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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-13:25 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf 
Mari Eliasson (S) §§ 315-327, 329-344 
Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) § 
328 
Bengt Nilsson (S), deltar via Skype §§ 329-344 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson 
(S) §§ 315-328 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Skype 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) §§ 315-319, 322-344 
Patrik Eriksson deltar via Skype, tjänstgör istället för Robert 
Thunfors (T) §§ 320-321 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johan Engström Lockner (S), ersättare §§ 329-344 
Annika Söderberg (S), ersättare §§ 315-327,329-344 
Gun Stefansson (L), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 315-319,322-344 deltar via 
Skype 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 

Utses att justera Johanna Bergsten (S) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 7 oktober 2020  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Johanna Bergsten (S), justerare Ulf Lindholm (SD), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Anslaget uppsatt den 
2020-10-07 

Anslaget nedtas den 
2020-10-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§315-§344 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärenden till kommunstyrelsen den 6 oktober 2020 
Sammanträdet öppnas, § 315 
Anteckna närvarande, § 316 
Mötets former och genomförande, § 317 
Utse justerare, § 318 
Fastställa ärendelista, § 319 
Ansökan om markanvisning avseende flerbostadshus i Söråker, § 320 
Ansökan om planbesked, Söråker 2:72, § 321 
Ansökan om markanvisning avseende näringslivsetablering, § 322 
Ansökan om senarelagt tillträde Fröland 6:7, § 323 
Timrå kommuns påverkansarbete för Nationella investeringar i Corona-pandemins fotspår, § 324 
Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen", § 325 
Delårsrapport 2020 med helårsprognos, § 326 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boendeområde, § 327 
Begäran om avveckling av Wifsta Water AB, § 328 
Insatskapital Kommuninvest, § 329 
Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, § 330 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda vägar i hela kommunen – 
komplettering svar, § 331 
Motionssvar - motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och fina lägen angående brist på 
industrimark och fina lägen, § 332 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning augusti 2020, § 333 
Delårsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå, § 334 
Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 335 
Statusrapport 20200827 Investeringsfrämjande i Västernorrland - High Coast Invest, § 336 
Cirkulär 20:32 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 337 
Cirkulär 20:33 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 338 
Cirkulär 20:34 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 
339 
Cirkulär 20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt 
PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 340 
Cirkulär 20:36 - Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 
ersättning till riskgrupper under coronapandemin, § 341 
Anmälan av delegationsärenden, § 342 
Anmälan av informationsärenden, § 343 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 344 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 315 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 316 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 317 
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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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 318 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Johanna Bergsten (S) och Ulf Lindholm (SD) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 7 oktober 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 319 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 320 
Ansökan om markanvisning avseende flerbostadshus i Söråker 
KS/2020:272 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna markanvisningsavtal med AB Timråbo. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
markanvisningsavtal. 

____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Den 12 juni 2020 ansökte AB Timråbo (Bolaget) om direktanvisning för byggande av cirka 30 st 
hyreslägenheter i centrala Söråker, område 3 av Söråker 2:72. 
 
Område 3 av fastigheten omfattar ca 5 000 kvm och utgörs idag av detaljplanerad mark för bostäder i 
två våningar (920 kvm BTA). Enligt nuvarande detaljplanen finns utrymme för två byggnadskroppar. 
Ytan utgörs av en oexploaterad gräsyta men rymmer också en mindre parkering och en 
komplementbyggnad. 
 
Bolaget har även sökt om planändring, då de har för avsikt att bygga högre och mer än vad som 
medges i nuvarande detaljplan. 
 
Vid samtal med Bolaget har de uppgett hyresgäster + 50 som flyttar från sin villa i närområdet som 
huvudsaklig målgrupp. Det stöds också av den enkät som Bolaget genomfört under början av året. 
 
Det föreslagna projektet bedöms fylla en viktig funktion för att aktivera flyttkedjor i, och i anslutning 
till, Söråker samt att det i hög grad bidrar till det övergripande målet att erbjuda livskvalitet och 
attraktiva livsmiljöer. Dessutom innebär projektet nybyggnation på en av våra mindre orter där få nya 
bostäder tillkommit de senaste decennierna. 
 
Under markanvisningens löptid behöver kommunen, vid beviljat planuppdrag, ändra detaljplanen och 
Bolaget detaljplanera genomförandet av sitt projekt. Under löptiden ska även parterna framförhandla 
ett köpeavtal avseende marken. 
 
Den cirkulationsplats, vars behov identifierats i åtgärdsvalstudie för Söråker Centrum, kan komma att 
behöva inrymmas i detaljplanen. Vid behov kan parterna behöva upprätta ett exploateringsavtal som 
reglerar kostnadsansvaret för utbyggnad av allmän platsmark. 
 
Längden på markanvisningsavtalet är satt till två år med tanke på att en byggnation förutsätter en ny 
detaljplan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal med bilagor 
Riktlinjer för markanvisning för exploatering i Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timråbo 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 321 
Ansökan om planbesked, Söråker 2:72 
KS/2020:352 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna ett positivt planbesked. 
 

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

3. Prioritera detaljplanen som nr 5 i prioriteringslistan 
____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
Fastighetsbolaget AB Timråbo har ansökt om planbesked på Söråker 2:72. Fastigheten är idag bebyggt i 
form av en komplementbyggnad samt parkering och en lekplats. Fastigheten angränsar tillAB 
Timråbo:s befintliga hyreshus vid Centrumvägen. 
 
Fastigheten omfattas idag av detaljplan B137 från 1971 och ger markanvändning för bostadsändamål. 
Detaljplanen är för det aktuella området mycket styrande med prickmark samt byggrätt för två 
byggnadskroppar med ett högsta våningsantal på två våningar samt en högsta byggnadshöjd på 7,6 
meter.  
 
AB Timråbo vill med ansökan om planbesked pröva möjligheten till att befintlig detaljplan förändras 
som ger möjlighet för mer flexibilitet och högre flerbostadshus. Marken är i kommunal ägo och därför 
har bolaget också ansökt om markanvisning för det aktuella området.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att platsen har ett strategiskt läge för förtätning inom befintliga 
centrumstrukturer, med närhet till både service så som skola och mataffär samt natur och vatten. 
Kommunens översiktsplan ger även stöd för exploateringen. Söråker tätort är ett av de utpekade 
områden i översiktsplanen som nämns där flerbostadshus i första hand ska planeras för byggande. 
 
Vidare bedömer Miljö- och byggkontoret att platsen är lämplig att pröva i en förändring av detaljplan 
med fokus på utökade byggrätter för bostadsändamål. Detta för att ge en större frihet vid val av 
utformning. Det strategiska läget för bostäder gör att platsen bör optimeras för det. 
 
En planprocess bedöms kunna påbörjas under senhösten 2020 och vara möjlig att besluta om 
antagande under slutet av 2021.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Timråbo, nyproduktion i Söråker 2020-04-27 § 62 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 322 
Ansökan om markanvisning avseende näringslivsetablering 
KS/2020:135 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna markanvisningsavtal med EgenLokal i Sverige AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunen och Bolaget har haft omfattande kontakter under en längre tid och Bolaget har nu ansökt 
om en direktanvisning av ett markområde för en industrietablering i Timrå industriområde. 
 
Valet att söka markanvisning istället för direkt köp har sin grund i att Bolagets affärsidé är att sälja 
lokaler till småföretag. En markanvisning om 9 månader ger Bolaget en ensamrätt till markområdet. 
Under löptiden arbetar Bolaget med planering av projektet samt förhandsteckningar. Om Bolaget når 
upp till 70 procents förhandsteckningar går de vidare med ett köp av markområdet – som idag utgör 
del av Vivsta 13:19, se kartbilaga. 
 
Markområdet omfattar ca 10200 kvm och detaljplanen ger en byggrätt i två våningar för 
industriändamål. Markområdet kommer att avstyckas under avtalstiden på kommunens bekostnad. Om 
Bolaget går vidare med ett köp kommer de i sin tur att avstycka fastigheten i 29 mindre fastigheter som 
sedan säljs till de kunder som förhandstecknat sig, se bilaga 2 – idéskiss. 
 
För in- och utfart, gemensamma anläggningar, vatten och avlopp bildas en samfällighet för att förvalta 
de gemensamhetsanläggningar som behöver tillskapas. 
  
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal med bilagor 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
EgenLokal i Sverige AB 
Kultur och teknikförvaltningen 
Näringslivskontoret 
Miljö- och byggförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 323 
Ansökan om senarelagt tillträde Fröland 6:7 
KS/2018:234 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Inte bevilja en senareläggning av tillträdet till fastigheten Fröland 6:7. 
____ 
 
Ärendet 
Den 12 november 2019 beslutade kommunstyrelsen (§ 368) att förvärva fastigheten Fröland 6:7. 
 
Enligt köpeavtalet skulle tillträde till fastigheten ske när säljarna hittat ny bostad eller senast den 30 
december 2020. 
 
Säljarna har haft svårt att hitta ett ersättningsboende i rätt prisklass. De har därför, efter samtal med 
samhällsenheten, ansökt om en senareläggning av tillträdet med ett år. 
 
Samhällsenheten bedömer att ett senarelagt tillträde kan beviljas på i övrigt oförändrade villkor. Dock 
krävs att avtalet förnyas mellan parterna. I övrigt fortsätter avtalet gälla på oförändrade villkor. 
 
Förnyelsen av avtalet sker genom förnyade underskrifter samt att följande skrivning fogas till avtalet. 
”Parterna har denna dag kommit överens om att senaste tillträdesdag enligt punkt 3 i avtalet ska ändras 
till 2021-12-30.” 
 
Förvaltningscheferna för kultur- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen är vidtalade och har 
inget att erinra mot ett senarelagt tillträde. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 204 Fastighet med fornlämning 
KS § 232 Fastighet med fornlämning – överklagat beslut 
KS § 368 Köp av fastighet med fornlämning 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att inte bevilja en senareläggning av tillträdet till fastigheten Fröland 6:7.  
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om senareläggning av tillträde 
Köpeavtal Fröland 6:7 med fördröjt tillträde 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsägare 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 324 
Timrå kommuns påverkansarbete för Nationella investeringar i Corona-
pandemins fotspår 
KS/2020:323 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till Kommunchef att samordna kommunens påverkans- och utvecklingsarbete. 
 

2. Prioritera inriktningen i påverkans och utvecklingsarbetet på flygplatsens utveckling, SCA:s 
behov med infrastrukturlösning/bro, finansiering bredbandsutbyggnad, markberedskap,  stärka 
och främja Mittuniversitets verksamhet, snabba processer för bostadsbyggande, lärcenter, 
blåljusgymnasium samt Nya Ostkustbanan. 

 
3. Uppdra till Näringslivschef och Mari Eliasson (S), kommunstyrelsen, att representera Timrå 

kommun i ett aktivt medlemskap i Svenska Industrikommuner. 
 

4. Medlemsavgiften Svenska Industrikommuner finansieras inom Näringslivskontorets budget. 
 

5. Anmoda övriga förvaltningar och nämnder samt kommunala förbund och bolag att samverka 
aktivt i påverkansarbetet 

____ 
 
Ärendet 
När nu den akuta krishanteringen har avvecklats till förmån för en bevakningsfunktion startas parallellt 
ett arbete med att hantera den ekonomiska krisen som följer i pandemins spår. Ärendet föreslår en 
prioritering och inriktning för Timrå kommuns utvecklings- och påverkansarbete för att bidra till att 
omstarta Sverige. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att ett tillägg i punkt 2 görs med Nya Ostkustbanan samt att i punkt 3 utse 
Mari Eliasson (S) att representera Timrå kommun i ett aktivt medlemskap i Svenska Industrikommuner. 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 325 
Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt 
införande av dataskyddsförordningen" 
KS/2020:285 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge svar enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG upprättat en revisionsrapport på ”Uppföljande 
granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen”. Rapporten har  
faktakontrollerats av IT-samordnare och även besvarats. 
 
Beslutsunderlag 
Svar revisionsrapport ” Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av 
dataskyddsförordningen” 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Samtliga förvaltningschefer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 326 
Delårsrapport 2020 med helårsprognos 
KS/2020:234 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna delårsrapporten. 
 

2. Prognosen för 2020 är att god ekonomisk hushållning delvis nås. 
____ 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har i samverkan med förvaltningsorganisationen upprättat delårsrapport enligt 
lagens(LKBR) krav. Delårsrapporten är uppställd enligt den styrmodell kommunen arbetar med t o m 
2020. 
Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2020 uppgår till plus 65,3 mnkr (20,5 mnkr ifjol) 
jämfört med plus 24,5 mnkr i budget. 
Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med plus 32,0 mnkr (+3,1 mnkr i 
budget) och det ekonomiska resultatet för kommunen prognostiseras till plus 35,1 mnkr.  
Uppföljning av kommunala mål i verksamhetsplan indikerar att kommunen på årsbasis har goda 
förutsättningar nå målvärden, ett antal mål ej analyserade per 31 augusti, sker vid årsbokslut. 
   
Soliditeten(exkl. pensionsskuld) uppgår per 20-08-31 till 27 % och det egna kapitalet till 258,4 mnkr. En 
prognos för soliditeten per 201231 är att den kommer att uppgå till 24 % och det egna kapitalet till ca 
228 mnkr, för soliditeten är det påtaglig ökning jämfört med sista december 2019 då soliditeten uppgick 
till knappt 22 %. 
 
För den sammanställda redovisningen är resultatet plus 76,4 mnkr per 31/8 och för helår 2020 
prognostiseras resultat till ca plus 34 mnkr. Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för helår 2020 
prognostiseras till 22 %. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg med en punkt 2: 
Prognosen för 2020 är att god ekonomisk hushållning delvis nås. 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 327 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt 
boendeområde 
KS/2020:354 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med utvecklingen av Vivstahöjden 
enligt alternativ 1. 

 
2. Inriktningen ska i övrigt vara att riva och sanera övriga delar av området etappvis för att 

möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans intentioner med inriktning på bostäder och 
centrumverksamhet. 

 
3. Reservera medel från resultatet 2020 för rivnings-, sanerings- och övriga kostnader med 

inriktningen att möjliggöra ett bevarande och en upprustning av Vivsta gamla skola. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2020:91 avslog KS förlängning av det tidigare köpeavtalet. Detta beslut 
innebar att kommunen återigen är ägare av fastigheten Vivsta 19:1 2020-04-01.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020:134 innebar att kommunledningskontoret fick i uppdrag tillsammans 
med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 ska kunna utvecklas till ett 
attraktivt boendeområde. I ärendet återkommer nu kommunledningskontoret med förslag till 
inriktningsbeslut för fortsatt hantering.  
 
Efter utredning har två möjliga alternativ utkristalliserat sig, där AB Timråbo har förordat en rivning av 
hela området som enda vägen för att bolaget ska utveckla allmännyttan på platsen, och där 
förvaltningsorganisationen i övrigt har identifierat en möjlighet att bevara och ändra användningen till 
verksamhetslokaler i gamla skolan som ett alternativ. Båda alternativen presenteras till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ärendet hanteras samtidigt som delårsrapport för 2020. Timrå kommun har tidigare sålt denna fastighet 
till privat aktör för utveckling enligt detaljplan. När det visade sig att privat aktör inte kunde genomföra 
förändringen enligt köpeavtalets intentioner har fastigheten återgått till kommunen. Det innebär att 
kostnaden för att göra fastigheten byggbar uppstår och belastar verksamhetsåret 2020 som en 
oförutsedd extraordinär kostnad som bör belasta årets resultat. Kommunfullmäktige bör ta ställning till 
hur denna extraordinära kostnad ska hanteras. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2020:91 
KS/2020:134  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till alternativ 1. 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut: 

1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med utvecklingen av Vivstahöjden 
enligt alternativ 1. 

2. Inriktningen ska i övrigt vara att riva och sanera övriga delar av området etappvis för att 
möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans intentioner med inriktning på bostäder och 
centrumverksamhet.  

3. Reservera medel från resultatet 2020 för rivnings-, sanerings- och övriga kostnader med 
inriktningen att möjliggöra ett bevarande och en upprustning av Vivsta gamla skola. 

 
Alternativt beslut: 

1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med utvecklingen av Vivstahöjden 
enligt alternativ 2. 

2. Inriktningen ska vara att riva och sanera området etappvis för att möjliggöra bebyggelse enligt 
gällande detaljplans intentioner med inriktning på bostäder och centrumverksamhet. 

3. Reservera medel från resultatet 2020 för rivnings-, sanerings- och övriga kostnader med 
inriktningen att möjliggöra ett bevarande och en upprustning av Vivsta gamla skola. 

 
Beslutsunderlag 
TimråBo Utredning 
Utredning förutsättningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 328 
Begäran om avveckling av Wifsta Water AB 
KS/2020:295 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fusionera in Wifsta Water AB in i Midlanda Centrum AB. 
 

2. Genomföra fusionen senast 2020-12-31.  
 

3. Fusionen genomförs under förutsättning att Wifsta Water AB:s rättighet att ta vatten från 
vattentäkten i Vivsta kan överförs till Midlanda Centrum AB. 

____ 
 
Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Wifsta Waters Styrelse beslutade den 28 november 2019 att förorda en likvidation till bolagets ägare 
och att be VD i samråd med kommunchef upprätta en plan för avvecklingen av bolaget. 
 
Bolaget Wifsta Water AB bedriver ingen operativ verksamhet. Bolaget innehar en rättighet, via särskilt 
avtal med Sundsvall Vatten AB, till ett vattenuttag via huvudledning vid Vivsta vattentäckt på maximalt 
50l/s vid uppkopplingspunkten. Det finns också ett upparbetat eget kapital på totalt 168 917 kr vid 
bokslutet 2019. 
 
Bolaget styrelse vill att verksamheten upphör senast 2020-12-31. 
 
Timrå kommun som ägare föreslår att Wiwsta Water AB fusioneras in i Midlanda Centrum AB org nr 
556415-5231. Att fusionera in ett bolag bör man klara av att genomföra senast till 2020-12-31. Fördelar 
med fusion är rättigheter flyttas över till nya bolaget samt att eget kapital flyttas och förbättrar det nya 
bolagets likviditet. 
 
Uppdraget att genomföra fusionen hanteras av kommunchefen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg med en punkt 3: 
 
Fusionen genomförs under förutsättning att Wifsta Water AB:s rättighet att ta vatten från vattentäkten i 
Vivsta kan överförs till Midlanda Centrum AB. 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén 
(C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokoll 2019-11-28 
Bilaga 2 Begäran om avveckling från VD i Wifsta Water AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 329 
Insatskapital Kommuninvest 
KS/2020:325 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Timrå kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatskapital om 7 210 
000 kronor där inbetalning av förlagslånet om 3 400 000 utgör del av insatskapitalet samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning 

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun är efter beslut i kommunfullmäktige 2007-11-26, § 98, medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening och kommunen har genom bl a beslut i KF  2015-09-28, § 119, ett insatskapital 
upptaget hos Kommuninvest till 16 222 500 kronor, och förlagslån om 3 400 000 kronor till 
19 622 500 kronor. 
Kommuninvest ekonomisk förening har  efter ökade krav från Finansinspektionen på kapitalstyrka i 
samband med föreningsstämma 2020-04-16 beslutat att medlemmarna ska öka insatskapitalet i 
föreningen från 900 kr per invånare till 1.300 kr under en 4-årsperiod. Förlagslånen avvecklas och 
återbetalas till medlemmarna. 
 
För att erlägga en förhöjd medlemsavgift ska medlemmarna årligen under 4-årsperioden inbetala 100 
kronor per invånare  För Timrå kommun innebär en förhöjd avgift att insatskapitalet kommer att 
uppgå till 26 832 500 kronor år 2024, inklusive att det förlagslån om 3 400 000 kronor som kommunen 
haft innestående hos Kommuninvest sedan 2010 omvandlas till insatskapital. 
Kommunen föreslås använda förlagslånekapitalet om 3.400 000 kronor som Kommuninvest återbetalar 
30/9 2020 som nytt insatskapital, därutöver ska kommunen erlägga följande belopp 
 
2021                   0 kronor 
2022         205 000 kronor 
2023      1 802 500 kronor 
2024      1 802 500 kronor   
Totalt     3 810 000 kronor 
 
Kommunen och de kommunala bolagen har under dessa år haft bra villkor på de långfristiga lån som 
erfordrats för verksamheterna och kommunledningskontoret är positiv till ökat insatskapital. 
 
Beslutsunderlag 
Information om kapitalisering från Kommuninvest 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 330 
Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
KS/2020:319 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat 
sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2021 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 331 
Motion från Per-Arne Frisk (S) om Rättvisa bidrag/stöd till enskilda 
vägar i hela kommunen – komplettering svar 
KS/2019:348 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 200310 att återremittera motionen från Per-Arne Frisk (S), 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 samt att klargörandet/utredningen redovisas på kommunstyrelsens möte i juni 2020. 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 överlämna efterfrågade uppgifter avseende vägar i Timrå 
kommun till kommunstyrelsen för behandling av ärendet. Kommunstyrelsens beredning 
återremitterade ärendet för komplettering med analys och förslag till bifall eller avslag. 
 
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 teknikförvaltningen menar att i Sverige har vi idag tre former av ansvar för väghållning; 
staten, kommuner och enskilda vägföreningar. Största delen av Sveriges vägnät består av enskilda vägar. 
 
Det Per-Arne Frisk (S) menar att kommunen ska ta över fler vägar från enskilda väghållare alternativt 
betala ut mer bidrag till dessa enskilda väghållare. Båda alternativen skulle innebära stora 
kostnadsökningar för kommunen för att kunna genomföra samtidigt som vi ska vara medveten att 
staten i sin tur vill överlåta fler vägar till kommunen vilket också ökar kostnaderna.  
 
Förvaltningen anser att kommunen ska hålla sig till kommunala angelägenheter vilket egentligen är 
kommunala vägar. Idag ger Timrå kommun bidrag till enskilda vägar som inte får bidrag från staten till 
viss del. Inför budget 2020 förslog förvaltningen att detta bidrag skulle tas bort. Förutsättningen för att 
detta skulle kunna genomföras var att taxan förändrades. Förvaltningen tolkar tidigare politiska beslut 
att återremittera t.ex. förslag till förändring av taxa för bidrag till enskilda vägar att kommunen ska 
fortsätta med detta bidrag. Bidragen har fortsatt att betalas ut under 2020.  
 
Sedan har vi ett antal enskilda vägar som kommunen får bidrag från staten för att sköta där bidraget 
från staten täcker ungefär 50 % av kostnaden och resten är skattemedel (kommunala) som finansierar 
driften. Här skulle det istället kunna vara vägföreningar som sköter dessa vägar.  
Ska man utifrån kommunallagen se på det här borde kommunen minska bidragen till de enskilda vägar 
som inte får bidrag från staten samt att kommunen borde lägga över ansvaret för de enskilda vägar som 
kommunen sköter till enskilda vägföreningar. De enskilda vägföreningarna får då bidraget från staten 
samt att de sköter allt med vägen utan kommunal inblandning. 
 
Förvaltningen har tagit fram efterfrågade uppgifter sammanställningen fördelning ansvar: 



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Allmänna vägar (statliga och kommunala) och enskilda i Timrå kommun   
    
Kommunala gator och vägar som sköts helt med kommunala skattemedel 146 987 
Statliga vägar 229 000 
Enskilda gator och vägar som kommunen sköter mot att kommunen får statsbidrag. 
(Statsbidraget täcker inte fullt ut) 65 120 
Enskilda vägar med statligt driftbidrag som kommunen inte sköter 65 810 
Enskilda vägar utan statsbidrag (s k gulvägar) som kommunen sköter  1 355 
Summa meter 508 272 
  

I genomsnitt kostar det ca 130 kr/år per meter väg med drift, underhåll och investeringskostnader. Om 
kommunen skulle ta ett större ansvar för den delen som inte kommunen sköter enligt ovan dvs. 65810 
meter väg skulle det kosta kommunen mellan 8600 – 8700 tkr mer per år för drift och underhåll. 
Förvaltningen anser att det är ett för stort åtagande utifrån bl.a. det ekonomiska perspektivet där 
kommunen behöver prioritera kommande år samt att detta måste ses som en frivillighet om 
kommunen vill göra det eller inte.    
 
De gånger som kommunen borde vara med och betala är när vi är delägare i någon av dessa vägar som 
markägare efter dessa vägar. 
 
Ett alternativ till nuvarande system, såsom förvaltningen bedömer det, är att bidraget för enskild 
väghållning avvecklas och att väghållaransvaret läggs över på enskilda vägföreningar. Resurserna kan då 
användas till att minska den kommunala kostnadsvolymen eller till andra av kommunen prioriterade 
insatser. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen beslutade 200904 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190930 §152 
Motion från Per-Arne Frisk (S) 
Protokollsutdrag KTN 200123 §4  
Protokollsutdrag KS 200310 §97 
Klassificering av vägar 
Bestämmelser om bidrag till underhåll av enskilda vägar 
Beräkningsmodell statligt driftbidrag 
Vägar i Timrå, antal kilometer per vägtyp 
Vinterväghållningsbidrag åren 2009-2020 index o utbetalning 
Enskilda vägar som fick statligt och-eller kommunalt bidrag på hela eller delar av vägsträckan 2019 
Protokollsutdrag KTN 200429 §37 
Återremiss från beredning inför KS 200602 
Protokollsutdrag KTN 200617 §60 
Protokollsutdrag KTN 200904 §78 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 332 
Motionssvar - motion från Per-Arne Frisk (S) Brist på industrimark och 
fina lägen 
KS/2020:72 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Per Arne Frisk har skrivit en motion angående att det behövs fler synliga utrymmen för näringslivet i 
Timrå kommun. Han menar också på att den lokalresursplan som utarbetats gör fel som pekar ut den 
nuvarande brandstationen som en plats för framtida kommunal verksamhet. Han bedömer att den i 
framtiden istället skulle vara en mycket bra lokalisering för näringslivet. I motionen förslår Per Arne 
Frisk att fastigheten ”gamla brandstationen” främst avdelas som en del i att täcka näringslivets behov. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-02-24 beslutat att kommunstyrelsen ska remitteras för yttrande på 
motionen.    
 
Den omflyttning som föreslås i lokalresursplanen innebär att räddningstjänsten flyttar in i nya lokaler 
vid Terminalvägen och att Kultur-och teknikförvaltningen flyttar in i fastigheten ”gamla 
brandstationen”. Anledning till denna omflyttning är att frigöra planlagd industrimark i Timrå 
Industriområde och fylla den gamla brandstationen med nytt innehåll. 
 
Precis som Per Arne Frisk skriver i sin motion har fastigheten ”gamla brandstationen” ett fördelaktigt 
skyltläge. Det finns dock ingen detaljplan över fastigheten som ger någon typ av markanvändning eller 
byggrätt. Vidare är fastigheten i sitt nuvarande skick anpassad för fordonsuppställning i garagedelen och 
för kontor. I nuläget skulle det kunna innebära att lokalen är anpassad för verksamhet som eventuellt 
inte är i behov av skyltläget, t.ex verkstadsetableringar. 
 
Att frigöra industrimark i Timrå Industriområde där det finns klara byggförutsättningar via detaljplan 
samt där det råder ett stort intresse för etablering bedöms som en klok åtgärd.    
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-02-24 § 24 
 
Beslutsunderlag 
Lokalresursplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 333 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning augusti 2020 
KS/2020:353 
 
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 oktober 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 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 334 
Delårsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2020:350 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå har, den 16 september 2020, inkommit med 
Delårsredovisning för 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 335 
Medborgarförslag - Skyltar vid strandpromenaden i Söråker - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 
KS/2020:201 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om skyltar vid strandpromenaden i Söråker. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen beräknar kostnaden till ca 10.000 kr och föreslår att 
medborgarförslaget bifalles. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200904 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 200904 §79 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 336 
Statusrapport 20200827 Investeringsfrämjande i Västernorrland - High 
Coast Invest 
KS/2020:343 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat arbete för utländska 
etableringar. High Coast Invest är den nuvarande organisationen som i projektet arbetar med detta. De 
stärker kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agerar som en neutral 
part/landningsplats för olika förfrågningar från bl.a. Business Sweden. De utför också 
marknadsanalyser, deltar i utländska mässor och stöttar oss kommuner i paketeringen av markområden 
avsedda för ändamålen. Det här är ett långsiktigt arbete som spänner över flera år. 
 
Här redovisar vi en delårsrapport innehållande bl.a. aktiviteter som genomförts i Timrå, trendsanalyser 
samt planer framåt. Se bilagorna kring Workshop i Timrå, Utlandsägda företag i Timrå samt analys av 
förutsättningar inom FoodTech i Västernorrland. 
 
Ärendets tidigare behandling 
GROW with smart GREEN opportunities in Västernorrland – Projekt, KS/2016:74 
Medfinansiering projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland – High Coast Invest KS/2018:484 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
Bilagorna:  
Statusrapport 200827,  
WS Timrå Presentation och resultat,  
Expand and Retain presentation augusti 2020, 
FoodTech 15 september 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
High Coast Invest 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 337 
Cirkulär 20:32 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
KS/2020:313 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 25 augusti 2020, i cirkulär 20:32 informerat om: 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:32 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 338 
Cirkulär 20:33 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhinda 
spridning av Covid-19 
KS/2020:344 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 15 september 2020, i cirkulär 20:33 informerat om: 
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:33 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 339 
Cirkulär 20:34 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 
KS/2020:345 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 15 september 2020, i cirkulär 20:34 informerat om: 
Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt 
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:34 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 340 
Cirkulär 20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19 
KS/2020:346 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 15 september 2020, i cirkulär 20:35 informerat om: Cirkulär 
20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:35 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 341 
Cirkulär 20:36 - Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro 
vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin 
KS/2020:347 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 15 september 2020, i cirkulär 20:36 informerat om: 
Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till 
riskgrupper under coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:36 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 342 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 
36 

Beslut fattat av 
Näringslivschef på 
delegation 

Hyra av loge/konferenslokal i 
NHK-Arena av  Timrå IK 
säsongen 2020/2021 

KS/2020:309 

KS DEL/2020 § 
37 

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

KS/2020:310 

KS DEL/2020 § 
38 

 Samråd med Lanmäteriet 
angående klyvning av Mällby 
1:17 

KS/2020:299 

KS DEL/2020 § 
39 

Kommunchefen Avtal förvaltningschef 
socialförvaltningen 

KS/2020:326 

KS DEL/2020 § 
40 

Upphandlingsstrateg Ramavtal tecknat på delegation KS/2020:330 

KS DEL/2020 § 
41 

Upphandlingsstrateg Ramavtal tecknat på delegation. KS/2020:331 

KS DEL/2020 § 
42 

Upphandlingsstrateg Ramavtal tecknat på delegation KS/2020:332 

KS DEL/2020 § 
43 

Upphandlingsstrateg Ramavtal gällande 
busstransporter tecknat på 
delegation 

KS/2020:333 

KS DEL/2020 § 
44 

Upphandlingsstrateg Ramavtal gällander gardiner 
tecknat på delegation 

KS/2020:329 

KS DEL/2020 § 
45 

Beslut fattat av 
kommunchefen. 

Förlängningsavtal tecknat på 
delegation 

KS/2020:351 

 
 
 
 
  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 343 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 bilaga till Telia moderniserar nätet i er kommun 

Framtidens nät 20210930 
2020-08-26 

KS/2020:1 Telia moderniserar nätet i er kommun 2020-08-26 
KS/2020:1 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om 

efterkontroll och skötsel av Fagerviks fd 
industriområde dnr 575-9543-2019 

2020-09-09 

KS/2020:1 BUN mötesplan 2021 2020-09-14 
KS/2020:1 BUN §42 Sammanträdesplan BUN 2021 2020-09-14 
KS/2020:1 Sveriges Kommuner och Regioner - Ny rapport 

om lokalt självstyre 
2020-09-15 

KS/2020:1 bilaga till Sveriges Kommuner och Regioner Ny 
rapport om lokalt självstyre Självstyrelsens 
potential 

2020-09-15 

KS/2020:1 bilaga till Inbjudan till ägarsamråd för 
kommunerna i Överförmyndarnämnden Mitt 
oktober 2020 

2020-09-18 

KS/2020:1 Inbjudan till ägarsamråd för 
Överförmyndarnämnden Mitt. Till kommunalråd, 
oppositionsråd och kommunchef 

2020-09-18 

 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-10-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 344 
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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