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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11:20-12:10 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
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 
 

Lars Kempe (S), ersättare 
Lisbeth Eklund (S), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Niklas Edén (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 6 maj 2020 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Niklas Edén (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Anslaget uppsatt den 
2020-05-07 

Anslaget nedtas den 
2020-05-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§180-§210 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 5 maj 2020 

Sammanträdet öppnas, § 180 
Anteckna närvarande, § 181 
Mötets former och genomförande, § 182 
Utse justerare, § 183 
Fastställa ärendelista, § 184 
Hearing med Midlanda Flygplats’, § 185 
Försäljning av del av Lunde 2:14 för att möjliggöra beteshage för hästar, § 186 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning Kommunstyrelsen, § 187 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 188 
Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2019, § 189 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 Medelpads  
Räddningstjänstförbund, § 190 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos, § 191 
Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB, § 192 
Välfärdsbokslut 2019, § 193 
Miljöbokslut 2019, § 194 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning april 2020, § 195 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 196 
MBNs Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet, § 197 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och byggnadsnämnden, § 198 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden, § 199 
Socialnämndens redovisning till Kommunfullmäktige, § 200 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020, § 201 
Ny avfallstaxa 2020-04-01, § 202 
AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2019, § 203 
Hemställan - Ändring i förordning SFS 2020:293, Sveriges Kommuner och Regioner, § 204 
Cirkulär 20:16 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer, § 205 
Cirkulär 20:17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m, § 206 
Cirkulär 20:18 från SKR angående vårändringsbudgeten 2020, § 207 
SCB Medborgarundersökning 2020, § 208 
Anmälan av delegationsärenden, § 209 
Anmälan av informationsärenden, § 210  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. 
 
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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6 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Mari Eliasson (S) och Niklas Edén (C) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. 
Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 6 maj 2020. 
____ 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T) skriftligt. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med att ärendena Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och 
byggnadsnämnden samt Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden utgår från dagens sammanträde. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Stefan Dalin (S) föreslår att ärendena Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och 
byggnadsnämnden samt Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden utgår från dagens sammanträde. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Hearing med Midlanda Flygplats 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Hearing med Midlanda Flygplats AB. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Försäljning av del av Lunde 2:14 för att möjliggöra beteshage för hästar 
KS/2019:237 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna förslag till överenskommelse. 
 

2. Uppdra till mark- och exploateringssamordnare att underteckna överenskommelse och ansöka 
om samt fullfölja lantmäteriförrättning. 

____ 
 
Ärendet 
Köparna är ägare av fyra hästar som i dagsläget är inkvarterade i olika stall inom kommunen. Köparen 
önskar förvärva mark i anslutning till den egna fastigheten för att kunna bygga ett mindre stall och 
anlägga beteshagar för i vart fall två av deras fyra hästar. 
 
Marken har värderats av fastighetskonsult. Den ifrågavarande marken bedöms inte vara aktuell för nya 
bostäder då markområdet är beläget mellan två vägar. Inte heller i övrigt bedöms markområdet vara 
strategiskt viktigt för kommunen att behålla. En del av markområdet behålls dock för att skapa en 
skyddsbarriär mot ett framtida Djupängen. ÖP 2035 anger gles bebyggelse. Samhällsenheten har gjort 
den sammanvägda bedömningen att marken kan säljas. 
 
Markförsäljningen är en åtgärd av flera för att skapa långsiktiga förutsättningar för attraktiva livsmiljöer 
i Bergeforsen. Övriga åtgärder består av en mindre försäljning (kommande delegationsbeslut) samt två 
nya arrenden för hästbete (kultur- och teknikförvaltningen).  
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om marköverföring med bilagor 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Köparna 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
Kommunstyrelsen 
KS/2020:111 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge svar på revisionsrapport enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Uppdra till kommunchef att styrningen och uppföljningen mot kommunfullmäktiges mål 
fungerar enligt revisionens synpunkter vid tillämpning av ny styrmodell 2021. 

 
3. Inte vidta några ändringar för att hantera brister i den gamla styrmodellens styrtal och 

tillämpning vid uppföljning 2020. 
 

4. Uppdra till kommunchefen att löpande under året återrapportera utförda internkontroller. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har gjort en övergripande granskning av kommunstyrelsens verksamhet för 
verksamhetsår 2020. Kommunstyrelsen ska dels ta ställning till revisionens rekommendationer, dels 
besvara revisionsrapporten.  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Kommunens revisorer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 
KS/2020:186 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Återremittera ärendet. 
 

2. Uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i juni 2020 återkomma med en 
beskrivning av hur respektive nämnds digitaliseringsstrategi, och dess åtgärdspunkter, leder till 
en sänkning av kommunens kostnader och bibehållen kvalité. 

___ 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnder och styrelser att ta fram en digitaliseringsstrategi enligt 
ny styrmodell. Nämndernas bidrag ska redovisas senast i maj 2020. Syftet är att med digitalisering  
minska kostnaderna och bibehålla kvaliteten i välfärden. Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar. 
Ärendet syftar till att avrapportera första delen av uppdraget med nämndernas redovisning  för att 
därefter återkomma med en gemensam strategi enligt kommunens styrmodell i december 2020. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om verksamhetsplan och budget för 2020-2022 och gav där 
uppdraget till nämnder och kommunstyrelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att återremittera ärendet samt att uppdra åt kommunledningskontoret att till 
kommunstyrelsen i juni 2020 återkomma med en beskrivning av hur respektive nämnds 
digitaliseringsstrategi, och dess åtgärdspunkter, leder till en sänkning av kommunens kostnader och 
bibehållen kvalité. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2019 
KS/2020:59 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsrapport 2019. 
 

2. Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt årsrapport för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport 2019 
Revisionsberättelse samt redogörelse 
Tjänsteskrivelse Sundsvalls kommun Överförmyndarnämnden Mitt 
Protokollsutdrag Sundsvalls kommun Överförmyndarnämnden Mitt 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2020:20 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen 
samt revisionsberättelse för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 
KS/2020:86 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-20 samt gjort en 
prognos för helåret 2020. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars-20 (2,1 
mnkr) avviker positivt från budget med 8,8 mnkr, bl a beroende på senarelagd verksamhet och ej 
budgeterad intäkt för finansförvaltningen i form av särskild ersättning från skatteverket från tidigare år. 
 
De av styrelse/nämnder avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2020 är sammantaget en 
prognostiserad positiv avvikelse mot budget(3,1 mnkr) med 5,7 mnkr dvs ett prognostiserat resultat om 
8,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB 
KS/2020:167 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Medge Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 6 080 tkr som redovisas i 2020 års 
bokslut. Detta innebär en ökad kostnad för kommunen på 288 tkr. 
_____  
 
Ärendet 
Ägartillskott: 
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-
kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har 
kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott 
för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för 
Midlanda Fastigheter AB för 2020 kan påräknas ett driftunderskott att finansiera för Timrå kommuns 
del som uppgår till 3 400 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2020 
beräknat aktieägartillskottet till 3.200 tkr. 
 
Midlanda Fastigheter AB har i meddelande i början på april-2020 till ägarkommunerna utifrån den 
kraftigt minskande flygtrafiken som råder med hänsyn till Coronaepidemin begärt ytterligare villkorat 
aktieägartillskott för 2020, andelen för Timrå kommun uppgår till 6 080 tkr. Bolaget behöver dessa 
medel för 2020 då aktiekapitalet annars kommer att vara förbrukat Aktieägartillskottet är preliminärt, 
det är inte säkert att föreslaget belopp är slutgiltigt.  
 
Midlanda Fastigheter AB erhöll i dec 2019 extra statligt stöd om ca 18 mnkr vilket gör att bolaget har 
att återställa tidigare års underskottstäckning till ägarna, Timrå kommuns andel är 2 594 tkr. 
Netto för Timrå kommun är ytterligare 2 880 tkr utöver budgeterade medel 3 200 tkr. 
 
Dessa transaktioner kommer att hanteras brutto så att kommunen betalar ut hela aktieägartillskottet för 
2020och Midlanda Flygplats AB betalar i sin tur tillbaka 2019 år aktieägartillskott. Detta innebär en 
resultateffekt på -288 tkr som tas i 2020 års bokslut. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från Midlanda Fastigheter AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Välfärdsbokslut 2019 
KS/2020:176 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna välfärdsbokslut 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 174 om antagande av folkhälsoprogram för 2016-2019. 
Kommunledningskontoret har upprättat redovisning av åtgärder vidtagna inom ramen för programmet 
som ett välfärdsbokslut 

 
Beslutsunderlag 
Välfärdsbokslut 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Miljöbokslut 2019 
KS/2020:31 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna Miljöbokslut 2019. 
____ 
 
Ärendet 
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter som 
skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöbokslut 2019 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning april 2020 
KS/2020:187 
 
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 maj om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas 
åtgärder i genomförandet av budget och verksamhetsplan 2020 och vilken effekt det förväntas få. 
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 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
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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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
MBNs Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det 
lokala näringslivet 
KS/2020:179 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Den 30 mars 2020 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att förlänga betalningstider för företag 
till 150 dagar, att kommunens betaltid till leverantörer ska vara 15 dagar samt att prioritera 
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsinsatser. Besluten gäller från 1 april 2020 till 31 augusti 2020. I 
detta ärende beskrivs hur nämnden tolkar, prioriterar och genomför fullmäktiges beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-16 § 64 att informera kommunstyrelsen om 
hanteringen i bifogad skrivelse och lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 200414 § 64 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 198 
Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- och 
byggnadsnämnden 
KS/2020:178 
 
Ärendet utgår 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199 
Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden 
KS/2020:182 
 
Ärendet utgår 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200 
Socialnämndens redovisning till Kommunfullmäktige 
KS/2020:181 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
På initiativ av ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) vill socialnämnden lyfta till 
Kommunfullmäktige de stora utmaningar den har att genomföra omfattande effektiviseringar, utöver 
de som situationen med Covid-19 redan innebär. Utifrån de omständigheterna som nämnden nu står 
inför utifrån Covid-19 och som tar mycket stora delar av verksamheten i anspråk, är det helt enkelt inte 
rimligt. 
 
Bakgrund 
Revisionen har i Revisionsrapporten ”Grundläggande granskning av Socialnämnden” ställt frågan om 
nämnden redovisat en konsekvensanalys till Kommunfullmäktige i de fall budget inte anses stå i 
relation till uppdraget. Och i samma rapport riktat kritik mot att nämnden inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Revisionen överväger att rikta anmärkning mot socialnämnden 
utifrån bristande budgetefterlevnad. Nämndens presidium har träffat revisionen, den 3 mars 2020, för 
att redovisa åtgärder tagna under 2019. 
 
Kommunallagen (KL) anger att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, 6 kap. 5 § KL.  
 
Samt att nämnderna ska, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten.  
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, 6 kap. 6 § KL. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag, SN/2020-04-15 § 48 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 1 2020 
KS/2020:184 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport KF 2020 kv 1 
Protokollsutdrag, 2020-04-14 § 54 
 
 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202 
Ny avfallstaxa 2020-04-01 
KS/2020:162 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen rapporterade 2020-03-12 § 30 till kultur- och tekniknämnden under 
ärendet rapporter och informationsärenden, punkt 7, om ny avfallstaxa fr o m 2020-04-01. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade med godkännande lägga rapporterna och 
informationsärendena till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200312 § 30 
Ny avfallstaxa 2020-04-01 
Avfallstaxa fr o m 2020-04-01 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203 
 AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2019 
KS/2020:188 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för AB Timråbo har, den 17 mars 2020 § 18, godkänt bolagsstyrningsrapport 2019. 
 
 

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 204 
Hemställan - Ändring i förordning SFS 2020:293, Sveriges Kommuner 
och Regioner 
KS/2020:169 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har i skrivelse, daterad 8 april 2020, skickat in hemställan rörande 
förändring i förordning som innehåller detaljregler om vad kommuner och regioner ska få ersättning 
för och även hur det ska gå till rent praktiskt. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 205 
Cirkulär 20:16 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer 
KS/2020:158 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 26 mars 2020 i cirkulär 20:16 informerat om: 
Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:16 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 206 
Cirkulär 20:17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala 
tjänstepensionsavtalen m.m 
KS/2020:168 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 8 april 2020 i cirkulär 20:17 informerat om: Ändrade 
anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:17 med tillhörande bilagor. 
 
 

  



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 207 
Cirkulär 20:18 från SKR angående vårändringsbudgeten 2020 
KS/2020:183 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 17 april 2020 i cirkulär 20:18 informerat om: 
Vårändringsbudgeten 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:18 med tillhörande bilagor 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 208 
SCB Medborgarundersökning 2020 
KS/2020:172 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
SCB har i skrivelse, daterad 14 april 2020, skickat ut påminnelse om anmälan till SCB:s 
medborgarundersökning 2020. 16 juni 2020 är sista dagen för anmälan till standardundersökningen. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 209 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 
KS DEL/2020 § 15 2020-03-31 KS/2020:140 Beslut om 

belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister 
(SFS 2006:378)10-
11§§. 

Roger Johansson 

KS DEL/2020 § 16 2020-04-01 KS/2020:157 Söråker 11:36 - 
Markförsäljning del 
av 

David Östlund 

KS DEL/2020 § 17 2020-04-02 KS/2020:161 Kommunavtal 
mellan Timrå 
kommun och 
Föreningen Svenska 
Tonsättares 
Internationella 
Musikbyrå, Stim. 

Andreaz Strömgren 

KS DEL/2020 § 18 2020-04-03 KS/2020:163 Beslut om 
belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister 
(SFS 2006:378)10-
11§§. 

Roger Johansson 

KS DEL/2020 § 19 2020-04-14 KS/2020:106 Beslut om 
basfinansiering av 
BizMaker för året 
2021. 

Christian Söderberg 

 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 210 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 e-post Inbjudan medlemsmöte 2020-04-20, 

Kollektivtrafikmyndigheten 
2020-04-17 

KS/2020:1 bilaga till Inbjudan medlemsmöte 2020-04-20, 
Kollektivtrafikmyndigheten Medlemsmöte 

2020-04-17 

KS/2020:1 Inbjudan - Webbsänt seminarium för fullmäktiges 
presidium SKR 2020-05-26, 2020-06-04 

2020-04-15 

KS/2020:1 Ägarsamråd 2020-04, Överförmyndarnämnden 
Mitt 

2020-04-15 

KS/2020:1 e-post Ägarsamråd 24 april, covid -19, 
Överförmyndarnämnden Mitt 

2020-04-15 

KS/2020:1 Information från Skatteverket med anledning av 
Corona 2020-04-07 

2020-04-07 

KS/2020:5 Protokoll Timråbo Extra bolagsstämma 20200110 2020-04-06 
KS/2020:5 Protokoll Timråbo 20200317 2020-04-06 
KS/2020:5 Protokoll Timråbo 20200212 2020-04-06 
KS/2020:1 Regeringsbeslut ang tester av Covid-19 2020-04-06 
KS/2020:1 Sprid Domstolsverkets nyhetsbrev Inför 

Nämndemannavalet 2019 – det sjunde och sista 
brevet 

2020-04-03 

KS/2020:1 bilaga till Sprid Domstolsverkets nyhetsbrev Inför 
Nämndemannavalet 2019 – det sjunde och sista 
brevet, DV Bild 1 20 

2020-04-03 

KS/2020:1 Kallelse till ServaNets årsstämma 28 april 2020-04-03 
KS/2020:8 Bilaga 6 MRF direktionen ekonomiska åtgärder 

2020 
2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 7 MRF direktionen 2020-02-07 
myndighetsbeslut 

2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 4 MRF dirktionen 2020-02-07 redovisning 
internkontroll 2019 

2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 3 MRF direktionen 2020-02-07 
årsredovisning 2019 

2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 2 MRF direktionen 2020-02-07 
handlingsprogram 2020-2023 

2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 1 MRF direktionen 2020-02-07 
sotningsfrister 

2020-04-02 

KS/2020:8 Bilaga 5 MRF direktionen 2020-02-07 
internkontrollpunkter 2020 

2020-04-02 



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-05-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:8 Sammanträdesprotokoll direktion 2020-02-07 2020-04-02 
KS/2020:1 Beslutsexpediering IT-Policy Protokoll 

förbundsdirektionen  § 34 
2020-04-02 

KS/2020:1 Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 
2020-03-25 med bilagor 

2020-04-02 

KS/2020:1 MSB 2020-05374-1 - Ny föreskrift om omsorg för 
barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet 

2020-04-01 

KS/2020:1 Årsmöte Leader Mittland Plus 2020-04-21 2020-04-01 
KS/2020:1 Kallelse till årsstämma 2020-04-21, Bergeforsens 

Fiskevårdsområdesförening 
2020-03-31 

KS/2020:1 e-post Beslut om regional prioritering av 
bredbandsstöd 

2020-03-31 

KS/2020:1 bilaga till Beslut om regional prioritering av 
bredbandsstöd, protokollsutdrag RVN-RS § 35 
bredbandsstöd 

2020-03-31 

KS/2020:1 Skrivelse till Timrå Kommun om samhällsviktig 
verksamhet 

2020-03-30 

KS/2020:1 Föreningsstämmohandlingar Kommuninvest 
2020-04-16, stadgar mm 

2020-03-30 

KS/2020:1 Inbjudan Inera ägarråd 13 maj 2020 2020-03-27 
KS/2020:1 Föreningsstämmohandlingar 2020, 2020-04-16 2020-03-27 
KS/2020:1 e-post Länsstyrelsens Beslut metallsökare Strand i 

Timrå kn 
2020-03-27 

KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsen Beslut metallsökare 
Tillstånd att använda metallsökare(13863118) (0) 
TMP 

2020-03-27 

KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsen Beslut metallsökare Karta 
Söråker Strand 6 6 Nära tk(12575152) (0) TMP 

2020-03-27 

KS/2020:1 Viktigt information Kemikalieinspektionen lättar 
på kraven för desinfektionsmedel på grund av 
coronaviruset. 

2020-03-25 

 
 

 

 
 


	§ 180Sammanträdet öppnas
	§ 181Anteckna närvarande
	§ 182Mötets former och genomförande
	§ 183Utse justerare
	Reservation § 183
	§ 184Fastställa ärendelista
	§ 185Hearing med Midlanda Flygplats
	§ 186Försäljning av del av Lunde 2:14 för att möjliggöra beteshage för hästar
	§ 187Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskningKommunstyrelsen
	§ 188Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi
	§ 189Överförmyndarnämnden Mitt - Årsrapport 2019
	§ 190Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019Medelpads Räddningstjänstförbund
	§ 191Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos
	§ 192Underskottstäckning Midlanda Fastigheter AB
	§ 193Välfärdsbokslut 2019
	§ 194Miljöbokslut 2019
	§ 195Handlingsplan för budget i balans - uppföljning april 2020
	§ 196COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder
	§ 197MBNs Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för detlokala näringslivet
	§ 198Förvaltningens arbete med digitaliseringsstrategi - Miljö- ochbyggnadsnämnden
	§ 199Digitaliseringsstrategi för Socialnämnden
	§ 200Socialnämndens redovisning till Kommunfullmäktige
	§ 201Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL ochLSS, kvartal 1 2020
	§ 202Ny avfallstaxa 2020-04-01
	§ 203AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2019
	§ 204Hemställan - Ändring i förordning SFS 2020:293, Sveriges Kommuneroch Regioner
	§ 205Cirkulär 20:16 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRsförbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingåendeorganisationer
	§ 206Cirkulär 20:17 - Ändrade anslutningsvillkor i de kommunalatjänstepensionsavtalen m.m
	§ 207Cirkulär 20:18 från SKR angående vårändringsbudgeten 2020
	§ 208SCB Medborgarundersökning 2020
	§ 209Anmälan av delegationsärenden
	§ 210Anmälan av informationsärenden



