
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 10.00-10:40 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S), tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V), tjänstgör istället för 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Patrik Eriksson (T), tjänstgör istället för Ulf Lindholm 
(SD)  
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 
 

Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  

Utses att justera Marie Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret omedelbar justering 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Robert Thunfors (T), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-03-20 

Anslaget uppsatt den 
2020-03-20 

Anslaget nedtas den 
2020-04-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§122-§128 

……………………………………………………………….. 

 

Annica Sjödin, kommunsekreterare  
 



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 

Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Fastställa ärendelistan 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tilläggen: Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det 
lokala näringslivet samt möjlighet till nämndsmöten på distans. 
_____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelistan.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Vidtagna och planerade åtgärder i samband med covid -19 
KS/2020:136 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) och Patrik Eriksson (T) lämnar en protokollsanteckning:  Politiken behöver vissa 
ett tydligt ledarskap och kunna vara snabbfotade i den situation som nu råder med covid-19, vi anser 
därför att det är hög tid att aktivera kommunens krisledningsnämnd. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om vidtagna och planerade åtgärder i samband med 
covid -19.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet 
KS/2020:147 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. För företag förlänga betalningstider för alla kommunala avgifter till 150 dagar  
2. För företag förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 150 dagar 
3. Ambitionsnivån rörande betalningstiden till kommunens leverantörer ska vara 15 dagar 
4. Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 
5. Anmoda kommunens bolag att så långt det är möjligt fatta beslut som ligger i linje med 

beslutspunkt 1, 2 och 3. 
6. Att besluten ska gälla från 1 april 2020 till 31 augusti 2020 

 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anmodar kommunens nämnder att avvakta till 31 mars 2020 med att fakturera företag 
2. Anmoda kommunens nämnder att se över sina upphandlingar, exempelvis dela upp dem i 

mindre delar, med syftet att öka mindre och lokala företags möjligheter att vinna en 
upphandling  

3. Anmoda kommunens nämnder att där det är möjligt, tidigarelägga planerade upphandlingar 
____ 
 
Ärendet 
Ett ledamotsinitiativ av Stefan Dalin (S) har väckts på kommunstyrelsens sammanträde 20 mars 2020 
enligt följande: De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 (coronaviruset) är i nuläget svårt 
att överblicka, men så långt kan vi konstatera att det har negativ påverkan på det lokala näringslivet 
samt att näringslivet står inför stora prövningar. Mot den bakgrunden vidtar Timrå kommun ett antal 
åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp/2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-03-20 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Möjlighet till nämndsmöten på distans 
KS/2020:148 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Ge kommunernas nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, helt eller delvis, på 
distans 

2. Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att formen för dessa 
uppfyller SKR:s krav och normer. 

3. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans 
____ 
 
Ärendet 
Ett ledamotsinitiativ av Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) har väckts på kommunstyrelsens 
sammanträde 20 mars 2020 enligt ovanstående. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp/2020 
 

 

 

 


	Protokoll
	Sammanträdet öppnas
	Anteckna närvarande
	Utse justerare
	Fastställa ärendelistan
	Vidtagna och planerade åtgärder i samband med covid -19
	Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet
	Möjlighet till nämndsmöten på distans

	Stefan Dalin S ordförande: 
	Mari Eliasson S justerare: 
	Annica Sjödin kommunsekreterare: 
	Robert Thunfors T justerare: 
	Annica Sjödin kommunsekreterare_2: 
	Justerandes sign: 
	Utdragsbestyrkande: 
	Justerandes sign_2: 
	Utdragsbestyrkande_2: 
	Justerandes sign_3: 
	Utdragsbestyrkande_3: 
	Justerandes sign_4: 
	Utdragsbestyrkande_4: 
	lokala näringslivet samt möjlighet till nämndsmöten på distans: 
	Justerandes sign_5: 
	Utdragsbestyrkande_5: 
	Informationen läggs med godkännande till handlingarna: 
	därför att det är hög tid att aktivera kommunens krisledningsnämnd: 
	Justerandes sign_6: 
	Utdragsbestyrkande_6: 
	3: 
	Justerandes sign_7: 
	Utdragsbestyrkande_7: 
	3_2: 
	Justerandes sign_8: 
	Utdragsbestyrkande_8: 


