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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11.15–12.05 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 

Övriga närvarande 
 

Johan Engström Lockner (S), ersättare 
Björn Könberg (S), ersättare 
Annika Söderberg (S), ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Gun Stefansson (L), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 

Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 11 mars 2020 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-03-10 

Anslaget uppsatt den 
2020-03-12 

Anslaget nedtas den 
2020-04-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§85-§121 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanträdet öppnas, § 85 
Anteckna närvarande, § 86 
Utse justerare, § 87 
Fastställa ärendelista, § 88 
Förslag på hur den stora mängden planuppdrag kan hanteras mer skyndsamt, § 89 
Ansökan om planbesked på Vivstavarv 1:92 och 1:103, § 90 
Förlängning av tidsfrist – byggnadsskyldighet, § 91 
Sammanslagning av nationaldag och återinvigning av Y-et, § 92 
Intern kontroll 2019, nämndernas rapportering, § 93 
Vägledande råd och bestämmelser, Upphandling – revidering, § 94 
Kompletteringsbudget 2020, § 95 
Överflyttning av investeringsbudget från 2019 till 2020 - Midlanda Fastigheter AB och Midlanda 
Flygplats AB, § 96 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela 
kommunen, § 97 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen ekonomisk information ger oss 
stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna, § 98 
Information om Årsbokslutet 2019, § 99 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning februari 2020, § 100 
Handlingsprogram MRF 2020-2023, § 101 
Äldreomsorgscenter, § 102 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan, § 103 
Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten, § 104 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Socialnämnden, § 105 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Kultur- och teknik, § 106 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Barn- och utbildning, § 107 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019, § 108 
Barn- och utbildningsnämndens strategi för digitalisering 2020-2022, § 109 
Cirkulär 20:03 - Tekniksprångsavtalet 20, § 110 
Cirkulär 20:04 - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter 
dag 14, § 111 
Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen, § 112 
Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott, § 113 
Cirkulär 20:07 - Internränta för år 2021, § 114 
Cirkulär 20:08 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 115 
Cirkulär 20:09 - Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, § 116 
Skogsbrand 2020 - inbjudan till nordisk konferens, § 117 
Kris 2020 - inbjudan konferens, § 118 
Anmälan av delegationsärenden, § 119 
Anmälan av informationsärenden, § 120 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 121  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 85 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 11 mars 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ett informationsärende: COVID 19 (Coronavirus) – information, 
lägesbild och åtgärder. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 
Förslag på hur den stora mängden planuppdrag kan hanteras mer 
skyndsamt 
KS/2020:52 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna uppdraget. 
 

2. Uppdra till samhällsenheten att genomföra resursförstärkning på funktionen planarkitekt redan 
2020. 

 
3. Uppdra till kommunledningskontoret att i budgetarbetet för 2021 utgå från 

resursförstärkningen att bidra till fokusområdet samhällsbyggnad. 
 

4. Finansiera resursförstärkning under 2020 med 250 tkr från kommunstyrelsens avsatta medel för 
oförutsedda händelser. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har idag ca 30 st planuppdrag av varierande komplexitet och storlek. Beroende på 
plantyp är kommunens åtagande olika stora. I vissa planer där större områden ska planeras behöver 
planarkitekt, mark- och exploateringssamordnare tillsammans med den tekniska förvaltningen ta ett 
stort ansvar för att säkerställa planens genomförande. Bemanningen på  mark- och exploateringssidan 
är i dag låg i förhållande till kommuns tillväxtambitioner inom fokusområdet samhällsbyggnad. Idag 
behöver kommunen köpa in tjänster av fastighetskonsult för att kunna hantera den stora mängden 
ärenden. Med planer som t.ex Ubo4 kommer mark- och exploateringssamordnaren belastas ytterligare 
vilket kommer föranleda än mer stöd av fastighetskonsulten. 
Merparten av kommunens planuppdrag är av mer enskild karaktär och syftar till att pröva möjligheten 
att utöka byggrätter i kustnära fritidshusområden. Dessa bedöms i dagsläget inte innebära några större 
kommunala åtaganden för att kunna genomföras. Utifrån den nuvarande andelen planuppdrag är 
bedömningen att ytterligare kompetens inom funktionen planarkitekt är den bästa lösningen för att mer 
skyndsamt hantera kommunens mängd av planuppdrag.  
Den ytterligare kompetensen inom funktionen planarkitekt bedöms uppgå till ca 750 tkr. Då 
samhällsenhetens står inför personella förändringar under 2020 bedöms det till vissa delar finnas medel 
inom samhällsenhetens budget för att finansiera funktionen planarkitekt under 2020. För att inte tappa 
fart inom kommuns planering bedöms medel för att ta hjälp av konsulter inom planeringsområdet vara 
nödvändigt. Detta ger oss bättre förutsättningar för att arbeta med t.ex utökade byggrätter i 
fritidshusområden.   
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 
Ansökan om planbesked på Vivstavarv 1:92 och 1:103. 
KS/2019:470 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna ett positivt planbesked. 
 

2. Uppdra till Miljö- och byggkontoret att påbörja planläggning. 
 

3. Prioritera detaljplanen som nr 30 i prioriteringslistan.  
____ 

 
Ärendet 
Fastighetsägaren till Vivstavarv 1:92 och 1:103 har ansökt om planbesked på nämnda fastigheter. 
Fastigheterna ligger inom riksintresse för kulturmiljö och är granne med Vivstavarvs Herrgård. 
Fastigheterna omfattas idag av detaljplan S147 från 1987 och fastigheterna har markanvändning för 
bostadsändamål. Vivstavarv 1:92 markanvändning utgörs av mark som inte får bebyggas och ett mindre 
område för uthus. Vivstavarv 1:103 markanvändning utgörs också till största del av mark som inte får 
bebyggas. 
 
Fastighetsägaren vill med ansökan om planbesked pröva möjligheten till en ny detaljplan eller ändra den 
befintliga, detta för att skapa bättre möjligheter att bebygga fastigheterna.  
 
Miljö och byggkontoret bedömer att platsen med sitt centrala läge och närhet till Vivstavars Herrgård 
utgör en unik boendemiljö i Timrå kommun. Kommunens översiktsplan ger också stöd för det.   
 
Miljö och byggkontoret bedömer att platsen är lämplig att pröva i en planprocess för bostäder. Det 
unika läget gör att platsen bör optimeras och anpassas för användningen. Platsen bedöms inte lämplig 
för någon annan användning än bostäder då riksintresset för kulturmiljö utpekar området som 
bostäder. 
 
En planprocess bedöms kunna påbörjas under 2021 och vara möjlig att besluta om antagande under 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Bertil Littmar 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 
Förlängning av tidsfrist - byggnadsskyldighet 
KS/2017:294 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avslå begäran om förlängning av avtalet. 
____ 
 
Ärendet 
Den 28 mars 2018 såldes fastigheten Vivsta 19:1 (Vivsta gamla skola). Samtidigt tecknades ett 
hyresavtal med kommunen avseende simhallen. Kommunen har för avsikt att bygga en ny simhall och 
försäljningen av Vivsta 19:1 påverkas av arbetet med ny simhall.  
 
Köpeavtalet innehåller en byggnadsskyldighet (påbörjad byggnation av 20 bostäder) som ska infrias 
inom två år från avtalets undertecknande (28 mars 2020). Bolaget har nu ansökt om en förlängning av 
fristen. Huvudorsakerna uppges vara projektets komplexitet, byggnadernas stora anpassningsbehov till 
dagens byggnadsregler samt den tidsförskjutning som skett angående beslut om byggnation av ny 
simhall. 
 
Samhällsenheten gör bedömningen att Bolagets skäl kan men inte måste godtas för en förlängning.  
 
Samhällsenheten gör vidare bedömningen att det, baserat på Jordbalkens regler, dess förarbeten och 
köpeavtalets innehåll, finns juridiska förutsättningar för att bevilja en förlängning.  
 
Efter en sammanvägd bedömning anser samhällsenheten att en ett-årsförlängning kan och bör beviljas 
genom ett beslut i kommunstyrelsen på ovanstående grunder. 
 
Ärendets tidigare behandling 
2017-11-07 § 292, föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att godkänna köpehandlingar 
mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB. 
2017-11-27 § 170, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kultur- och 
tekniknämnden enligt Tony Anderssons (M) m fl förslag. 
2018-01-09 § 17, föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att godkänna köpehandlingar 
mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB. 
2018-01-29 § 4, beslutade kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag att godkänna 
köpehandlingar mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår: 
Yrkande 1: att avslå begäran om förlängning av avtalet. 
Yrkande 2: om inte avslag bifalls, yrkar vi på ett tilläggsyrkande att avtalet förhandlas om under följande 
paragrafer: 
Paragraf 11 i köpeavtalet skall ”inbetald köpeskilling ska återbetalas till köparen” förhandlas bort helt. 
Paragraf 17 i köpeavtalet när det gäller rätten till överlåtelse ändras från nuvarande text ”Detta avtal får 
inte överlåtas på annan part utan Säljarens godkännande inom två år från avtalets undertecknande. 
Detta gäller även överlåtelse till närstående/bolag” ändras till att omfatta tre år. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Paragraf 24 hyresavtal: att det gäller t o m 2021-03-31, där kommunen senast tre månader innan avtalets 
utgång äger rätt att förlänga avtalet med 1 år i taget. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 11.45–11.55 för överläggning.  
 
Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) och Niklas Edéns (C) förslagsyrkande 1: att avslå 
begäran om förlängning av avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Framställan från With you Vivsta 1:19 AB 
Köpeavtal mellan parterna 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Fastighetsägaren 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 
Sammanslagning av nationaldag och återinvigning av Y-et 
KS/2020:60 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Bevilja kultur och tekniknämnden 50 tkr från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen har under året två större arrangemang som ska genomföras. Dessa ska 
utföras av samma resurser (ekonomi och personal) inom kommunen. Förvaltningen anser att 
kommunen behöver i år slå samman dessa två arrangemang. Det innebär att återgivningen av Y-et sker 
i samband med nationaldagen samt att årets nationaldag kommer att arrangeras vid Y-et området istället 
för Vivstavarv.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-01-23 bland annat föreslå kommunstyrelsen bevilja kultur- 
och tekniknämnden 100 tkr ur kommunstyrelsens pott för oförutsett för att möjliggöra arrangemanget 
 
Kommunledningskontoret anser att 50 tkr kan beviljas ur kommunstyrelsens oförutsedda för att stötta 
ett arrangemang som kommer utveckla kommunens varumärke och sprida positiv information kring Y- 
et och Timrå kommun via media. Troligt ryms eventuella extrakostnader inom befintlig budgetram för 
kultur och teknik. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kultur och Tekniknämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 
Intern kontroll 2019, nämndernas rapportering 
KS/2020:55 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna rapporterna om den interna kontrollen 2019 från kultur- och tekniknämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Det finns inget i 
rapporterna som ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.  

 
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer.  

____ 
 
Ärendet 
Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt 
område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med 
årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 
fall förbättringar behövs, bestämma om sådana.  
Kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2019, rapport med plan. 
Kultur- och tekniknämndens beslut § 7/20  
Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2019, rapport med plan 
Socialnämndens beslut § 162/19 
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2019, rapport med plan 
Barn- och utbildningsnämnden beslut § 98/19 
Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2019, rapport med plan 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut §   /20 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunrevisionen 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 
Vägledande råd och bestämmelser, Upphandling - revidering 
KS/2019:429 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna revidering av Vägledande råd och bestämmelser för upphandling. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret föreslår tillägg i nuvarande VROB då det gäller undantag i ”Riktlinjer vid 
direktupphandling” 
Tillägg: 
”Socialtjänstens enskilda ärenden som inte kan tillgodoses via befintliga HVB ramavtal och andra avtal 
som rör placeringar undantas, dokumenteringsplikten kvarstår” 
Detta för att kunna tillgodose snabba/nödvändiga placeringar vid behov av klienter. 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande VROB 
Förslag till ny VROB 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 
Kompletteringsbudget 2020 
KS/2020:4 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Godkänna kompletteringsbudget 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder har enligt styrningsreglerna begärt kompletteringsbudget för 2020, främst p.g.a. 
att investeringsprojekt blivit förskjutna i tiden.  
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kommunledningskontoret, Kultur- och 
tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd och Socialnämnd kan beviljas då de är i enlighet med 
kommunens styrningsregler.  
 
Under 2019 startades ett IT projekt upp för att byta IT leverantör vilket innebär att IT kostnaden 
kommer att minska under 2020 och med full effekt 2021. IT har i samarbete med BoU börjat 
implementera en ny digital standardiserad elevplattform. Under hösten påbörjades avvecklingen av den 
utdömda tekniken som måste ersättas innan höstterminen 2020 startar. Investeringen i den nya 
plattformen beräknas bli ca 6 mnkr. 
Då kommunen har etablerat internleasing så blir det kommunledningskontorets investeringar som ökar 
med 6 mnkr och skolan finansierar investeringen inom sin budgetram för kommande år start 2021. 
 
Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2020 med 66 802 tkr till  
212 402 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Framställningar från nämnder och förvaltningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Överflyttning av investeringsbudget från 2019 till 2020 - Midlanda 
Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB 
KS/2019:391 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Medge att Midlanda Flygplats AB får utökad investeringsram med 2,8 mnkr för budget 2020 så att ny 
totalbudget blir 23,6 mnkr. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Flygplats AB önskar att få flytta över investeringar från 2019 till 2020. 
Anledningen är att man inte hunnit med att slutföra en del projekt. Följande projekt är påbörjade men 
inte slutförda under 2019: röntgen, DME, utrustning för halkbekämpning samt varning och haverilarm. 
  
Kommunledningskontoret anser att det är rimligt att påbörjade projekt får slutföras då de bedöms vara  
investeringar som höjer kvalitén och ökar flygsäkerheten.. Då kommunen ägarandel av Midlanda 
Flygplats AB uppgår till 16 procent så innebär det av Timrås andel av utökad investering blir 0,5 mnkr 
och kommer totalt att uppgå till 3,8 mnkr. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att medge investeringsnivån 2020 för Midlanda Fastigheter 
AB och Midlanda Flygplats AB till max 20,8 mnkr. (Midlanda Flygplats AB budgetram för 2020 skulle 
uppgå till 19,2 mnkr och att Fastigheter AB skulle ha en budgetram på 1,6 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
Motionssvar  - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till 
enskilda vägar i hela kommunen 
KS/2019:348 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Återremittera motionen. 
 

2. Anmoda Kultur- och tekniknämnden att klargöra/utreda: hur stor andel av det totala vägnätet 
inom kommunen utgörs av enskilda vägar, vilka av dessa får underhållsbidrag från kommunen 
samt på vilka premisser som bidrag beviljas. 

 
3. Kommunstyrelsen vill att klargörandet/utredningen redovisas på kommunstyrelsens möte i juni 

2020. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion att ge ett uppdrag att utreda rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i 
hela kommunen med målsättningen att det skall vara klart för beslut om en mer jämlik 
drift/administration av enskilda vägar under 2020. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 
kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och tekniknämnden behandlade ärendet 2020-01-23 § 4 och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår: 

1. Återremittera motionen. 
2. Anmoda Kultur- och tekniknämnden att klargöra/utreda: hur stor andel av det totala vägnätet 

inom kommunen utgörs av enskilda vägar, vilka av dessa får underhållsbidrag från kommunen 
samt på vilka premisser som bidrag beviljas. 

3. Kommunstyrelsen vill att klargörandet/utredningen redovisas på kommunstyrelsens möte i juni 
2020. 

 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190930 §152  
Motion 
Protokollsutdrag KTN 200123 § 4 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2020 
  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen 
ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende 
hos medborgarna 
KS/2019:350 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bifalla 1:a att-satsen. 
 

2. Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
 

3. Avslå 2:a, 3:e, 4:e samt 8:e att-satserna. 
 

4. Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade Per-Arne Frisk motion till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret svarar på varje förslag för sig och förslagen numreras för att enklare kunna 
jämföra svar med motionens förslag: 
 
Svar på Per-Arnes förslag: 

1. Kommunledningskontoret håller med om att det är bra att intäkterna redovisas i samband med 
budgetramar. Redan idag så redovisas intäkterna i bokslutsrapporter och årsbokslutsrapporter 
per nämnd. 

2. Kommunen har en ramstyrd budget och det innebär att varje nämnd måste förhålla sig till 
ramen. Idag redovisas i samband med planeringsdirektiv en mängd uppgifter på kommunnivå, 
se planeringsdirektiv.  

3. Kommunledningskontoret tycker det är en dålig idé att redovisa statsbidrag fördelade på 
budgetområde. Kommunen har en ramstyrd budget med stor frihet för nämnderna att styra, 
leda och prioritera verksamheten inom denna ram. Tanken med rambudget är att hålla den 
enkel och transparent med utrymme för kreativa lösningar i nämnd samt stort ansvarstagande 
för att budgeterat resultat för hela kommunen ska klaras. 

4. Försörjningsstöd ligger på ett eget budgetområde inom socialförvaltningen. Idag kan nämnden 
och kommunstyrelsen enkelt mäta och följa hur mycket försörjningsstöd som kommunen 
betalar ut jämfört med budget.  

5. Att man i budget ska ange hur stor del som används till att bekämpa fattigdom är  svårt att 
genomföra då många av insatserna kan ha varaktiga, långsiktiga och indirekta effekter. 
Styrmodellen för 2021 med angivna målbilder och Agenda 2030 ser till att perspektivet med 
fattigdomsbekämpning integreras i hela verksamhetsstyrningen. 

6. Genom införande av analysseminarium enligt ny styrmodell har kommunfullmäktiges ledamöter 
deltagit i analys och framtagande av planeringsdirektiv. Det skedde den 15 januari 2020. 

7. Kommunledningskontoret kommer se över hur man på ett enkelt sätt kan redovisa 
föreningarnas bidrag och hur ofta man ska göra det. 

8. Om det finns behov av att veta vilken hyreskostnad föreningar har så föreslår 
kommunledningskontoret att man begär ut dessa uppgifter. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

9. Denna frågan väljer förvaltningsorganisationen att avstå från att besvara då fullmäktiges 
presidium självständigt bör ta ställning till förslaget. 

 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 

1. att ramarna för alla budgetområden kompletteras med intäkter 
2. att statens välfärdssatsning/reglerings poster redovisas per budgetområde 
3. att övriga statsbidrag redovisas fördelade per budgetområde 
4. att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar eget budgetområde 
5. att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom (finns även i 

annan motion) 
6. att alla KF:s ledamöter inbjuds till kommunens budgetupptakt med professionerna (finns i 

annan motion) 
7. att kommunens bidrag samt annat stöd till föreningar redovisas på hemsidan 
8. att motsvarande redovisas för föreningens hyresnivåer 
9. att en stående punkt ”allmänpolitisk debatt” införs på KF:s agenda 

 
Ärendets tidigare behandling 
Hanterat i Kommunfullmäktige KS/2019:350 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår: 
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e, 8:e samt 9:e att-satserna. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår: Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag:  
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e samt 8:e att-satserna. Samt bifalla Robert Thunfors (T) förslag:  
Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Information om Årsredovisning 2019 
KS/2020:105 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna ärendet och lägga det till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Årsbokslutet 2019 slutade på ett resultat på minus – 15,8 mnkr och minus -19,9 mnkr sämre än budget. 
Balanskravsresultatet uppgår till minus -28,3 mnkr och ska enligt kommunallagen återställas inom 
tre år. 
 
Samtliga nämnder gick med plus utom socialförvaltningen som redovisade ett minus på -30 mnkr. 
  
Kommunens Årsredovisning för 2019 kommer att redovisas utförligare under KS för april. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning februari 2020 
KS/2020:104 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde 
redovisa 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 kommunstyrelsen i mars 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 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Handlingsprogram MRF 2020-2023 
KS/2020:101 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
Direktionen - Medelpads Räddningstjänstförbund, har den 2020-02-07, beslutat om Handlingsprogram 
2020-2023. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Äldreomsorgscenter 
KS/2020:99 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens tecknande av avtal med Timråbo om att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av 
Äldreomsorgscenter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2018-03-06 § 77 
KF 2018-09-24 § 119 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SN 2020-02-18 § 14 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan 
KS/2019:479 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 2020-02-18 § 16 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan, daterat 2020-02-04 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom 
hemtjänsten 
KS/2019:480 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2020-02-18 § 17 
- Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten, daterat  

2020-02-04 med bilaga. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Socialnämnden 
KS/2019:481 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport grundläggande granskning. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2020-02-18 § 18 
- Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning, daterat 2020-02-04 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Kultur- och teknik 
KS/2019:448 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 17 februari 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-01-23 § 5 godkänna förvaltningens förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
Protokollsutdrag KTN 200123 § 5 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning Barn- och 
utbildning 
KS/2019:482 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna´. 
____ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning”. 
 
Svaret innehåller synpunkter under rubrikerna 

• 3.3  Målstyrning 
• 3.4 Ekonomistyrning 
• 3.5 Uppföljning av intern kontroll 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande 
Beslut 
Utdrag ur SKA rapporten 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019 
KS/2020:100 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, 2020-02-18 § 19 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Barn- och utbildningsnämndens strategi för digitalisering 2020-2022 
KS/2020:78 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I beslutet KF 2019-11-25 § 373 får nämnderna uppdraget att ta fram en digitaliseringsstrategi enlig ny 
styrmodell. Detta ska redovisas till kommunstyrelsen senast 20 maj. Barn- och utbildningsnämnden 
antog i BUN 2020-02-05 § 6 Plan för digitalisering 2020-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Yttrande 
Vision 2025 
Beslut BUN 2020-02-05 § 6 
Plan för digitalisering 2020-2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
 Cirkulär 20:03 - Tekniksprångsavtalet 20 
KS/2020:68 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 31 januari 2020, i cirkulär 20:03 informerat om: 
Tekniksprångsavtalet 20. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:03 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Cirkulär 20:04 - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny 
arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14 
KS/2020:64 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 29 januari 2020, i cirkulär 20:04 informerat om: Ett nytt 
läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:04 med tillhörande bilagor 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen 
KS/2020:73 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 3 februari 2020, i cirkulär 20:05 informerat om: Ett starkare 
skydd för välfärdssystemen. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:05 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- 
eller pandemiutbrott 
KS/2020:76 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 5 februari 2020, i cirkulär 20:06 informerat om: Information 
till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:06 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 
Cirkulär 20:07 - Internränta för år 2021 
KS/2020:77 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 7 februari 2020, i cirkulär 20:07 informerat om: Internränta 
för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:07 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Cirkulär 20:08 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
KS/2020:89 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 14 februari 2020, i cirkulär 20:08 informerat om: 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:08 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Cirkulär 20:09 - Överenskommelse om Krislägesavtal med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
KS/2020:95 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 2020-02-18, i cirkulär 20:09 informerat om: 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 
Detta cirkulär ersätter cirkulär 19.51. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:09 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Skogsbrand 2020 - inbjudan till nordisk konferens 
KS/2020:70 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Räddningstjänsten Jämtland har, den 22 januari 2020, inkommit med en inbjudan till Skogsbrand 2020, 
en nordisk konferens och mötesplats som riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, 
skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan 
bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa. Konferensen äger rum i Östersund 24-25 mars 
2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Kris 2020 - inbjudan konferens 
KS/2020:84 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har fått inbjudan till en nationell konferens och mötesplats 22-23 april 2020 i 
Helsingborg angående Kris 2020. Som vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och 
kriskommunikation. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 4 Kommunchef Revidering av 
Krisledningsplan för 
Timrå kommun 2020-2023 

KS/2019:521 

KS DEL/2020 § 5 Kommunchefen Samverkan med Timrå 
kommun - EU-
samordnare 

KS/2020:74 

KS DEL/2020 § 6 Kommunchefen Ombud ansökan 
statsbidrag Socialstyrelsen 

KS/2020:83 

KS DEL/2020 § 7 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Intyg om stöd för 
Mittuniversitetets ansökan 
om att få inrätta ett 
civilekonomprogram 

KS/2020:90 

KS DEL/2020 § 8 Kommunchefen Tillförordnad 
kommunchef delar av 
februari och mars 2020 

KS/2020:91 

KS DEL/2020 § 9 Kommunchefen Avtal trygghet och hälsa 
mellan Medelpads 
Räddningstjänstförbud 
och Timrå kommun 

KS/2020:94 

KS DEL/2020 § 10 Anki Wanhatalo Chef för 
Verksamhetsutveckling o 
IT 

Förlänga gällande IT-
driftavtal i ytterligare en 
månad. 

KS/2020:103 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala 

gator och vägar år 2021, TRV 2020/1857 
2020-01-21 

KS/2020:1 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-01-20 2020-01-22 
KS/2020:1 Risk- och västentlighetsanalys 2020, Kultur- och tekniknämnden 2020-01-27 
KS/2020:1 bilaga till Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB, Inbjudan dialogmöte 

Sundsvall 2020-02-06 
2020-01-28 

KS/2020:1 e-post Inbjudan Dialogmöte Norrtåg AB 2020-01-28 
KS/2020:1 Överenskommelse om Psykisk ohälsa 2020, från SKR 2020-02-03 
KS/2020:1 Kommuninvest Föreningsstämma 2020-04-16 2020-02-03 
KS/2020:1 bilaga till Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 

Informationsbrev Yrkesresan feb 2020 
2020-02-05 

KS/2020:1 bilaga till Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 
Nationell tillämpning av Yrkesresan 

2020-02-05 

KS/2020:1 e-post Till förvaltningschef för socialtjänst och vård och omsorg 2020-02-05 
KS/2020:1 BUN §8 Mötesplan 2020 - majnämnden 2020-02-07 
KS/2020:1 Överenskommelse om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med 

den äldre i fokus 
2020-02-10 

KS/2020:1 Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande 
av Vision ehälsa 2025 

2020-02-12 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om kartering samt arrangemang av 
orienteringstävlingar, träningsverksamhet och övrig 
verksamhet, Ljustorp, Timrå kommun, 525-805-2020 

2020-02-17 

KS/2020:1 Sveriges Kommuner och Regioner Infobrev statliga medel för samverkan 
vid utskrivning 

2020-02-18 

KS/2020:1 TRV 20209780 - Timrå - Information om kemisk ogräsbekämpning på 
järnväg 2020 

2020-02-19 

KS/2020:1 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och 
diskriminering genom bristande tillgänglighet 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Telia moderniserar nätet i er kommun, Framtidens nät Q1 2020 2020-02-20 
KS/2020:1 Telia moderniserar nätet i er kommun 2020-02-20 
KS/2020:1 Nätverk för starka industrikommuner Expediering protokoll KS 

[KS.2016.44] 
2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20200219Ks36NomineringtillstyrelsenNatverketforstarkaindust
rikommuner 977761 

2020-02-20 
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KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20200205Ksnu4NomineringtillstyrelsenNatverketforstarkaindus
trikommuner 974441 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Protokoll20160323Ks98Natverketforstarkaindustrikommuner 670120 

2020-02-20 

KS/2020:1 bilaga till Nätverk för starka industrikommuner 
Kommunstyrelseforvaltningenstjansteskrivelsedateradden27jan2020 
971783 

2020-02-20 

KS/2020:1 MBN §30 Valärende - Ledamöter till Kommunala tillgänglighets- och 
pensionärsrådet, KTPR, för mandatperioden 2019-2022 

2020-02-21 

KS/2020:1 BUN §83 Val av ledamöter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd 

2020-02-21 

KS/2020:1 SN §142 Val av vice ordförande samt ersättare från socialnämnden till 
kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 

2020-02-21 

KS/2020:1 KTN §3, Valärende - Ledamöter till kommunala tillgänglighets- och 
pensionärsrådet KTPR för mandatsperioden 2019-2022 

2020-02-21 

KS/2020:11 Protokoll styrelsemöte Midlanda Flygplats nr1 2020-01-28 2020-02-21 
KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter nr1 2020-01-28 2020-02-21 
KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter nr2 2020-02-20 2020-02-21 
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§ 121 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
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