Gällande korridorer och befintlig Ådalsbana, figur 6.4.10 och 6.4.11 

ur samrådshandling 
• Samrådsremiss järnvägsutredning Sundsvall-Härnösand, 

Trafikverkets skrivelse, 2012-11-14 
 
– – – – 
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KS-2011-00829 
 

§ 2 Avslutande av satsning på 
biogasutveckling/miljötrafik MRP-uppdrag 
SAM 7e, 2012 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen ansöker om medlemskap i nätverket Kompassen som 

följer utvecklingen inom området spårtaxi i Sverige och 
internationellt. Resursbehovet om 50 000 kronor per år 
tillgodoses inom ramen för kompletteringsbudgeten. 

Bakgrund 
I mål och resursplan 2011 gavs ett uppdrag inom samhällsbyggnads-
processen. Uppdraget reviderades i mål och resursplan 2012. 
Uppdraget handlar om medlemskap i nätverket KOMPASS. Nätverket 
KOMPASS arbetar med att sprida information om spårtaxi till allmän-
heten, företagare, fastighetsutvecklare, politiker och tjänstemän. Upp-
draget om medlemskap i nätverket KOMPASS bör avslutas, eftersom 
det saknas finansiering i mål och resursplan för 2013. 

Överläggning och beslutsgång 
Sven Bredberg (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag samt bifall 
till följande att-sats: 
 
att kommunen ansöker om medlemskap i nätverket Kompassen som 

följer utvecklingen inom området spårtaxi i Sverige och internationellt. 

Resursbehovet om 50 000 kronor per år tillgodoses inom ramen för 

kompletteringsbudgeten. 

 
Leif Nilsson (S) och Annicka Burman (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Ordföranden instämmer i Sven Bredbergs (M) yrkande. Därefter 
konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels Sven Bredbergs 
(M) förslag till ny att-sats och dels Leif Nilssons (S) och Annicka 
Burmans (V) förslag om bifall till förvaltningens förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att infrastruktur- och 
serviceutskottet beslutar enligt Sven Bredbergs (M) förslag. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-16 
 
– – – – 
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KS-2012-00851 
 

§ 3 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/SAM 
30, 2009 – ta fram en kommunövergripande 
strategi för kompetensväxling i samband 
med kommande generationsväxlingar 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna koncernstabens slutredovisning av MRP-uppdrag 

LED/SAM nr 30, 2009, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Slutrapportering av MRP-uppdrag LED/SAM nr 30, 2009. 
 
Koncernstaben föreslår att MRP-uppdrag LED/SAM nr 30, 2009 
avslutas med hänvisning till att ett traineeprogram pågår i samarbete 
med sju andra kommuner samt att ett löpande chefsförsörjnings-
program pågår inom ledarakademin.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-16 
 
– – – – 
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KS-2012-00852 
 

§ 4 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/SAM 
31, 2009 – utveckla satsningen på självstyr-
ande grupper 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna koncernstabens slutrapportering och avslut av MRP-

uppdrag LED/SAM nr 31, 2009 samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
Slutrapportering av MRP-uppdrag LED/SAM nr 31, 2009, utveckla 
satsningen på självstyrande grupper. 
 
Koncernstaben föreslår att MRP-uppdrag LED/SAM nr 31, 2009 
avslutas med hänvisning till att en koncernövergripande ledarakademi 
är uppbyggd som bland annat syftar till att utveckla ett modernt ledar- 
och medarbetarskap samt att framtida insatser bör utgå från det 
arbetsgivarpolitiska program som ska tas fram under 2013. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstaben skrivelse, 2012-11-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00853 
 

§ 5 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/SAM 
32, 2009 – ta fram ett kommunövergripande 
kompetensutvecklingsprogram 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna koncernstabens slutrapportering och avslut av MRP-

uppdrag LED/SAM 32, 2009, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan för 2009 gav kommunfullmäktige kommunstyrel-
sen ett uppdrag om att ta fram ett kommunövergripande kompetensut-
vecklingsprogram. 
 
Koncernstaben föreslår att uppdraget avslutas med hänvisning till att en 
koncernövergripande ledarakademi, som bland annat syftar till kompe-
tensutveckling, nu är uppbyggd. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00850 
 

§ 6 Slutredovisning av MRP-uppdrag KS 13, 2008 
– upprätta principer och strukturer för samord-
ning av stöd och ledningsprocesser i sam-
band med kommande generationsväxlingar 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning och avslut av MRP-uppdrag KS nr 13, 

2008, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan för 2008 gav kommunfullmäktige kommunstyrel-
sen ett uppdrag om att upprätta principer och strukturer för samordning 
av stöd och ledningsprocesser i samband med kommande generations-
växlingar. MRP-uppdrag KS nr 13, 2008 är ett uppdrag som återkom-
mer i MRP-uppdrag LED/SAM nr 30, 2009.  
 
MRP-uppdrag LED/SAM nr 30, 2009, ta fram en kommunövergrip-
ande strategi för kompetensväxling i samband med kommande 
generationsväxlingar har koncernstaben, enligt tjänsteskrivelse  
2012-11-16, föreslagit avslutas med hänvisning till att ett traineepro-
gram pågår i samarbete med sju andra kommuner samt att ett löpande 
chefsförsörjningsprogram pågår inom ledarakademin. MRP-uppdrag 
KS 13, 2008 bör därmed avslutas. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-16 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 11 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00859 
 

§ 7 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/SAM 
29, 2009 – Tillsätt 5-10 koncernövergripande 
traineeplatser under 2009 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag LED/SAM nr 29, 

2009, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
I Mål och resursplan för 2009 gav kommunfullmäktige kommunstyrel-
sen ett uppdrag om att tillsätta 5-10 traineeplatser under 2009.  
 
I februari 2011 beslutade kommunstyrelsen om ett koncerngemensamt 
traneeprogram i samarbete med övriga kommuner i regionen. En 
avsiktsförklaring för Trainee Södra Norrland har skrivits under av åtta 
kommuner och projektet startade september 2012 och pågår till 
december 2013.  
 
Då MRP-uppdrag LED/SAM nr 29, 2009 har verkställts föreslår 
koncernstaben att slutredovisning och avslut av uppdraget godkänns.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00982  
 

§ 8 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT 
21, 2012 – Upphandling 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Upphandling, MRP-uppdrag 

LED/VHT 21, 2012, med hänvisning till nytt uppdrag VHT 5, 
2013 -  Förbättrade upphandlingar, samt 

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande 
Upphandling. I ett senare beslut bestämdes att uppdraget skulle 
påbörjas först 2013. I kommunfullmäktiges Mål och resursplan för 

2013—2014 med plan för 2015-2016 finns nu ett nytt uppdrag med 
samma syfte; Förbättrade upphandlingar. Koncernstaben föreslår att 
det tidigare uppdraget slutredovisas med hänvisning till det nya. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00983 
 

§ 9 Slutredovisning av MRP-uppdrag F&K 1 a-b, 
2012 – Sporthallsbadet/Sporthallen 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Sporthallsbadet/Sporthallen, 

MRP-uppdrag F&K 1 a-b, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämnden rörande Sporthallsbadet/Sporthallen. Kultur- och 
fritidsnämnden har godkänt en slutredovisning av uppdraget, där det 
framgår att nämnden efter utredning beslutat föreslå kommunfull-
mäktige besluta om renovering av Sporthallen samt bygge av ett nytt 
Sporthallsbad. Detta nämndsbeslut har tillställts kommunfullmäktige 
för behandling, varför MRP-uppdraget kan slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00984 
 

§ 10 Slutredovisning av MRP-uppdrag F&K 3a, 
2012 – Norra Berget/Kulturarvet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av Norra Berget / kulturarvet, 

MRP-uppdrag F&K 3a, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämnden att säkra och utveckla kommunens prioriterade 
kulturmiljöer. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en slutredo-
visning för uppdraget. Insatserna i enlighet med uppdraget har nu 
övergått i löpande drift, och uppdraget kan slutredovisas.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00170 
 

§ 11 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 14, 
2009 – Paketera möjliga demonstrationsobjekt 
för kommunens miljö- och energiarbete 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att notera att det finns potentiella och befintliga profilprojekt, pilot-, 

och demonstrationsobjekt i kommunkoncernen 
  
att notera att Näringslivsbolaget inom ordinarie uppdrag inklusive 

utveckling av varumärket Norrlands huvudstad bidrar till att 
bygga upp kompetens och resurser för att genomföra 
framgångsrika ”technical visits” 

  
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag SAM 14, 

2009 har genomförts, samt 
  
att lämna över slutredovisning till kommunfullmäktige. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan 2009 med plan för 
2010-2011 kommunstyrelsen i uppdrag att paketera möjliga 
demonstrationsobjekt för kommunens miljö och energiarbete. 
 
Koncernstaben bedömer att det finns paketerade demonstrationsobjekt i 
kommunen och att fortsatt identifiering och paketering av profilprojekt, 
demonstrationsobjekt och piloter bör ske löpande i verksamheterna. 
Koncernstaben har samrått med Näringslivsbolagets VD i frågan och 
föreslår slutligen att kommunstyrelsen godkänner redogörelsen för hur 
uppdraget genomförts. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00801 
 

§ 12 Bergsåkers skola, om- och tillbyggnad – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 43 mnkr ur 

investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter för om- och 
tillbyggnad av Bergsåkers skola. 

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

Andersson vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Service och teknik har på uppdrag av barn- och utbildningsförvalt-
ningen projekterat för en om- och tillbyggnad av Bergsåkers skola. 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra beställningen av en om- och 
tillbyggnad av Bergsåkers skola. 

Överläggning  
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-02-23, § 26 
• Illustrationsskiss över Bergsåkers skola 
 
– – – – 
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KS-2012-00802 
 

§ 13 Skönsmons förskola, om- och tillbyggnad – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 42,5 mnkr ur investerings-

budgeten för förvaltningsfastigheter för om- och tillbyggnad av 
Skönsmons förskola. 

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

Andersson vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Service och teknik, har på uppdrag av barn- och utbildningsförvalt-
ningen projekterat för en om- och tillbyggnad av Skönsmons förskola. 
Projektet omfattar ombyggnad av Skönsmons förskola samt en 
tillbyggnad som skapar en ny enhet motsvarande totalt 8 avdelningar.  
 
Genom att bevilja medel ur investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra beställningen av en om- och 
tillbyggnad av Skönsmons förskola. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-23 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-10-24, § 145 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-10-03 
• Illustrationsplan över Skönsmons förskola, Tema 

landskapsarkitekter, 2012-09-27 
 
– – – – 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-0000945 
 

§ 14 Nolby 3:40, Svartviks skola, uppdrag om 
försäljning av fastighet 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att ge service och teknik i uppdrag att lägga ut fastigheten Nolby 

3:40 till försäljning via mäklare, samt 
  
att återkomma för beslut i fullmäktige om fortsatt hantering av 

fastigheten om försäljning inte kunnat ske inom fastställda 
tidsramar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2012-09-17 beslut om att lägga ner 
verksamheten i Svartviks skola till höstterminen 2013. Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet vid Svartviks skola kommer att 
avvecklas under 2013 och barn- och utbildningsförvaltningen ska 
lämna lokalerna senast 2013-09-30. Ingen kommunal verksamhet 
bedöms ha behov av lokalerna inom överskådlig tid. Service och teknik 
föreslår att fastigheten ska läggs ut till försäljning via mäklare. 

Överläggning  
Sven Bredberg (M) och Leif Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-17 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 19 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00946 
 

§ 15 Njurunda-Nyland 13:1, Nylands skola, 
uppdrag om försäljning av fastighet  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att ge service och teknik i uppdrag att lägga ut fastigheten 

Njurunda-Nyland 13:1 till försäljning via mäklare, samt 
  
att återkomma för beslut i fullmäktige om fortsatt hantering av 

fastigheten om försäljning inte kunnat ske inom fastställda 
tidsramar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2012-09-17 beslut om att lägga ner 
verksamheten i Nylands skola till höstterminen 2013. Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet vid Nylands skola har dock 
avvecklats under hösten 2012. Ingen kommunal verksamhet bedöms ha 
behov av lokalerna inom överskådlig tid. Service och teknik föreslår att 
fastigheten ska läggs ut till försäljning via mäklare. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 20 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00996 
 

§ 16 Tuna Prästbord 1:7, Runsviks skola, om- och 
tillbyggnad av matsal och kök – medel ur 
2011 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 2 mnkr ur 2011 års 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för om- och 
tillbyggnad av Runsviks skola. 

 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt för de beviljade medlen om 2 mnkr ges till projekt-

ledare Anna Rydén vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra barn- och utbildningsför-
valtningens beställning av en om- och tillbyggnad av Runsviks skola. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21 
• Arbetsmiljöverkets beslut, 2011-09-12 
• Beställningsformulär för förändrat lokalbehov, 2012-10-24 
• Ritning över om- och tillbyggnad från TM Konsult AB, 2012-02-21 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 21 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00995 
 

§ 17 Nöjet 9, Altinska skolan, renovering av 
restaurangkök och metodkök – medel ur 
investeringsbudgeten för verksamhets-
anpassningar 2013 

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

investeringsbudgeten för verksamhetsanpassningar 2013. 
 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att attesträtt för de beviljade medlen om 2,5 mnkr ges till projekt-

ledare Josef Andersson på service och teknik. 

Bakgrund 
Barn och utbildning planerar en total översyn av restaurangskolans 
utbildningslokaler och maskinutrustning. Behovet av en modern 
utbildningsmiljö med aktuella maskiner föreligger. 
 
Service och teknik ansöker om medel ur investeringsbudgeten för 
verksamhetsanpassningar 2013 för åtgärder på Altinska skolan.  

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 22 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-00992 
 

§ 18 Ramavtal – Mark- och anläggningsarbeten, 
fastställande av kravspecifikation för 
anbudsgivare 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att fastställa kravspecifikationen avseende Mark och anläggnings-

arbeten, UH-2012-318 enligt koncernstabens förslag daterat 
2013-01-07. 

 

Bakgrund 
Denna upphandling avser täcka behovet av mark- och anläggnings-
arbeten under en avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommun 
med bolag. Nuvarande ramavtal är tecknat med ett flertal leverantörer. 
 
Kommunkoncernens kostnader uppgick förgående år till ca 25 mnkr. 
Kontraktsvärdet för hela avtalsperioden uppskattas till ca 100 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Samtliga handlingar i underlaget har skickats via e-post. 

• Försättsblad med information om att underlaget är att betrakta som 
arbetsmaterial och därmed inte är offentligt 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21 
• Ansökningsinbjudan, 2013-01-07 
• Lista över leverantörer i nuvarande avtal 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 23 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2012-01003 
 

§ 19 Slutrapport för projektet Trygga föräldrar 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar 
 
att godkänna slutrapporten, samt 
  
att översända slutrapporten inklusive ekonomisk rapport till 

Länsstyrelsen Västernorrland. 

Bakgrund 
Miljökontoret har under 2012 arbetat med projektet Trygga föräldrar. 
Projektet har i huvudsak finansierats med statsbidrag via Länsstyrelsen 
Västernorrland. Aktiviteterna i projektet har varit att utveckla arbetet 
med föräldrastödsmetoderna Effekt och Familjeverkstan. Miljökontoret 
har upprättat en slutredovisning av projektet och en ekonomisk redovis-
ning som, under förutsättning att infrastruktur- och serviceutskottet god-
känner den, kommer att överlämnas till Länsstyrelsen Västernorrland. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-12-21 
• Slutrapport samt ekonomisk redovisning över projektet Trygga 

föräldrar, daterade 2012-12-21 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2013-01-15 24 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-01039 
 

§ 20 Motion (S) om att utveckla miljöhållbarhet i 
boende 

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

Bakgrund 
João Pinheiro (S), Leif Nilsson (S) och Jan-Olov Lampinen (S) har i en 
motion till kommunfullmäktige den 19 december 2011 föreslagit 
följande: 
 
att Sundsvalls kommun tar initiativ att verka för att ett bostadsområde 
eller enskilda byggnadsprojekt tas fram för att gestalta och förverkliga 

ett klimat- och energivänligt byggande. 

 
Koncernstaben menar att motionen kan anses besvarad, eftersom att 
uppdraget finns med i Mål och resursplan för 2013-2014 med plan för 
2015-2016, SAM 12, och effektueras därmed på så vis. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-21 
• Motion (S) om att utveckla miljöhållbarhet i boende,  

daterad 2011-11-15 
 
– – – – 
 


