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Tid Kl. 09.00-10.25 

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 Johanna Kangas  kommunsekretare 
 Sig-Britt Ahl  handläggare, 

Landstinget 
Västernorrland 

§ 63 

 Gunilla Bergman  trafikutredare § 63 
 Christer Tarberg  chef kollektivtrafik och 

tillgänglighet 
§ 63 

 Lennart Andersson stabschef §§ 64, 66 
 Göran Dahlqvist ekonom § 64 
 Daniel Lundberg  direktör service och 

teknik  
§ 64-65 

 Marcus Svanberg controller  § 64 
 Leif Rönnmark  ekonom  § 66 
   

Protokollet omfattar §§ 63-74 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Johanna Kangas   
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Annica Burman 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses 
Annica Burman med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00753 
 

§ 63 Bildande av kollektivtrafikmyndighet i 
Västernorrlands län 

Beslut 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att kollektivtrafikmyndigheten bildas per 2012-01-01 och 

organiseras som ett kommunalförbund med direktion och 
arbetsutskott, med sammansättning enligt förslagen i 
utredningen, samt att ett interimsorgan bildas per 2011-11-01, 
 

att utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i förbundsdirek-
tionen vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober, 
 

att Länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till 
kollektivtrafikmyndigheten och behålls, som ett passivt bolag, så 
länge avtalen gäller, 
 

att verksamhet och personal överförs till myndigheten per  
2012-01-01, 
 

att fastställa finansieringsmodellen, 
 

att efter revideringar under förbundsordningens punkt 11, godkänna 
styrdokumenten - samarbetsavtal, förbundsordning, reglemente 
och reglemente för revisorer, övertagande av personal och 
förvärv/aktieöverlåtelse med revers,  
 

att rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten 2011, 
 

att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att samordna 
persontransporttjänster för färdtjänst/riksfärdtjänst1 i en 
beställningscentral 
 

att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ansvarar för upphandling 
av persontransporttjänster för färdtjänst och riksfärdtjänst, 
 

att Sundsvalls kommun även fortsättningsvis ansvarar för 
 

1 För resor med bil/specialfordon inom länet. 
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upphandling av persontransporter för skoltransporter, samt 
 

att godkänna att kommunalförbundet Västernorrlands 
kollektivtrafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna AB 
Transitio från de gamla ägarna, inklusive Västernorrlans läns 
Trafik ABs andel om 0,5 procent. 

Bakgrund 
Ärendet rör etableringen av den nya kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län från och med 2012-01-01.  

Överläggning 
Sig-Britt Ahl, handläggare Landstinget i Västernorrlands län, Christer 
Tarberg, chef kollektivtrafik och tillgänglighet, samt Gunilla Bergman, 
trafikutredare, berättar om bakgrunden kring förslaget till den nya 
kollektivtrafikmyndigheten och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Leif Nilsson (S) yrkar att det av förslaget till beslut även ska framgå att 
valet av ledamöter i direktionen ska äga rum vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober.  
 
Ordföranden yrkar att tre ändringar i texten under punkten 11. i 
förbundsordningen ska föreslås enligt följande: ” - senast den 1 februari 
året efter räkenskapsåret överlämna underlag för årsredovisning till 
medlemskommunerna och landstinget”, ”- upprätta delårsbokslut per 
tertial”, samt ”Direktionen ska tertialvis avlämna rapporter över 
verksamheten till förbundsmedlemmarna. ” 
 
Utskottet beslutar enligt ovanstående förslag.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB, skrivelse, 2011-09-09 
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB, förslag, 2011-09-09 
• Presentationsmaterial AB Transitio, 2011-06-30 
 
– – – – 
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KS-2011-00778 
 

§ 64 Delårsrapport januari-augusti 2011 för 
kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2011 för 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kommunövergripande 
verksamheter, hushållsavfall samt service och teknik. 

Överläggning 
Stabschef Lennart Andersson och ekonom Göran Dahlqvist, informerar 
det övergripande ekonomiska läget för kommunstyrelsen. Daniel 
Lundberg, direktör service och teknik, och Marcus Svanberg, 
controller, förklarar siffrorna rörande service och teknik.  
De föredragande svarar även på ledamöternas frågor.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-20 

Bilagor:  
1. Rapportering av uppdrag ur MRP 2011-14, 2011-09-19 
2. Delårsrapport, september 2011, 
3. Delårsrapport 2, Service & Teknik förvaltningen 
4. Delrapport avseende 2011 års internkontroll, 
5. Uppföljning av mål och indikatorer för kommunstyrelsen, 

2011-09-19  
 
– – – – 
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KS-2011-00260 
 

§ 65 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens hantering av ramavtal avseende 
asfaltsbeläggningsarbeten  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna koncernstabens förslag till yttrande, daterat  

2011-09-19, och anta det som sitt eget,  
 

att översända en kopia på yttrandet till kommunfullmäktiges 
presidiekonferens, samt 
 

att ge koncernstaben i uppdrag att upprätta rutiner gällande 
polisanmälningar initierade av kommunen.  
 

Bakgrund 
Ärendet avser kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen med 
anledning av den granskningsrapport kommunrevisionen upprättat och 
översänt. Kommunrevisionen önskar särskilt att synpunkter lämnas på 
de slutsatser som finns redovisade i granskningsrapportens 
sammanfattning. 

Överläggning 
Daniel Lundberg, direktör service och teknik, redogör för ärendet och 
svarar på ledamöternas frågor.  
Utskottet enas kring att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
koncernstaben att ta fram rutiner gällande polisanmälningar initierade 
av kommunen.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Stadsbyggnadsnämnden, skrivelse, 2011-03-16 
• Kommunrevisionen, skrivelse, 2011-09-12 
• Kommunrevisionen, revisionsrapport, 2011-03-01, med bilagor 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 
 

2011-10-06 7 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2011-00768 
 

§ 66 Inhyrning av lokaler för kommunal 
verksamhet i Skönsmon  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna koncernstabens rapport om behovet av inhyrning av 

kommunala verksamhetslokaler i skönsmoområdet 

Bakgrund 
Socialnämnden har sagt upp internhyresavtalet med service och teknik 
om förhyrning av lokaler i Skönsmohuset. Koncernstaben, service och 
teknik, har inventerat behovet av kommunala verksamhetslokaler i 
skönsmoområdet, vilket nu avrapporteras.  

Överläggning 
Ekonom Leif Rönnmark och stabschef Lennart Andersson föredrar 
ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, protokoll, 

2011-08-25, § 56 
 
– – – – 
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KS-2011-00487 
 

§ 67 Kollektivtrafik - billiga pensionärsresor, 
"Hundralappen", MRP-uppdrag SH 8a, 2011, 
etapp 2 - för personer med sjukersättning  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att till Västernorrlands Läns Trafik AB framställa att personer med beslut 

från Försäkringskassan om 100 % sjukersättning skall kunna köpa och 
använda ”Hundrakortet”, 
 

att för detta ändamål uppmana Västernorrlands Läns Trafik AB att teckna 
tilläggsavtal till tidigare tecknade avtal med trafikoperatörer om 
”Hundrakortet ”, 
 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att teckna tilläggsavtal med 
Landstinget Västernorrland avseende ”Hundrakortet” för personer 
med 100 % sjukersättning, 
 

att föreslå Västernorrlands Läns Trafik att Försäkringskassans beslut om 
100 % sjukersättning, tillsammans med legitimation, skall kunna 
användas som bevis om rättighet att köpa och använda kortet så att ett 
snabbt införande kan ske, 
 

att föreslå Västernorrlands Läns Trafik AB ta fram ett smidigare och 
säkrare system för framtida kontroll av korten, 
 

att uttala att kortet bör införas snarast möjligt, 
 

att finansiera åtgärden MRP SH 8a 2011, ”Hundralappen” via åtgärden 
satsning kollektivtrafik MRP 2011-2012, samt 
 

att följa upp effekterna av införandet avseende sålda kort, laddningar, 
gjorda resor och nettokostnader via delårsrapporter 2011 – 2012. 
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Bakgrund 
I uppdrag nr 8 inom samhällsbyggnadsprocessen finns i mål och 
resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 uppdrag om att införa 
”Hundringenreformen” ett månadskort som kostar 100 kronor för 
ålders- och förtidspensionärer i kollektivtrafiken i kommunen. Detta 
ärende handlar om hur ”Hundrakortet” skall kunna omfatta även de 
som har beslut om 100% sjukersättning från Försäkringskassan, dvs. 
det som tidigare kallades för förtidspension. För ålderspensionärer har 
kortet redan införts på samma villkor som tidigare gällt i stadstrafiken i 
Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00762 
 

§ 68 Energiplan för Sundsvalls kommun  

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunens Energi- och klimatstrategi fortsatt skall gälla avse-

ende de fem övergripande målen och inarbetas i kommunens 
översiktsplan, samt 
 

att med anledning av Energimyndighetens översyn av Lag 
(1977:439) om kommunal energiplanering, avvakta med 
framtagande av ny energiplan för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att avvakta med att ta fram ny energiplan för 
Sundsvalls kommun enlig lag (1977:439), då Energimyndigheten har i 
uppdrag att göra en översyn av lagen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-21 
 
– – – – 
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KS-2011-00750 
 

§ 69 Användande av medel för projekt 
Ostkustbanan för utredningar om godstrafik, 
terminaler och industrispår inom 
översiktsplanearbetet, MRP- uppdrag SAM 
15, 2011-2012 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att upphandla och genomföra utredningar om godsflöden, 

terminaler och industrispår med koppling till Ostkustbanan, för 
att bidra till underlaget inför framtida bygge av dubbelspår på 
Ostkustbanan, samt 
 

att konsultkostnaderna för utredningsarbetet finansieras inom 
ramen för avsatta medel för Ostkustbanan i MRP 2011-2012. 

Bakgrund 
I uppdrag nr 15 inom samhällsbyggnadsprocessen finns i Mål och 
resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 uppdrag om att arbeta 
för att få till stånd dubbelspår på järnvägen mellan Härnösand och 
Stockholm. För detta uppdrag är en miljon kronor avsatta med 
kommunstyrelsen som ansvarig. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-14 
 
– – – – 
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KS-2011-00695 
 

§ 70 Ramavtal-Print som tjänst, fastställande av 
upphandlingsunderlag (UH-11-15) 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att fastställa upphandlingsunderlag avseende ramavtal ”Print som 

tjänst”, UH-11-15 enligt koncernstabens förslag 2011-09-06 

Bakgrund 
Denna upphandling avser täcka behovet av skrivare/kopiatorer under en 
avtalsperiod om 3 år med en förlängningsklausul för beställaren på 2 år. 
Beräknad avtalsstart är 2012-01-01. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-06 
• Koncernstaben, förfrågningsunderlag 
• Koncernstaben, bilaga kravspecifikation, 2011-09-22 
• RICOH, rapport Nulägesanalys  för Sundsvalls kommun  
• RICOH, rapport Business Case Sundsvalls Kommun ”Utskrift som 

tjänst”, 2010-12-20 
 
 – – – – 
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KS-2011-00710 
 

§ 71 Reglementet för kommunstyrelsen  

Beslut 
Infrastrukur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt 

koncernstabens förslag 2011-09-16, samt  
 

att upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-03-28 att fastställa reglemente för 
kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben upprättat förslag. Det har 
dock visat sig att reglementet uppfattats som otydligt och att det i vissa 
delar är svårt förstå vad som åsyftas. Koncernstaben har med anledning 
av detta arbetat fram ett nytt förslag till reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-16 
• Koncernstaben, förslag, 2011-09-16  
 
– – – – 
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§ 72 Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen enligt 

koncernstabens förslag daterat 2011-09-16, samt 
 

att upphäva tidigare fastställd delegationsordning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-03-14 att fastställa ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben 
upprättat förslag, förutom den del som avsåg personalfrågor där 
kommunstyrelsen utgör nämnd. Behov föreligger därför att komplettera 
delegationsordningen i denna del. Det har även i övrigt framförts 
synpunkter på delegationsordningen med krav på en mer 
genomgripande översyn av denna.   

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-16 
• Koncernstaben, förslag, 2011-09-16 
 
– – – – 
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KS-2010-00494 
 

§ 73 Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället  

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

Bakgrund 
I motionen yrkas att kommunen snarast säkerställer resurser för att 
utbilda skolans personal att få så pass mycket kunskap att inget 
drogande barn eller ungdom omärkt ska passera skolans 
uppmärksamhet, samt att kommunen när skolans personal nått 
tillräcklig kunskap i sin tur utbildar de föräldrar som så önskar. 
Kommunstyrelsen återremitterade motionen för komplettering av 
underlaget med uppgifter om pågående arbete i frågan. 
Ärendet har nu kompletterats med en förteckning över pågående arbete, 
och koncernstaben föreslår att motionen avslås. 

Överläggning 
Sven Bredberg (M) och Lena Österlund (S), yrkar med medhåll av Leif 
Nilsson (S), Stefan Falk (FP), och Habib Effati (M), att en protokolls-
anteckning införs i protokollet, vilket ordföranden godkänner.  

Protokollsanteckning  
Stycket om social och emotionell träning (SET) i bilagan till 
koncernstabens tjänsteskrivelse borde tas bort, då barn- och 
utbildningsnämnden efter kritik från Skolinspektionen diskuterat att 
inte använda metoden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-13, med bilaga 
• Kommunstyrelsen, protokoll, 2009-09-14 
• Sverigedemokraterna, motion, 2008-03-31 
 
 – – – – 
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§ 74 För kännedom 

Beslut 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärende 
• Genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram – 

Sammanställning och analys av myndigheters och kommuners 
redovisning av genomförda åtgärder 2010.  

 
– – – – 
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