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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Lisbeth Eklund (S) tjänstgör istället för Anna-Lena Fjell-
ström (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V) tjänstgör istället för Stig 
Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert  
Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Oskar Andersson (M) tjänstgör istället för Tony  
Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 

Övriga närvarande 
 

Gun Stefansson (L), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Johanna Bergsten (S) och Niklas Edén (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 5 februari 2020 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johanna Bergsten (S), justerare Niklas Edén (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Anslaget uppsatt den 
2020-02-06 

Anslaget nedtas den 
2020-02-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§59-§84 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 4 februari 2020 

Sammanträdet öppnas, § 59 
Anteckna närvarande, § 60 
Utse justerare, § 61 
Fastställa ärendelista, § 62 
Remiss till socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg, 
§ 63 
Inriktning utredning framtida nämndstruktur, § 64 
Intern kontroll 2019, uppföljning KS/Kommunledningskontoret, § 65 
Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen, § 66 
Remissvar: Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33), § 67 
Antagande av detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand, del av Mällby 1:3 m.fl, § 68 
Prioriteringar av detaljplaner, § 69 
Planeringsdirektiv VP och budget 2021-2023, § 70 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023, § 71 
Motionssvar - Vi prioriterar alltid kärnverksamheten och det utan skattehöjning 2020-2022, § 72 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning januari 2020, § 73 
Information om översyn kommunledningskontorets organisation 2020, § 74 
Återrapportering av uppdrag KF 2019-11-25 § 186 och § 373, punkt 9 – Nämndernas verksamhets-
planer 2020 – Kultur- och tekniknämnden, § 75 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 MBN, § 76 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning, Miljö- och byggnadsnämnden – svar, § 77 
Beslutad Affärsplan och budget för Timråbo, § 78 
Cirkulär 19:58 - Redovisningsfrågor 2019 och 2020, § 79 
Cirkulär 19:59 - Budgetförutsättningar för åren 2019-2023, § 80 
Cirkulär 20:01 - PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL un-
der år 2020, § 81 
Cirkulär 20:02 - Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020, § 82 
Anmälan av delegationsärenden, § 83 
Anmälan av informationsärenden, § 84 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Johanna Bergsten (S) och Niklas Edén (C) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens pro-
tokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 5 februari 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Remiss till socialnämnden om bolagisering av kommunens utförarverk-
samhet inom vård och omsorg 
KS/2019:372 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Remittera frågan om bolagisering av utförarverksamheten till socialnämnden. Svaret ska belysa 
hur socialnämnden ser på en bolagisering av verksamheten utifrån rapportens och förvaltning-
ens beskrivning samt förslag till tidsplan för genomförande. 

 
2. Remissvar ska återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2020. 

____ 
 
Ärendet 
I KPMG-rapporten ”Eventuell bolagisering av kommunens utförarverksamhet inom vård och omsorg” 
har bolagiseringen av kommunens vård- och omsorgsverksamheten i Höganäs och Sollentuna kommu-
ner beskrivits samt jämförts. Syftet med rapporten har varit att belysa ekonomiska konsekvenser samt 
kvalitativa för- och nackdelar med en bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten.  
 
Jämte det har kommunens ekonomienhet undersökt om Timrå kommun kan bolagisera sin utförande-
verksamhet inom vård och omsorg samt om en bolagisering innebära ökade ekonomiska vinster genom 
den sk särskild momsersättningen. Detta senare avrapporterades för kommunstyrelsen den 12/11 2019 
(§ 382). Tillsammans utgör ovannämnd rapporter underlag för ett inriktningsbeslut i frågan om bolagi-
sering. 
 
Ordföranden i kommunstyrelsen har begärt tid för att behandla frågan i partigrupperna innan uppdra-
get återrapporteras. I avvaktan på det remitteras frågan till socialnämnden för att få tillkommande upp-
gifter för inriktningsbeslutet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
På kommunstyrelsen den 10 december gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att 
återkomma med förslag till inriktningsbeslut till kommunstyrelsen i februari 2020. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att återrapportering till kommunstyrelsen ska ske i april 2020. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Timrå bolagisering LSS och ÄO 
Presentation KS Timrå 12 november KPMG 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Inriktning utredning framtida nämndstruktur 
KS/2020:44 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna uppdragsbeskrivning för utredning av framtidens nämndstruktur. 
 

2. Uppdra till kommunchefen att genomföra utredningen och återkomma med utredning och för-
slag till beslut till kommunstyrelsen i december 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtidens nämndstruktur. Syftet 
är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna införas i och med man-
datperioden 2023-2026. I ärendet avgränsar kommunstyrelsen uppdraget och ger kommunchefen i 
uppdrag att utföra det och återkomma med beslutsförslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 186 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtidens 
nämndstruktur. Syftet är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna 
införas i och med mandatperioden 2023-2026.   
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunchefen återkommer med utredning och förslag till beslut till kom-
munstyrelsen i december 2020. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning utredning framtidens nämndstruktur 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Intern kontroll 2019, uppföljning KS/Kommunledningskontoret 
KS/2019:455 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2019. 
Sammanfattningsvis pekar vidtagna internkontroller på att internkontrollarbetet i huvudsak fångar de 
risker mm som ska hanteras, för vissa kontrollområden(t ex inköp) behövs fördjupade kontroller för att 
tillförsäkra en helt säker process utifrån interkontrolluppdraget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Delrapport Intern kontroll 2019, KS § 331/2019 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2019 för kommunledningskontoret 
Kontrollrapporter 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen 
KS/2020:43 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna planen för granskning av intern kontroll 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens sam-
lade verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret, samhällsenhetens 
chef samt internkontrollsamordnare vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsent-
lighetsanalys som ligger till grund för föreslagen internkontrollplan.  
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Plan för granskning av intern kontroll 2020 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
Remissvar: Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 
KS/2019:419 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge remissvar Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Finansdepartementet utreder förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län. 
Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter: 

- Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer. 
- Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård. 
- Skatteverkets verksamheter avseende registervård för de register som verkets nuvarande verk-

samhet i Härnösand utgår ifrån. 
- Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksam-

het. 
- Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare. 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Näringslivskontoret 
Härnösands kommun 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Antagande av detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand, del av 
Mällby 1:3 m.fl 
KS/2017:239 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta detaljplan. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt planbesked för området 2017-08-22. Ärendet har hanterats 
via ett standardförfarande med samråd och granskning. Syftet med detaljplanen har varit att tillskapa 
småhustomter för åretruntboende. 
 
Samråd pågick under perioden 2019-08-23 – 2019-09-20. Under samrådet inkom det synpunkter i hu-
vudsak om naturvärden, markanvändning, el-ledningar och fastighetsgränser. Synpunkterna besvarades 
i en samrådsredogörelse och föranledde vissa justeringar i plankartan. 
 
Granskning av detaljplanen har skett under perioden 2019-12-19 – 2020-01-13. Under granskningen 
har det inkommit synpunkter om markanvändning, el-ledningar och mindre administrativa delar i plan-
handlingen. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om positivt planbesked 2017-08-22 § 245 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling 
Plankarta 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 
Martin Hanning Häggström 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Prioriteringar av detaljplaner 
KS/2020:52 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Prioritera detaljplaner enligt planlistan. 
 

2. Ge planuppdrag på att ändra detaljplan D132. 
 

3. Ge uppdrag för att ta fram ett planprogram för Åstön. 
 

4. Avsluta planuppdrag för Stora Bandsjön. 
 

5. Avsluta planuppdrag för Simhall. 
 

6. Ge kommunchefen i uppdrag att på kommunstyrelsens möte i mars 2020 presentera ett förslag 
på hur kommunen mer skyndsamt ska kunna hantera den stora mängden detaljplaneuppdrag 
och detaljplaneändringar. 

____ 
 
Ärendet 
I slutet av år 2019 beslutades i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige en rad åtgärder som resulte-
rar i planuppdrag. Miljö- och byggkontoret vill dels informera om vilka detaljplaner som vi sedan års-
skiftet har uppdrag på, prioritera dem, ge uppdrag till två nya planer samt avsluta två äldre detaljplane-
uppdrag.   
 
Det finns i dag 31 st planuppdrag av varierande karaktär. Vissa planer täcker stora områden och kan 
bidra stort till målen i översiktsplanen och Vision2025 medans andra planer täcker mindre områden 
och har låg påverkan på kommunens mål.   
 
En A-plan bidrar stort till kommunens utveckling enligt Vision2025 och Öp2035. Detaljplanerna har 
stort allmänt intresse och omfattar infrastrukturprojekt, bostads-,service eller näringslivsetableringar av 
större skala. 
 
En B-plan har stöd i Vision2025 och Öp2035 och bidrar till kommunens utveckling i mindre skala än 
en A-plan. Detaljplanerna har ett måttligt allmänt intresse och omfattar mindre bostads-,service eller 
näringslivsetableringar. 
 
En C-plan är av enskilt intresse med måttligt stöd i Vision2025 och Öp2035. Detaljplanerna omfattar i 
regel planändringar över mindre områden och har lågt samhällsintresse. 
 
Planlistan är ett levande dokument vilket innebär att i samband med att nya planuppdrag ska beslutas 
ska också dessa planuppdrag beslutas om prioritering. 
 
Samhällsenheten föreslår också att två nya planuppdrag ska påbörjas och läggas in i planlistan. Det gäl-
ler ändring av detaljplan D132 och planprogram för Åstön. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Detaljplan D132 är belägen vid Kabelvägen i Industriområdet. Detaljplanen som den ser ut idag försvå-
rar möjligheten till att bebygga marken inom planområdet då den innehåller stora delar prickad mark 
dvs mark som inte får bebyggas. Vidare är även byggnadshöjden relativt låg sett till planen markan-
vändning som är J-industri. En ändring av detaljplan D132 kan förbättra möjligheten för bebyggande 
inom planområdet vilket är positivt för näringslivet.  
 
I kommunens översiktsplan utgör delar av marken på Åstön utredningsområde. Det innebär att riktlin-
jer för markanvändningen inte är fastlagda. Tillsammans med Fortifikationsverket pågår ett arbete för 
att kartlägga vilka områden som kan vara intressanta för bostadsbebyggelse och för besöksnäring och 
som sedan kan resultera i detaljplaner. Detta arbete kan med stor fördel ingå i ett planprogram där mål 
och utgångspunkter för de framtida detaljplanerna kan beslutas vilket i sin tur kan resultera i snabbare 
detaljplaneprocesser. 
 
Samhällsenheten föreslår att två planuppdrag avslutas. Det gäller för ändring av detaljplan B120 för 
fastigheten Åkerby 2:7 och för ny simhall i Timrå kommun.  
 
Ändring av detaljplan B120 för fastigheten Åkerby 2:7 fick ett positivt planbesked 2016-07-07. Syftet 
med planen var att utöka byggrätten för en fastighet inom detaljplanen. Fastighetsägaren har dock inte 
längre något intresse att gå vidare med en planprocess. Därför bör planuppdraget avslutas. 
 
Planuppdrag för simhall gavs i samband med att kommunfullmäktige beslutade om budget och verk-
samhetsplan 2017-2019. Den nya simhallen har beviljats bygglov då den har planstöd inom befintlig 
detaljplan S125. Någon ny detaljplan behövs således inte och planuppdraget kan därmed avslutas.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg till beslutet med en punkt 6: Ge kommunchefen i uppdrag att på 
kommunstyrelsens möte i mars 2020 presentera ett förslag på hur kommunen mer skyndsamt ska 
kunna hantera den stora mängden detaljplaneuppdrag och detaljplaneändringar. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planlista 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
Planeringsdirektiv VP och budget 2021-2023 
KS/2020:45 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa planeringsdirektiv 2021-2023. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med budget ge-
nomförs enligt en ny process och en ny tidplan. Budgetbeslutet kommer att tidigareläggas och planen är 
att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 15 juni. Ett planeringsdirek-
tiv har upprättats och utgör underlag för beslut. 
 
Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. 
Föreslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokus-
områden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen  redan 
fastställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid. Till pla-
neringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram som ett 
separat arbetsdokument som  underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget. 
 
Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänste-
män ska under våren arbeta fram ett förslag verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna inom 
den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela resur-
ser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.   
 
En tidplan har upprättas för budgetprocessen 2021-2023 som ingår i direktiven. Enligt kommunal bok-
förings- och redovisningslag ska även kommunala bolag redovisa hur de når god ekonomisk hushåll-
ning. Samtliga bolag har fått en uppdaterat ägardirektiv. Den resultatbudget som redovisas i direktivet 
är uppställd enligt den nya redovisningslagen. 
 
I föreliggande förslag till ekonomiska förutsättningar för 2021-2023 finns en möjlighet att under plane-
ringsperioden återställa underskottet för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023 
KS/2020:49 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023. 
 

2. Upphäva ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019, KF § 41 2017-03-27. 
 

3. Villkora beslutet med att det gäller under förutsättningar att kommunfullmäktige i Ånge och 
Sundsvall fattar beslut med motsvarande innebörd. 

____ 
 
Ärendet 
Antagande av dokumentet Ägaruppdrag - Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-23. Föregående 
ägaruppdrag har gått ut 2019-12-31 och ersätts med nytt utifrån diskussion i ägarsamråd. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ägarrådet för Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdragit till kommuncheferna i Sundsvall, 
Timrå och Ånge att ta fram förslag till ägaruppdrag för förbundet i dialog med förbundschefen. 
 
Beslutsunderlag 
Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
Motionssvar - Vi prioriterar alltid kärnverksamheten och det utan skat-
tehöjning 2020-2022 
KS/2019:352 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L) och Patrik Eriksson (T) deltar ej i beslutet. 
____ 
 
Ärendet 
Motionären föreslår att man justerar budgetprocessen i syfte att tillförsäkra kärnverksamheten dess 
behov. Kommunens budgetprocess har byggts upp för 2020 så att alla nämnder fått behålla sin bud-
getram från 2019 och detta innebär ett krav på effektivisering/besparingar på ca 2 procent. 
Budgetprocessen syfte är att tjänstemännen beskriver det ekonomiska läget och vilka medel politiken 
har att röra sig med. Efter att tjänstemännen presenterat det ekonomiska läget vid budgetberedningen 
så är det upp till politiken att fördela de gemensamma medlen till respektive nämnd. 
Timrå kommun har under många år genomfört effektiviseringar. Det läge som Timrå kommun befin-
ner sig i tillsammans med övriga kommuner i Sverige är en kraftig försämring av skattemedel och bi-
drag kommande år. För att klara välfärden och kvalitén så har kommunfullmäktige, den 28 oktober 
2019 § 167, beslutat att höja skatten med 95 öre vilket motsvarar 36 mnkr. Det är viktigt att Timrå 
kommun har en god ekonomisk hushållning och att kommande underskott återbetalas inom tre år. 
Kommunchefen och ekonomichefen har påvisat vikten av att ha god ekonomisk hushållning vilket 
motsvarar ett resultat på minst 12 mnkr per år kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per Arne Frisk 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning januari 2020 
KS/2020:51 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde redo-
visa vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt de får för de olika nämnderna enligt den handlingsplan 
för budget i balans som har tagits fram. Skriftligt underlag finns i respektive nämnds antagna budget- 
och verksamhetsplan 2020-2022. Efter genomgång i ledningsgrupp informerar kommunchefen kom-
munstyrelsen i februari om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas behandling av  budget 
och verksamhetsplan och vilken effekt det förväntas få för de olika nämnderna. Tillkommande åtgärder 
från föregående sammanträde presenteras även. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 om en Handlingsplan för budget i balans 2020, dnr 
KS/2019:397. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Information om översyn kommunledningskontorets organisation 2020 
KS/2019:519 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchefen har delegation på att besluta om förvaltningens organisation. För 2020 gäller särskilt 
en handlingsplan med anställningsstopp och restriktivitet för att bidra till en budget i balans. Kommun-
chefen informerar i ärendet om vidtagna åtgärder för att klara verksamhetsplan och budget 2020 för 
kommunstyrelsen, hantering av planerad pensionsavgång och hur förvaltningens ledningsstruktur 
kommer att justeras under 2020 med en stab- och ledningschef. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020, KS/2019:447 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Återrapportering av uppdrag KF 2019-11-25 §186 och §373, punkt 9 – 
Nämndernas verksamhetsplaner 2020 – Kultur- och tekniknämnden 
KS/2020:30 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna återrapporteringen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, punkt 9, att nämnderna skall besluta om sina verksamhets-
planer utifrån beslutade ramar i december 2019. Återrapportering ska göras till kommunfullmäktige 
senast februari 2020. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till fördelning av 
driftbudget 2020 per verksamhet samt notera den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen 
med investeringsbudget för 2020-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 191205 §127 
Fördelning av driftbudget 2020 KTN  
Protokollsutdrag KF 191125 §186 och §373 
 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 MBN 
KS/2020:57 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-16 § 192 om sin verksamhetsplan- och budget 2020-
2022.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 191216 § 192 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 MBN 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning, Miljö- och byggnads-
nämnden - svar 
KS/2019:449 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet-
en. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-01-13 godkänna förvaltningens förslag till svar på revis-
ionsrapporten och vidarebefordra den till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 200113 §14 
Tjänsteskrivelse 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Beslutad Affärsplan och budget för Timråbo 
KS/2020:7 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timråbo har i den, 22 oktober 2019 § 74 beslutat godkänna Affärsplan och den 11 december 2019  
§ 100 beslutat godkänna budget 2020. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Cirkulär 19:58 - Redovisningsfrågor 2019 och 2020 
KS/2020:37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 7 januari 2020, i cirkulär 19:58 - informerat om: Redovis-
ningsfrågor 2019 och 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:58 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Cirkulär 19:59 - Budgetförutsättningar för åren 2019-2023 
KS/2020:38 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 8 januari 2020, i cirkulär 19:59 informerat om Budgetförut-
sättningar för åren 2019-2023. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:59 med tillhörande bilagor 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Cirkulär 20:01 - PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL under år 2020 
KS/2020:35 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 7 januari 2020, i cirkulär 20:01 informerat om: PFA samt 
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:01 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Cirkulär 20:02 - Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 
KS/2020:54 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 17 januari 2020, i cirkulär 20:02 informerat om: Ändrade 
belopp i TRAKT T 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:02 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations para-
graf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 1 Kommunchef Ny attestant för nytt konto KS/2020:36 
KS DEL/2020 § 2 Begäran om tillsättning 

av tjänst på visstid 
över 6 månader. Beslut 
fattat av kommunchef 

Tillsättning av visstidstjänst 
över 6 månader 

KS/2020:48 

KS DEL/2020 § 3 Kommunchefen Fullmakt regionen upp-
handling förbrukningsartik-
lar 2020 

KS/2020:58 

 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2019:8 Regionstyrelsen § 351 Framtagande av regional bred-

bandsstrategi 
2019-12-22 

KS/2020:1 Anteckningar - Ägarsamråd 2019-10-11, Överför-
myndarnämnden Mitt 

2020-01-13 

KS/2020:1 bilaga till Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB Umeå 
2020-01-30 

2020-01-14 

KS/2020:1 e-post Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB 2020-01-14 
KS/2020:10 Justerat protokoll Midlanda Fastigheter AB 2019-10-

31 
2020-01-15 

KS/2020:11 Justerat protokoll Midlanda Flygplats AB 2019-10-31 2020-01-15 
KS/2020:1 Revisionens sammanträdesprotokoll nr 1, 2020-01-07 2020-01-16 
KS/2020:8 Medelpads Räddningstjänstförbund Förbundsdirekt-

ionen Sammanträdesprotokoll 2019-12-13 
2020-01-17 

KS/2020:12 2019-12-13 Protokoll Extra bolagsstämma per 
capsulam TVAB 

2020-01-17 

KS/2020:11 Instruktion för VD Midlanda Flygplats AB 20191031 2020-01-20 
KS/2020:10 VD-instruktion 2019 Midlanda Fastigheter AB 2019-

10-31 
2020-01-20 

KS/2020:1 Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder 
på kommunala gator och vägar år 2021, TRV 
2020/1857 

2020-01-21 
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