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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-16:20 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 345-364, 370-411 
Mari Eliasson (S) §§ 345-364, 370-411 
Lars Kempe (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) § 365-
369, deltar via Skype 
Bengt Nilsson (S), deltar via Skype  
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin 
(S) §§ 365-369 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Skype 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) §§ 345-353, 355-411 
Robert Thunfors (T) §§ 345-364, 370-411 
Patrik Eriksson tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) §§ 365-
369 samt för Björn Hellquist (L) § 354, deltar via Skype 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) tjänstgör som ordf 365-369 
Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör istället för Niklas Edén (C) 
 

Övriga närvarande 
 

Johan Engström Lockner (S), ersättare §§ 345-364, 370-411 
Lars Kempe (S), ersättare §§ 345-364, 370-411 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Patrik Eriksson (T), ersättare §§ 345-353, 355-364, 370-411 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Anna-Lena Fjellström (S) och Sven-Åke Jacobson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 11 november 2020  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordf  §§ 345-364, 370-411 Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Anna-Lena Fjellström (S), justerare Sven-Åke Jacobson (KD), justerare 

……………………………………………………. 
Tony Andersson (M), ordf §§ 365-369 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

Anslaget uppsatt den 
2020-11-11 

Anslaget nedtas den 
2020-12-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§345-§411 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 10 november 2020 

Sammanträdet öppnas, § 345 
Anteckna närvarande, § 346 
Mötets former och genomförande, § 347 
Utse justerare, § 348 
Fastställa ärendelista, § 349 
Trygghet i Timrå- information, § 350 
Tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen, § 351 
Antagande av detaljplan Mällby 1:82, § 352 
Beslutsattestanter för år 2021, kommunstyrelsen, § 353 
Hemställan om ekonomiskt tillskott Medelpads Räddningstjänstförbund, § 354 
Begäran om medel vid uppsägning av samhallsavtalet, § 355 
Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021, § 356 
Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen, § 357 
Uppföljning uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå, § 358 
Informationssäkerhetspolicy, § 359 
Vägledande råd och bestämmelser för användare, § 360 
Vägledande råd och bestämmelser för mobila enheter, § 361 
Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning & Drift av IT inom Timrå kommun, § 362 
Svar på revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 2020-08-31", § 363 
Försäljning av del av Norrberge 1_60 (Grönudden), § 364 
Försäljning av Torsboda 1_2 (Torsboda syd), § 365 
Försäljning av Rigsta 4:108 m.fl. fastigheter upplåtna med tomträtt, § 366 
Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB, § 367 
Långfristig utlåning, Midlanda Centrum AB, § 368 
Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB, § 369 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021, § 370 
Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i Timrå, § 371 
Ombudgetering av medel , avtal Samhall, § 372 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12, § 373 
Partiernas redovisning av partistöd, § 374 
Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, § 375 
Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg, § 376 
Taxa för Hemservice, § 377 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk  Öka, inte begränsa demokratin. Gör "alla" möten digitala, § 
378 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet, § 379 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning september 2020, § 380 
Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 381 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag - Kultur- och tekniknämndens återrapport, § 382 
Utbildning Barnkonventionen - BUNs beslut, § 383 
Genomförande av Åtgärdsplan för Barnkonventionen -Socialnämndens rapport, § 384 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2020, § 385 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2020, § 386 
Äldreomsorgscenter, § 387 
Trygghetsboende, § 388 
Medborgarförslag om farthinder i Fagervik - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 389 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Medborgarförslag om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid grunna i Fagervik - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 390 
Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 391 
Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i korsning Mellangatan/Köpmangatan 
- Kultur- och tekniknämndens beslut, § 392 
Medborgarförslag om att bygga en lekpark och ett utegym i grönområdet ovanför Östrand - Kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 393 
Digitala politiska möten samt en kommande kostnad för Timrå kommuns nämnder, § 394 
Anmälan av beslut om projekt In på arbetsmarknaden - ett lärandeperspektiv på utveckling av 
stödinsatser och behov av samverkan - socialtjänstens perspektiv, § 395 
Anmälan av beslut om projekt Perspektiv på tillgänglighet - relationen mellan infrastruktur och regional 
utveckling, § 396 
Rapport - Projekt Ung i Timrå, § 397 
Slutrapport Digitalt Industrilyft Medelpad-Bron Innovation, § 398 
Rapport - Förstudie Digitala tjänster: från policy till slutanvändare, § 399 
Beslutsexpediering §143, Budget 2021 med plan för 2022 och 2023 - Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrlands län, § 400 
Delårsrapport januari-augusti 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 401 
Årsbudget 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt § 402 
Föranmälan Omställningsfonden 8-2021338, § 403 
Cirkulär 20:37 - Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020, § 404 
Cirkulär 20:38 - Sänkt premie för TGL-KL 2021, § 405 
Cirkulär 20:39 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, § 406 
Cirkulär 20:40 - Jobb för unga, § 407 
Redovisning av KS-uppdrag och projekt, § 408 
Anmälan av delegationsärenden, § 409 
Anmälan av informationsärenden, § 410 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 411 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 345 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 346 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 347 
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 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 348 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Sven-Åke Jacobson (KD) att, tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 11 november 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 349 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ett ärende: Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala 
näringslivet. 
Samt att ärendena nr 20, Försäljning av del av Norrberge 1_60 (Grönudden) och nr 29, Avyttring av 
Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12, utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 350 
Trygghet i Timrå - information 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Annica Odelind, kommunpolis och Josef Viklund, lokalpolisområdeschef informerar om rubr ärende. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 351 
Tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen 
 
KS/2020:382 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen. 
 

2. Finansiera utökade turer till en kostnad av 150 tkr med avsatt budget för kollektivtrafik på 
kommunstyrelsen. 

____ 
 
Ärendet 
Vuxenutbildningen har flyttat från Tallnäs till värdshuset vid Terminalvägen. Tidigare hade 
vuxenutbildningens elever goda möjligheter till kollektivtrafik då linje 120 passerade 2 gånger i timmen i 
både söder- och norrgående riktning. Terminalvägen har en busslinje, 631, som är anpassad efter 
arenaskolans start- och sluttider vilket långt ifrån täcker in det behov som finns för eleverna på 
vuxenutbildningen. Närmaste busshållplats för linje 120 är vid gamla apoteket på Köpmangatan, och 
därifrån är det omständligt och långt att gå vilket gör att många genar över trafikplats Vivsta, som 
saknar gångväg och leder till ökade risker för samtliga trafikanter. Närmaste hållplatser för 
motorvägsbussarna(611 och 201) är Arenan och Timrå E4(vid Skogsvägen). 
 
Förslaget är att tidigarelägga 3 av de planerade turerna som ska börja gå när simhallen är färdig på linje 
631, med utgång från Skogsvägens busshållplats, vilken är den naturliga busshållplatsen att kunna byta 
till- och från andra bussförbindelser oavsett om resenär kommer via kommun-interna bussar eller 
motovägsbussar. De 3 turerna är anpassade enligt önskemål från vuxenutbildningen. Det fanns också 
en önskan om kvällstur då vuxenutbildningen bedriver verksamhet även kvällstid, men det finns inte 
tillräckligt med fordon tillgängliga hos trafikföretagen med så kort varsel att detta kunde lösas utan att 
behöva tillföra ett helt nytt fordon, och då skulle kostnaden bli orimligt hög, så denna önskan har 
bordlagts att se över inför nästnästa tabellskifte till hösten 2021.  
 
Den utökade turtätheten kostnadsberäknas till ca: 150 tkr/år och ryms inom angiven och planerad 
budget för kommunstyrelsen 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Tidigare behandling 2019-02-12, Dnr KS/2018:482, §63 punkt 4. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen 
Önskemål om busstider från vuxenutbildningen 
Önskemål från familjeresurscenter 
Kostnadskalkyl från kollektivtrafikmyndigheten 
KS §63 Remissvar – Långtidsplan 2020-2022 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Trafiksamordnare Timrå kommun 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 352 
Antagande av detaljplan Mällby 1:82 
KS/2019:111 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta detaljplan. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt planbesked för området 2019-06-11. Ärendet har hanterats 
via ett standardförfarande med samråd och granskning. Syftet med detaljplanen har varit att tillskapa en 
rationell småhustomt för Mällby 1:82. 
  
Samråd pågick under perioden 2020-04-07 till 2020-04-28. Under samrådet inkom det synpunkter i 
huvudsak om strandskydd, fastighetsstorlek och utformning av plankarta. Synpunkterna besvarades i en 
samrådsredogörelse och föranledde vissa justeringar i plankartan och planbeskrivningen.  
  
Granskning av detaljplanen har skett under perioden 2020-09-28 till 2020-10-18. Under granskningen 
har det inkommit synpunkter om kompletterande information i planbeskrivningen. Länsstyrelsen har 
inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om positivt planbesked 2019-06-11 §221 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling  
Plankarta  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsägare Mällby 1:82 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 353 
Beslutsattestanter för år 2021, kommunstyrelsen 
KS/2020:371 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa beslutsattestanter med attestnivåer med följande ändring i tabellen: 
 
Ersättare för Kommunfullmäktiges ordförande Jan-Christer Jonsson : 1. Kommunfullmäktiges förste 
vice ordf Johanna Bergsten 2. Kommunfullmäktiges andre vice ordf Björn Hellqvist 
 
Ersättare för Kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin: 1. Kommunstyrelsens förste vice ordf Mari 
Eliasson 2. Kommunstyrelsens andre vice ordf Tony Andersson 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt förteckning över beslutsattestanter inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde för bokföringsår 2021. I förteckningen anges även beloppsgränser 
för attest (attestnivå) för respektive attestant.  
 
De olika attestnivåerna innebär följande beloppsgränser:  
(bb=prisbasbelopp, 2021=47 600 kr)  
Nivå 1 0,5 bb 23 800 kr  
Nivå 2 3 bb 142 800 kr  
Nivå 3 10 bb 476 000 kr  
Nivå 4 100 bb 4 760 000 kr  
Nivå 5 250 bb 11 900 000 kr  
Kommunchefen har möjlighet att i delegationsbeslut tillfälligt höja en attestants beloppsgräns 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att följande ändring görs i tabellen: 
 
Ersättare för Kommunfullmäktiges ordförande Jan-Christer Jonsson : 1. Kommunfullmäktiges förste 
vice ordf Johanna Bergsten 2. Kommunfullmäktiges andre vice ordf Björn Hellqvist. 
 
Ersättare för Kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin: 1. Kommunstyrelsens förste vice ordf Mari 
Eliasson 2. Kommunstyrelsens andre vice ordf Tony Andersson 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Berörda attestanter 
Systemförvaltare 
Revisionen  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 354 
Hemställan om ekonomiskt tillskott Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2020:383 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund 226 542 kr för intäktsbortfall. Medlen finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram 2020. 
____ 
 
Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Björn Hellquist (L). 
____ 
 
Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund har vid sammanträde med förbundsdirektionen 2020-09-25, § 35, 
beslutat att vid ägarkommunerna begära en ekonomisk förstärkning om totalt 1 760 000 kr för 
intäktsbortfall som förbundets påverkats av pga pandemisituationen. Den del som enligt andelsvärde 
berör Timrå kommun uppgår till 246 576 kr. 
Räddningstjänstförbundet anför bl a att en ekonomisk förstärkning är en viktig förutsättning för att 
förbundet skall kunna bedriva verksamhet enligt nivå i verksamhetsplanen samt nå ett resultat som 
innebär att förbundet har ett stabilt ekonomisk resultat. Räddningstjänstförbundet menar att ett 
ekonomiskt tillskott möjliggör för förbundet likviditetsmässigt att finansiera köp av material mm för 
verksamheten, inköp som under pandemin fått stå tillbaka. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: Efter samråd med övriga ägarkommuner förslås att 
Medelpads räddningstjänstförbund beviljas stöd med totalt 1 617 000 kronor, vilket för Timrå kommun 
innebär ett stöd om 226 542 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från förbundsdirektionen 2020-09-25 § 35 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 355 
Begäran om medel vid uppsägning av samhallsavtalet 
KS/2020:281 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Begära att medel för motsvarande en årsarbetande 194 tkr förs över från socialnämnden till 
kommunstyrelsen med hänvisning till att funktionen som bemannats via samhallsavtalet ska behållas 
tillsvidare på kommunledningskontoret. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) och Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån för eget 
förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen avser att behålla bemannad funktion vid kommuncafét som har bemannats via avtal 
med Samhall. Av den anledningen begärs att medel förs över från socialnämndens budget till 
kommunstyrelsen vid uppsägning av samhallsavtalet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel( 3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram,  som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat 2020-09-01 § 288 avvakta med att fatta beslut och begära in uppgifter 
från nämnderna hur de avser att hantera berörda tjänster och anställda som berörs av avtalet. Det ska 
redovisas till kommunstyrelsen i november. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår att av de  begärda  medlen för en årsarbetare om 194 tkr, så ska 30% av 
dessa räknas av och läggas till KS oförutsedda 2021.  
När det gäller övriga medel som rör det uppsagda samhallsavtalet till övriga förvaltningar skall samma 
princip om 30% avräkning gälla och flyttas till KS oförutsedda. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Fördelning av medel vid uppsagt avtal med Samhall 
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 288 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 356 
Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021 
KS/2020:110 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Kvittera nämndernas verksamhetsplaner och konstatera att nämndernas bidrag stämmer 
överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

 
2. Anmäla nämndernas verksamhetsplaner 2021 till kommunfullmäktige. 

____ 
 
Ärendet 
Nämnderna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt ny styrmodell för Timrå kommun och med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. Syftet med ärendet är att 
nämndernas bidrag ska kvitteras av kommunstyrelsen. På det viset kommer styrelse och nämnd överens 
om att bidraget stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan med avseende på 
verksamhet och målbilder, samt att bidraget kan genomföras inom de ekonomiska ramar som tilldelats. 
Nämnderna har även angett hur detta bidrag ska följas upp.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade om Verksamhetsplan och budget 2021-2023 § 131 2020-08-31. 
 
Nämnderna har beslutat godkänna/fastställa verksamhetsplaner under oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndernas verksamhetsplaner 
Nämndernas protokoll 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Nämnderna 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 357 
Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen 
KS/2019:403 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna uppföljning av åtgärdsplan Barnkonventionen, och med hänvisning till årets 
krishantering med anledning av Covid-19 acceptera en förlängd genomförandetid. 

 
2. Utbilda kommunstyrelsens ledamöter på kommunstyrelsen i december 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska följa upp antagen åtgärdsplan i anslutning till att Barnkonventionen blev svensk 
lag. Arbetet med åtgärdsplanen har förskjutits på grund av årets krishantering. I detta ärende får 
kommunstyrelsen information om utförda och planerade åtgärder under 2020 och har att ta ställning till 
den förskjutning och fördröjning som har skett på grund av Covid-19. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen gav uppdrag om åtgärdsplan 2019 och beslutade om en sådan 2020 § 6. Åtgärderna 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen i november. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan Barnkonventionen 
KS 2020 § 6 Beslut om åtgärdsplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Kultur- och tekniknämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 358 
Uppföljning uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå 
KS/2019:72 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna uppföljning av uppdraget samverkan Sundsvall-Timrå. 
 

2. Fortsätta samverkan för 2021 med inriktningen att även inkludera Härnösands kommun i den 
fördjupade samverkan. 

 
3. Överlåta till nämnderna att fortsätta identifiera och arbeta med nya samverkansområden. 

 
4. Kommunchefen har det fortsatta ansvaret för att fortsätta fördjupa och samordna samverkan 

och återrapportera utfall senast december 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Den politiska ledningen i Sundsvall och Timrå har beslutat att fördjupad samverkan. 
Samverkansområden har identifierats och översiktligt utretts. Inom områdena EU-samordning och 
inköpsanalys har samverkan startats, medans kommunerna valt att avvakta med områdena 
kollektivtrafik/stadstrafik samt tjänster servicecenter. I detta ärende följs utfallet av samverkan upp och 
avrapporteras till kommunstyrelsen. Härnösands kommun har även anmält intresse för att gå in i 
fördjupad samverkan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och Timrå kommuner har träffats och kommit fram till att 
en systematisk samverkan  bör prövas. 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att identifiera samverkansområden och återkomma 
till kommunstyrelsen, KS 2019 § 65. Likalydande beslut har fattats i Sundsvall. 
 
Förslag till möjliga samverkansområden har avrapporterats till kommunstyrelsen, KS 2019 § 241. 
 
Kommunstyrelsen ha prioriterat områden för samverkan i ett första steg, valt att avvakta med 
kollektivtrafik och servicecentertjänster samt uppdragit till nämnderna att återkomma med rapport över 
möjliga områden senast i december 2019, KS 2019 § 257. 
 
Nämnderna har avrapporterat möjliga samverkansområden till kommunstyrelsen. Barn- och utbildning 
har avskrivit möjligheten att samverkan kring kostorganisationen, BUN 2019 § 68 och KS 2020 § 40. 
 
Samverkan har initierats inom områdena EU-samordning och inköpsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 359 
Informationssäkerhetspolicy 
KS/2020:314 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna revidering av Informationssäkerhetspolicy för Timrå kommun. 
____ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram reviderad Informationssäkerhetspolicy för Timrå 
kommun. 
Timrå kommun ska föregå med gott exempel och ha ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt. 
 
Beslutsunderlag 
Informationssäkerhetspolicy för Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 360 
Vägledande råd och bestämmelser för användare 
KS/2020:315 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna revidering av Vägledande råd och bestämmelser för användare. 
____ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram reviderad Vägledande råd och bestämmelser för 
Användare av IT- system. 
Timrå kommun ska föregå med gott exempel och ha ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt. Våra 
Vägledande råd och bestämmelser ska tillsammans med Informationssäkerhetspolicyn vara grunden för 
medarbetarens säkerhetstänk. 
 
Beslutsunderlag 
Vägledande råd och bestämmelse användare 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 361 
Vägledande råd och bestämmelser för mobila enheter 
KS/2020:316 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna revidering av Vägledande råd och bestämmelse för mobila enheter. 
____ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram reviderad Vägledande råd och bestämmelser för 
mobila enheter. 
Timrå kommun ska föregå med gott exempel och ha ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt. Våra 
Vägledande råd och bestämmelser ska tillsammans med Informationssäkerhetspolicyn vara grunden för 
medarbetarens säkerhetstänk. 
 
Beslutsunderlag 
Vägledande råd och bestämmelse för mobila enheter 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 362 
Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning & Drift av IT inom 
Timrå kommun 
KS/2020:317 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna revidering av Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning och drift. 
____ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram reviderad Vägledande råd och bestämmelser – 
Förvaltning och drift för Timrå kommun. 
Timrå kommun ska föregå med gott exempel och ha ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt. Våra 
Vägledande råd och bestämmelser ska tillsammans med Informationssäkerhetspolicyn vara grunden för 
medarbetarens säkerhetstänk 
 
Beslutsunderlag 
Vägledande råd och bestämmelse – Förvaltning och drift 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 363 
Svar på revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per 2020-08-31" 
KS/2020:389 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge yttrande över Granskning av delårsrapport 2020 enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Uppdra till ekonomichefen att vidta åtgärder enligt yttrande och återrapportera till 
kommunstyrelsen senast i december 2020. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av delårsrapport 2020 avlämnat rapport, 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2020. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt 
revisorerna ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat 
förslag till yttrande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 20-08-31 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 364 
Försäljning av del av Norrberge 1_60 (Grönudden) 
KS/2020:409 
 
Ärendet utgår 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens helägda bolag Midlanda Centrum AB har anmält intresse av att förvärva utvecklingsbara 
fastigheter av Timrå kommun. 
Inriktningsbeslut (KF 2020-06-15 § 108) har fattats av kommunfullmäktige som stödjer en sådan 
inriktning. 
Kommunstyrelsen uppdrogs att i varje enskilt fall pröva överföring och reglering av mark och 
tomträtter mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB enligt bolagsstyrelsens begäran och då 
särskilt pröva det juridiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga i regleringen och 
överföringen i fråga. Avsteg från inriktningen på bolagets begäran får göras om det inte anses 
fördelaktigt för Timrå kommun vid en sådan avvägning. 
Detta ärende avser bolagets förfrågan om att förvärva del av Norrberge 1:60 Fastigheten har en areal på 
cirka 67 ha landareal och 33 ha vattenområde. Fastigheten ligger omedelbart söder om Midlanda 
flygplats. Huvuddelen av fastigheten ligger söder om E4:an, en mindre del ligger på norra sidan. Y:et är 
belägen inom fastigheten men föreslås inte omfattas av överlåtelsen. Fastigheten är skogbeväxt, i 
huvudsak lövskog. Huvuddelen av området berörs av restriktioner i form av naturvårdande skötselkrav. 
Extern konsult har värderat fastigheten och det bedömda marknadsvärdet uppgår till 2 500 000 kr. 
 
Köpeavtal och värdering bedöms i huvudsak rimliga. Marköverföringen föreslås genomföras som en 
fastighetsreglering, vilket bedöms som en rimlig åtgärd. Det regelmässiga i en dylik affär är att köparen 
betalar förrättningskostnader.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-06-15 § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och 
Midlanda Centrum AB 
 
Beslutsunderlag 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda 
Centrum AB. 
Köpeavtal 
Värdering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Tomträttshavare 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 365 
Försäljning av Torsboda 1_2 (Torsboda syd) 
KS/2020:405 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta köpeavtal för Torsboda 1:2 med Midlanda centrum AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
 

3. Beslutet att upprätta köpeavtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
tillskjuta aktieägartillskott och långfristig utlåning enligt bolagets begäran innan utgången av 
2020. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S) tjänstgör istället för 
Mari Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson 
(M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens helägda bolag Midlanda Centrum AB har anmält intresse av att förvärva utvecklingsbara 
fastigheter av Timrå kommun. 
Inriktningsbeslut (KF 2020-06-15 § 108) har fattats av kommunfullmäktige som stödjer en sådan 
inriktning. 
Kommunstyrelsen uppdrogs att i varje enskilt fall pröva överföring och reglering av mark och 
tomträtter mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB enligt bolagsstyrelsens begäran och då 
särskilt pröva det juridiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga i regleringen och 
överföringen i fråga. Avsteg från inriktningen på bolagets begäran får göras om det inte anses 
fördelaktigt för Timrå kommun vid en sådan avvägning. 
Detta ärende avser bolagets förfrågan om att förvärva Torsboda 1:2. FAstigheten består av ca 44 ha 
mark i direkt anslutning till E4, cirka 4 km öster om Midlanda flygplats. I Översiktsplanen (ÖP 2035) 
har området pekats ut som utvecklingsområde för framtida näringslivsverksamhet (Unä 9). Extern 
konsult har värderat fastigheten och det bedömda marknadsvärdet uppgår till 2 500 000 kr. 
Att möjliggöra för en in- och utfart på E4 samt ordna med VA-försörjning bedöms vara de stora 
utmaningarna för att utveckla fastigheten. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-06-15 § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och 
Midlanda Centrum AB 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda 
Centrum AB. 
Köpeavtal 
Värdering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Tomträttshavare 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 366 
Försäljning av Rigsta 4:108 m.fl. fastigheter upplåtna med tomträtt 
KS/2020:410 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta köpeavtal för Rigsta 4:108 m.fl. fastigheter upplåtna med tomträtt tillsammans med 
Midlanda centrum AB. 
 

2. Syftet med försäljningen är att bolaget succesivt och i dialog med tomträttsinnehavare ska sträva 
efter friköp och därmed upphävande av dessa tomträtter. 

 
3. Uppdra till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 

 
4. Beslutet att upprätta köpeavtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 

tillskjuta aktieägartillskott och långfristig utlåning enligt bolagets begäran innan utgången av 
2020 

 
5. Fastigheten Vivstamon 1:28 undantas köpekontraktets omfattning eftersom fastighetens 

juridiska status måste regleras innan den överlåts. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S) tjänstgör istället för 
Mari Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson 
(M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Tony Andersson (M) lämnar protokollsanteckning: Att upplysa kommunfullmäktige om de ekonomiska 
skattekonsekvenser bolaget kan få vid avyttring av tomträtterna om reavinst uppstår vid en försäljning. 
Vilket inte skulle vara fallet vid avyttring vid en försäljning i kommunens ägande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens helägda bolag Midlanda Centrum har anmält intresse av att förvärva utvecklingsbara 
fastigheter av Timrå kommun. 
Inriktningsbeslut (KF 2020-06-15 § 108) har fattats av kommunfullmäktige som stödjer en sådan 
inriktning. 
Kommunstyrelsen uppdrogs att i varje enskilt fall pröva överföring och reglering av mark och 
tomträtter mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB enligt bolagsstyrelsens begäran och då 
särskilt pröva det juridiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga i regleringen och 
överföringen i fråga. Avsteg från inriktningen på bolagets begäran får göras om det inte anses 
fördelaktigt för Timrå kommun vid en sådan avvägning. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Detta ärende avser bolagets förfrågan om att förvärva Timrå kommuns fastigheter upplåtna med 
tomträtt. Timrå kommun äger idag 12 fastigheter upplåtna med tomträtt. Alla utom en upplåts för 
industri- och verksamhetsändamål i olika former. De ifrågavarande fastigheterna är: Rigsta 4:108, 
Söråker 15:6, Vivstamon 1:17, 1:18, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:39, 1:57 och 1:72.  
En av fastigheterna upplåts för idrottsändamål (Söråker 14:5, Söråkers IP) men omfattas inte av 
bolagets förfrågan. Den fastigheten omfattas därför inte av överlåtelsen. 
Köpeavtal avseende de 11 kvarvarande fastigheterna upplåtna med tomträtt har upprättats av 
fastighetskonsult och fastigheterna har även värderats av extern fastighetskonsult. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2020-06-15 § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och 
Midlanda Centrum AB 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår ett tillägg i beslutet med en punkt 5: Fastigheten Vivstamon 1:28 
undantas köpekontraktets omfattning eftersom fastighetens juridiska status måste regleras innan den 
överlåts. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Värdering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Tomträttshavare 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 
Midlanda Centrum AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 367 
Aktieägartillskott Midlanda Centrum AB 
KS/2020:391 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bevilja Midlanda Centrum AB ett aktieägartillskott om 13 000 000 kronor. 
 

2. Medlen finansieras av realisationsvärden vid försäljning av mark till bolaget. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S) tjänstgör istället för 
Mari Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson 
(M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Centrum AB har i skrivelse inkommen 2020-10-20 begärt utifrån bolagets planer 
och nya ägardirektiv att få ett aktieägartillskott om 13 000 000 kronor så att bolaget kan agera i linje 
med av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv.. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att föra över tillgångar till bolaget, KF § 108 (KS/2020:231) 
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv och bolagsordning i anslutning till 
inriktningsbeslutet, KF § 105/KF § 106 (KS/2020:221 samt KS/2020:138). 
 
Beslutsunderlag 
Äskande från VD Midlanda Centrum AB 2020-10-20  
Styrelsemöte Midlanda Centrum AB 2020-10-02 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 368 
Långfristig utlåning, Midlanda Centrum AB 
KS/2020:412 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bevilja Midlanda Centrum AB ett långfristigt lån om 14 000 000 kronor 
 

2. Godkänna enkelt skuldebrev med amorteringsplan. 
 

3. Ränteavgiften på Lånekostnaden är 2,2 procent plus 3 månaders stibor. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S) tjänstgör istället för 
Mari Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson 
(M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Centrum AB har i skrivelse inkommen 2020-10-20 begärt utifrån bolagets planer 
och nya ägardirektiv att få ett långfristigt lån om 14 000 000 kronor för att finansiera köpeskilling av 
förvärv av mark som bolaget önskar göra från kommunen som en del i bolagets uppdrag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att föra över tillgångar till bolaget, KF § 108 (KS/2020:231) 
Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda Centrum AB. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv och bolagsordning i anslutning till 
inriktningsbeslutet, KF § 105/KF § 106 (KS/2020:221 samt KS/2020:138). 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Midlandas Centrum AB 2020-10-20 
Styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB 2020-10-20 
KF § 108 Inriktningsbeslut överföring och reglering av mark mellan Timrå kommun och Midlanda 
Centrum AB. 
Enkelt Skuldebrev 
Skuldebrev Avtal 
Vision 2025 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 369 
Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB 
KS/2020:407 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB. 
 

2. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnbytet genomförs i samråd med 
bolagets VD och på bolagsstämma. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lars Kempe (S) tjänstgör istället för 
Mari Eliasson (S) och Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). Tony Andersson 
(M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Centrum AB föreslår Timrå kommun att de vill byta namn från Midlanda Centrum 
AB till Timrå Invest AB, styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB 2020-10-02. 
 
För att kunna genomföra ett namnbyte så måste kommunfullmäktige godkänna det nya namnet. 
Bolagsverket måste även de godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av 
kommunfullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte där 
kommunens ägarrepresentant närvarar. Ett namnbyte innebär i nästa steg att ägardirektiv och 
bolagsordning bör ses över och allra minst att namnet ändras i dessa dokument. 
Ett namnbyte går ganska snabbt efter det att handlingar skickats in till bolagsverket. 
I samband med ändring till bolagsverket så behöver man anmäla företaget i registret mot penningtvätt. 
Kostnaden för att registrera ett nytt namn är 1 300 kr vilket bolaget måste betala in innan handläggning 
sker från bolagsverket. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB  
Äskande från VD Midlanda Centrum AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 370 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 
KS/2020:414 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Kvittera kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 och konstatera att den 
överensstämmer med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
____ 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en verksamhetsplan och budget för 2021-2023. Samtliga nämnder, 
inkluderat kommunstyrelsen, ska precisera sitt bidrag till fullmäktiges plan med övergripande målbilder 
och visa hur verksamheten samtidigt kan bedrivas inom angivna ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen 
ska i ärendet fastställa verksamhetsplan och budget för 2021 samt skicka den till kommunfullmäktige 
för kvittering. Övriga nämnder kvitterar sin verksamhetsplan och budget 2021 med kommunstyrelsen, 
för att därefter anmäla dessa till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog verksamhetsplan och budget 2021-2023 2020-08-31 § 227. 
 
Kommunstyrelsen har arbetat med en analys i juni, en workshop i september, samordning av uppdrag, 
strategier och bidrag till mål med övriga nämnder i genomgång oktober. Baserat på fullmäktiges 
verksamhetsplan och budget samt underlaget från workshops har kommunledningskontoret tagit fram 
förslag till verksamhetsplan och budget. 
 
Beslutsunderlag 
KS verksamhetsplan och budget 2021 
KF verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Planeringsförutsättningar version 2.0 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
För kännedom till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 371 
Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i Timrå 
KS/2020:280 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
____ 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna utredningen om idéburet offentligt partnerskap för skolan och avsluta utredningsuppdraget. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Timrå kommun har uppdragit till kommunstyrelsen att i samarbete med barn- 
och utbildningsnämnden utreda och undersöka om studieförbund är intresserade av att driva 
Kulturskolan i Timrå. Kommunstyrelsen har i dialog med Barn- och utbildningsnämnden gjort en 
utredning som består av omvärldsbevakning och slutsatser av intresseförfrågan till studieförbund och 
föreningar. Kommunstyrelsen ska hantera sitt utredningsuppdrag och kommunfullmäktige bör ta 
ställning till förslaget som presenteras i utredningen. 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till 2 alternativ att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Alternativ 1:  
1. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att i dialog med studieförbund ta fram förslag till 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap för delar av kulturskolans utbud som visar 
kostnadseffektivitet och kvalitetsmässigt acceptabel nivå. 
2. Presentera överenskommelse och kostnadsberäkning till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Alternativ 2: 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 2: 
Fortsätta bedriva kulturskoleverksamhet inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt 
reglemente och med finansiering via nämndens budgetram. 
 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L),  Sven-Åke Jacobson (KD) och Ulf 
Lindholm (SD) bifaller Stefan Dalin (S) förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Utredning: Förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap för Kulturskoleverksamheten i Timrå 
Bilaga 1: Verksamheter Timrå kulturskola 2020-01-31 
Bilaga 2: Budget 2020 Kulturskolan Timrå 2020-01-31 
Bilaga 3: Intresseförfrågan till studieförbund föreningar 200624 
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 372 
Ombudgetering av medel , avtal Samhall 
KS/2020:281 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Verkställa ombudgetering för år 2021 av medel för avtal Samhall enligt de faktiska kostnader, 
max 197 tkr per personal, som respektive nämnd kommer att ha för att hantera de tjänster och 
anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet. 

 
2. Överskjutande belopp överförs till KS oförutsedda. 

  
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Sven-Åke Jacobson (KD) och Ulf Lindholm (SD) till 
förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit 
att de medel( 3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram,  som kommunen budgeterat för avtal med 
Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom 
nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp 
fördelat per nämnd: 
                                    Budget före ombudgetering       Ny budget 
Socialnämnd                                3 318 tkr 1 552 tkr 
Kultur- och tekniknämnd     1 475 tkr          
Kommunstyrelse                       194 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd         97 tkr 
 
Vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-09-01 § 288 beslutades bl a att ge nämnderna i 
uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster och anställda som berörs 
av uppsägningen av Samhallsavtalet. Berörda nämnder har inkommit med redovisningar hur nämnden 
avser att hantera berörda tjänster och anställda. Kommunledningskontoret anser att med inkomna 
redovisningar som grund kan en ombudgetering enligt förslaget göras från budgetåret 2021, enligt 
kommunens styrningsregler ska ombudgeteringar mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2020-09-01 § 288 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Att av de 
framtagna summorna till respektive förvaltningar så ska 30% avräkning gälla och flyttas till KS 
oförutsedda för år 2021.  
 
Stefan Dalin (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

1. Verkställa ombudgetering för år 2021 av medel för avtal Samhall enligt de faktiska kostnader, 
max 197 tkr per personal, som respektive nämnd kommer att ha för att hantera de tjänster och 
anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet. 

 
2. Överskjutande belopp överförs till KS oförutsedda. 

 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
Stefan Dalin (S) förslag. 
 
Votering begärs 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalin (S) 
förslag röstar Ja och den som avslår Stefan Dalin (S) förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 8 Ja-
röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunstyrelsen beslutar bifall till Stefan 
Dalin (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut i Kultur- och tekniknämnden § 106/2020 
Beslut i Socialnämnden § 138/2020 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden §  62/2020 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 373 
Avyttring av Lögdö bruk, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 12 
KS/2020:390 
 
Ärendet utgår 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 i ärendet Verksamhetsplan och budget 2020-2022, punkt 
12, att uppdra åt kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utrett frågan vilka alternativ som kan vara tänkbara. Förvaltningen 
ser två alternativ som Lögdö bruk kan avyttras på. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-10-15 
§105 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 1. Se bifogat 
protokollsutdrag från kultur- och tekniknämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 § 186 
Skötselplan 
Befintligt avtal Lögdö bruks intresseförening 
Inventering vädersäkring-klimatskydd reviderad september 2020 
Bakgrund  
Bokfört värde 
Värdering 
Begäran om yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Yttrande från Lögdö bruks intresseförening 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 201015 §105 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 374 
Partiernas redovisning av partistöd 
KS/2020:154 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Konstatera att Vänsterpartiet ej har inkommit med redovisning och granskningsintyg av hur 
partistödet har använts, inom föreskriven tid.  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utbetalning av partistöd, till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, för 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2019 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 
  
Vänsterpartiet har inte inkommit med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid.  
Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Till Vänsterpartiet inte utbetala partistödet för 2021, eftersom partiets redovisning och 
granskningsintyg av hur partistödet använts inte inkom inom föreskriven tid. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 28 september 2020 § 142, återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
att upprätta riktlinjer för hur partistödet ska betalas ut. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 14 oktober 2020, att göra en översyn av regler för 
partistöd och översända till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunledningskontorets svar 
I kommunallagen 4 kap 30 § finns en tydlig skrivning; Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att upprätta riktlinjer för hur partistödet ska betalas ut i Reglerna 
för partistöd i Timrå kommun skulle strida mot kommunallagen och anser att kommunfullmäktige har 
fritt att besluta om att partistöd ska betalas ut till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av partistöd  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga partier  
Kommunledningskontoret  
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 375 
Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 
KS/2020:394 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av Regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun, att gälla fr o m den 1 
december 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat reglerna för kommunalt partistöd i Timrå kommun, utifrån 
den nya kommunallagen som trädde ikraft i januari 2018. Revideringen är endast av redaktionell 
karaktär. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 14 oktober 2020, att göra en översyn av regler för 
partistöd och översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Björn Hellquist (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglerna 
förtydligas med att partierna ska uppge organisationsnummer i redovisningen. 
 
Mari Eliasson (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifalla Mari Eliassons (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 376 
Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
KS/2020:418 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg. 
____ 
 
Ärendet 
Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg fastställdes av Kommunfullmäktige år 2019. En 
utvärdering har påvisat att avgift för insatsen hemtjänst i form av matdistribution behöver ses över. 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå en revidering i taxan till: 
 
”4.4 Matdistribution 
Efter biståndsbedömning kan den enskilde i ordinärt boende få mat levererad till bostaden. Priset 
bestäms av de leverantörer som Socialnämnden slutit avtal med. Den enskilde debiteras per matlåda 
Kostnad per matlåda revideras årligen procentuellt utefter prissättning från leverantör.  
 
Leveranskostnad inkluderas i prissättningen per matlåda. 
 
Avgift för matdistribution ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxa).” 
 
Från nuvarande skrivning: 
 
” 4.4 Matdistribution 
Efter biståndsbedömning kan den enskilde i ordinärt boende få mat levererad till bostaden. Priset 
bestäms av de leverantörer som Socialnämnden slutit avtal med. Personer som har ett biståndsbeslut 
om matdistribution kan välja matabonnemang hel eller halv.   
 
Detta innebär; 
1 matlåda varannan dag/halv- 900 kr/månad (inklusive leverans av matlåda) 
1 matlåda varje dag/hel- 1800 kr/månad (inklusive leverans av matlåda) 
 
Om personen vill ha 2 matlådor varje dag får personen beställa 2 hela matabonnemang, dvs 1800 x 2. 
 
Fördyrade matkostnader i samband med matdistribution och matabonnemang, ska kommunen ta 
hänsyn till förhöjda matkostnader. Den enskilde erhåller en höjning av minimibeloppet som motsvarar 
skillnaden mellan kommunens avgift för matdistribution och det belopp för livsmedel som ingår i 
minimibeloppet. Kommunfullmäktige beräknar att huvudmålet utgör 40 % av konsumentverkets 
beräkningar för heldygnskost. De omsorgstagare som har biståndsbedömd matdistribution, dock 
mindre än ett halvt abonnemang middag, ges inget tillägg för fördyrade matkostnader eftersom behovet 
inte anses som varaktigt.  
 
I kombination av matdistribution och andra insatser med behov av färdiglagad mat, räknas ett 
individuellt minimibelopp för tillagningskostnader fram beroende på den totala kostnaden för mat. 
Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.” 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-03-25 § 55 
 
Beslutsunderlag 
SN2020-10-20 § 127, Revidering av Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 377 
Taxa för Hemservice 
KS/2020:403 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar, att gälla från och med den 1 december 
2020 och index regleras enligt KPI fr o m 2022. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L) och Robert Thunfors (T) till förmån 
för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice finns inte fastställd. Socialförvaltningens verksamhet Individ- och 
Familjeomsorgen har tagit fram ett förslag till ny avgiftstaxa, med tillämpningsanvisning, för tjänster 
inom Hemservice. 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå att Taxa för Hemservice fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för 
hemservice ska vara 200 kr och index regleras enligt KPI fr o m 2022.  
 
Tony Andersson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan ska vara 
enligt socialnämndens förslag samt att index regleras enligt KPI fr o m år 2022. 
 
Mari Eliasson (S) och Sven-Åke Jacobson (KD) föreslår bifall till Tony Anderssons (M) förslag. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifall till Tony Anderssons (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-10-10 § 128, Taxa för Hemservice 
Förslag till Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar 
Vision 2025 angående taxa för hemservice 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 378 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk  Öka, inte begränsa 
demokratin. Gör "alla" möten digitala. 
KS/2020:204 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Avslå 1:a att-satsen i motionen. 
 

2. Hänskjuta 2:a att-satsen till kommunfullmäktiges presidium. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, den 30 april 2020; 
 
Att politiska möten i framtidskommunen Timrå i första hand prövas med digitalt genomförande. 
 
Att tillsätta en tvärpolitisk grupp som ges ett öppet uppdrag med målet att lägga förslag som breddar 
och vitalisera den politiska debatten och demokratin i fullmäktige. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
I dagsläget är det fullt möjligt för kommunens nämnder att genomföra sina sammanträden helt eller 
delvis på distans. Kommunfullmäktige beslutar, den 30 mars 2020 § 45, att; 

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

2. Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att dessa genomförs i 
enlighet med SKR:s rekommendationer.  

3. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans. 
4. Beslutet gäller till och med 30/9 2020. 

 
Kommunfullmäktige beslutar därefter, den 26 september 2020 § 48, att upphäva del av beslut i 
kommunfullmäktige 2020-03-30, § 45, punkt 4, och möjliggöra för nämnderna att sammanträda på 
distans tills vidare. 

 
I kommunallagen 5 kap 16 § finns en tydlig skrivning avseende deltagande på sammanträde på distans 
för kommunfullmäktiges ledamöter; ”Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.” 
 
Den digitala utrustningen som för närvarande är installerad i sammanträdeslokalen Alliancen är en 
föråldrad IT utrustning. Det kommunallagen kräver för att ledamöter ska kunna delta på 
kommunfullmäktiges sammanträden på distans, att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring 
i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
är i dagsläget inte möjligt med den IT utrustning som är installerad i Alliancen.  
  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Det som även krävs för att kunna genomföra sammanträden på distans är att alla 
ledamöterna/ersättarna ska äga utrustning hemmavid som krävs och är säker för att kunna koppla upp 
sig till den digitala lösningen vid sammanträdet. Det är i dagsläget svårt att säkerställa att den lösningen 
finns hemmavid hos var och en av ledamöterna/ersättarna i kommunfullmäktige. 
 
På ledningsgruppen under våren togs frågan upp om Alliansen fungerar bra som möteslokal och 
kvalitén på webbsändningarna. Ledningsgruppen delade bedömningen att lokalen och funktionaliteten i 
lokalen måste ses över. En arbetsgrupp har utsetts och har börjat jobba med frågan. Uppdraget är att ta 
fram alternativ till förbättringar, både enklare förbättringar på kort sikt och förbättringar på längre sikt. 
 
Målsättningen med uppdraget är att få bättre kvalité på webbsändningar, textade och om möjligt mobil 
utrustning, utrustning som är lätt att använda samt att möta kompetensbehoven för lokalen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå 1:a att-satsen i motionen samt hänskjuta 2:a att-
satsen till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 379 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet 
KS/2020:429 
 
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. 

 
6. Besluten ska gälla från 1 januari 2021 till 31 december 2021. 

____ 
 
Beslut 

1. 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. 

 
2. Anmoda kommunens nämnder att där det är möjligt, tidigarelägga planerade upphandlingar. 

____ 
 
Ärendet 
De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 har sedan våren 2020 påverkat det lokala 
näringslivet. Kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutade under mars 2020 om olika kommunala 
åtgärder som stöd för företagen med en tidsomfattning tom aug-2020. I september beslutade KF att 
förlänga detta tom dec 2020. En bedömning är att behov föreligger utifrån pågående pandemi att 
förlänga kommunens åtgärder tom 2021 års utgång för att fortsätta underlätta för de lokala företagen. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 380 
Handlingsplan för budget i balans - uppföljning september 2020 
KS/2020:421 
 
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 november 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 
 
 
  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 381 
Stöd till föreningar med anledning av coronakrisen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:413 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ulf Lindholm (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Med anledning av kultur- och tekniknämndens beslut 200429 och 200617 har förvaltningen skickat ut 
ansökningsblankett om särskilt stöd till föreningar som lidit förlust med anledning av coronaviruset. 
Förvaltningen har därefter behandlat inkomna ansökningar enligt anvisningarna i ansökningsblanketten 
och lämnar förslag på fördelning av bidragsbelopp. Förvaltningen anser att det är viktigt att stötta 
föreningarna i denna situation så långt det går.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 bevilja bidrag enligt förvaltningens förslag samt uppdra 
till förvaltningschefen att prioritera och omdisponera medel inom nämndens verksamhetsområde till 
verksamheten föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200429 §49 
Protokollsutdrag KTN 200617 §59 
Ansökningsblankett 
Sammanställning ansökningar 
Sammanställning ansökningar – text 
Protokollsutdrag KTN 201015 §108 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  





 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 382 
Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag - Kultur- och 
tekniknämndens återrapport 
KS/2020:392 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra 
barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Barnkonventionen är ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller 
bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Dess bestämmelser formar en syn på barn som individer 
med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar. Det inbegriper rätten 
för barn att komma till tals i beslut som berör dem. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Kompletterande åtgärder kan behövas för att tillgodose lagkraven. Åtgärdsplanen syftar till att vidta 
kompletterande åtgärder för att leva upp till lagens avsikter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 200114 godkänna åtgärdsplan för att leva upp till Barnkonventionen, 
anmoda samtliga nämnder att delta i gemensamma åtgärder enligt åtgärdsplanen, anmoda samtliga 
nämnder att vid behov vidta kompletterande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden för att leva 
upp till lagens avsikter samt senast i november 2020 återrapportera åtgärdsplanens genomförande till 
kommunstyrelsen. 
 
Åtgärdsplanens genomförande 
Kultur- och bibliotekschef Bo Markusson kommer i ett första steg att genomföra en introduktion av 
barnkonventionen för kultur- och teknikförvaltningens administrativa personal som bedöms direkt eller 
indirekt arbetar med barn, ska följa barnkonventionen i sitt arbete och vid handläggning och beslut i 
frågor som rör barn och ungdomar 2020-10-13 och för kultur- och tekniknämndens ledamöter på 
nämndens sammanträde 2020-10-15.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 att godkänna förvaltningens introduktion av 
barnkonventionen samt återrapportera åtgärdsplanens genomförande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200114 §6 
Åtgärdsplan för Barnkonventionen 
Vision 
Protokollsutdrag KTN 201015 §107 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 383 
Utbildning Barnkonventionen - BUNs beslut 
KS/2020:392 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har, KS 2020-01-04 § 6, anmodat barn- och utbildningsnämnden säkerställa att 
samtliga politiker inom nämnden samt all personal har kännedom om och följer barnkonventionens 
skrivningar inom de områden som berör nämndens verksamheter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare tagit del av bland annat följande information: 
 
Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen? 
Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har vi under lång 
tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning efter denna. Det innebär att skollagen redan är 
anpassad utifrån reglerna i barnkonventionen. Barnkonventionens artiklar är inte så detaljerade och det 
kan ibland vara svårt att veta hur långt konventionens krav sträcker sig eller hur olika rättigheter 
förhåller sig till varandra. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt 
hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller rätten till utbildning. 
Hur gör vi för att följa barnkonventionens regler? 
Utgångspunkten är att politikerna ska ha tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av 
skollagen. Det ska innebära att om du följer skollagen så följer du också barnkonventionen. 
Ovanstående skrivning hindrar inte att vi utbildar och informerar oss om barnkonventionen. 
 
Förslag: 
Alla politiker i barn- och utbildningsnämnden samt all personal som arbetar med barn och elever tar del 
av barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en 
webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.  
Webbutbildningens delar är fristående, inledningen är 15 minuter och efter det kan man, om behov 
finns, välja ut de delar som passar politiker och/eller tjänstepersoner bäst. Webbutbildningen är 
kostnadsfri och får användas direkt från Barnombudsmannens webbplats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Utbildnings Barnkonventionen 
Yttrande – Utbildning Barnkonventionen 
Beslut – BUN § 68 Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag 
 
 
 
  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 384 
Genomförande av Åtgärdsplan för Barnkonventionen -Socialnämndens 
rapport 
KS/2020:392 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har godkänt en åtgärdsplan för att leva upp till Barnkonventionen samt anmodat 
samtliga nämnder att delta i gemensamma åtgärder och att vid behov vidta kompletterande åtgärder 
inom sina respektive ansvarsområden för att leva upp till lagens avsikter. Åtgärdsplanens genomförande 
ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i november 2020. 
 
Socialförvaltningen har godkänt förvaltningens rapport till kommunstyrelsen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2020-01-14 § 6 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-20-20 § 137 
 
 
 
  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 385 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 2 2020 
KS/2020:359 
 
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 2 
Protokollsutdrag, 2020-09-22 § 117 
 
 
 
  



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 386 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 3 2020 
KS/2020:419 
 
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 
Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 3 2020 
Protokollsutdrag, SN/2020-10-20 § 127 
 
 
 
  



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 387 
Äldreomsorgscenter 
KS/2020:416 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter. Förvaltningen har i detta uppdrag genomfört 
en utredning om förutsättningarna för byggnation av ett Äldreomsorgscenter. Nämndens arbete i 
ärendet har utmynnat i ett antal förslag. Socialnämnden har fattat beslut efter dessa förslag.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2018-03-06 § 77 
KF 2018-09-24 § 119 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-10-20 § 135 
 
 
 
  



 
Protokoll 

56 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 388 
Trygghetsboende 
KS/2020:417 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I samband med Lokalresursplan och utredning av byggnation av Äldreomsorgscenter har frågan om 
Trygghetsboende också kommit upp. 
 
Socialnämnden har beslutat uppdra till förvaltningschef att, tillsammans med Timråbo, utreda behovet 
av och möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt 
Äldreomsorgscenter byggs. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-10-20 § 136 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 389 
Medborgarförslag om farthinder i Fagervik - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:223 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Glödenvägen har en hastighetsdämpande åtgärd i form av hastighetssänkning till högsta tillåten 
hastighet 30km/timmen p g a att vägen är smal och används av skolbarn på väg till och från skolan. 
Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50 km/timmen. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har utfört flera trafikmätningar på Glödenvägen. 2018 testade kultur- 
och teknikförvaltningen ett flyttbart farthinder i form av gummibula på den långa, raka sträcka på 
Glödenvägen där det bedömdes att hindret skulle ge mest effekt. 
 
Trafikmätning 30 aug 2017 
Medelhastighet: 35Km/timmen 
Medeldygnstrafik: 319 
 
Trafikmätning 23 maj 2018 (direkt vid testfartbulan) 
Medelhastighet: 16km/timmen 
Medeldygsntrafik: 396 
 
Trafikmätning 24 sep 2018 
Medelhastighet: 31km/timmen 
Medeldygsntrafik: 295 
 
Kultur- och teknikförvaltningens bedömning är att tillfälligt farthinder fungerar, och sänker hastigheten 
under högsta tillåten på den plats där hindret placerats men att det då skulle krävas hinder utmed hela 
sträckan för att hålla den hastighetssäkrad. 
 
Ingen av mätningarna visar på särskilt utmärkande högre hastigheter än högsta tillåten i jämförelse hur 
det ser ut på övriga vägar i Kommunen, även om det finns fordon som inte följer 
hastighetsbestämmelserna. Medeldygnstrafiken är låg. Det betyder inte att vi på något sätt anser det 
rimligt att förare kör för fort, men det gör samtidigt att förvaltningen behöver prioritera åtgärder på de 
vägar där resultaten av mätningarna är som värst och riskerna som högst för oskyddade trafikanter. 
Att följa skyltad hastighet är fordonsförares skyldighet och ansvar, och hastighetsöverträdelser ska 
hanteras av polismyndigheten. Polismyndigheten har också tagit del av trafikmätningarna. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen bedömer att inga åtgärder ska göras i nuläget på Glödenvägen och 
föreslår nämnden avslå medborgarförslaget. 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Synpunktsgivaren, vilken också skrivit medborgarförslaget gavs rådet att själv, tillsammans med berörda 
fastighetsägare på vägsträckan, enligt de regler som finns på Timrå kommuns hemsida, att ansöka om 
tillstånd till utplacering av flyttbara farthinder på den plats de själva upplever är bäst att hastighetssäkra, 
vilket de har gjort, uppfyllt villkoren och blivit beviljade tillstånd för. 
 
Kultur- och tekniknämndens beslutade 201015 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 201015 §101 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 390 
Medborgarförslag om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid 
grunna i Fagervik - Kultur- och tekiknämndens beslut 
KS/2020:262 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sanden från simhallen flyttas och anläggs vid grunna i 
Fagervik. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen fick samma fråga i början av sommaren och har redan utfört arbetet. 
Sand flyttades även till Hamstasjön och Lilla Bandsjöns badplatser. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 201015 §98 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 391 
Medborgarförslag om att man bygger ett utegym i parken mitt emot 
Coop - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:311 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att man bygger ett utegym i parken mitt emot Coop. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017 om en förstudie över utegym med placering vid Timrå IP, 
Bergeforsens IP, Söråkers IP, Ljustorps IP, Tallnäs och Vivstavarvs båtklubb. Fyra av de sex 
utegymmen är byggda. Timrå IP och Vivstavarvs båtklubb (eller i närheten) kvarstår. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen håller med om att Solparken kan göras mer attraktiv men ett utegym 
bör heller inte byggas i parkmiljö.  
 
Förvaltningen anser att de beslutade utegymmen ska byggas först innan beslut fattas om ytterligare 
utegym i kommunen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 170125 §9  
Protokollsutdrag KTN 201015 §100 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 392 
Medborgarförslag om att sätta upp en spegel mot Köpmangatan i 
korsning Mellangatan/Köpmangatan - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
KS/2020:321 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp en spegel i korsningen 
Mellangatan/Mariedalsgatan. 
 
Korsningen Mellangatan/Mariedalsgatan kan vara ganska skymd när fordon färdas i riktning från 
Stationsgatan mot Mariedalsskolan. Särskilt när fordon är parkerade till höger i riktning mot 
Köpmangatan. Sikten från övriga riktningar i korsningen är bättre. 
 
Spegel kan monteras på befintlig stolpe, enligt markering i bild nedan, vilket bör göra att fordonsförare 
lättare kan upptäcka trafik på väg mot korsningen från Köpmangatan.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 201015 § 102 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

62 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 393 
Medborgarförslag om att bygga en lekpark och ett utegym i 
grönområdet ovanför Östrand - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:335 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en lekpark och ett utegym i grönområdet ovanför 
Östrand. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2017 om en förstudie över utegym med placering vid Timrå IP, 
Bergeforsens IP, Söråkers IP, Ljustorps IP, Tallnäs och Vivstavarvs båtklubb. Fyra av de sex 
utegymmen är byggda. Timrå IP och Vivstavarvs båtklubb (eller i närheten) kvarstår. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att det är ett bra medborgarförslag. Dock bör de beslutade 
utegymmen byggas först innan beslut fattas om ytterligare utegym.  
 
Angående förslaget på en lekplats i Östrandsområdet tillsammans med övriga inkomna önskemål om 
lekplatser, kommer förvaltningen att föreslå nämnden i ett separat ärende att utföra en översyn över 
lekplatserna i kommunen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 201015 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  
Protokollsutdrag KTN 170125 §9 
Protokollsutdrag KTN 201015 §99 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

63 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 394 
Digitala politiska möten samt en kommande kostnad för Timrå 
kommuns nämnder 
KS/2020:378 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Under november 2020 – januari 2021 kommer ordinarie samt ersättare i kommunens 
nämnder, nämndssekreterarna och chefer för berörda förvaltningar att bjudas in till en utbildning 
gällande digitala politiska möten. Inbjudan till de 3 separata utbildningstillfällena på sammanlagt 4,5 
timme kommer, när den är klar, att skickas ut av respektive nämnds sekreterare. Deltagande i 
utbildningen kan göras på plats eller via distans. Kostnader för nämndsarvoden och förlorad 
arbetsinkomst tas av respektive nämnd. Själva utbildningen är kostnadsfri via projekt REDI. 
 
Bakgrund: Timrå kommun deltar sedan 2019 i det nationella projektet REDI - resfria digitala möten i 
offentlig sektor, i vilket kommunala och regionala aktörer ska stödjas i att öka andelen digitala möten i 
sina organisationer. REDI-projektet är ett av projekten i Timrå kommuns projektportfölj. Att Timrå 
kommun valt att tacka ja till utbildningen digitala politiska möten som ges av den nationella 
projektledningen för REDI, är något Stefan Dalin, Andreaz Strömgren och Anki Wanhatalo står 
bakom. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

64 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 395 
Anmälan av beslut om projekt In på arbetsmarknaden - ett 
lärandeperspektiv på utveckling av stödinsatser och behov av 
samverkan - socialtjänstens perspektiv 
KS/2020:398 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera 
projektet In på arbetsmarknaden – ett lärandeperspektiv på utveckling av stödinsatser och behov av 
samverkan – socialtjänstens perspektiv, under perioden 2020-10-01 – 2021-12-31. 
 
Syftet med projektet är att studera den samverkan och de arbetssätt som utformas för att stärka arbetet 
med arbetsmarknadsintegration och minskat försörjningsstöd i linje med kommunens styrning. 
Resultatet från forskningsstudien kommer att återföras löpande till verksamheten för att stödja det nya 
sättet att arbeta på. Projektet kommer också till grund för utvecklingen av ett större forskningsprogram 
vid Mittuniversitetet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Timrå kommun har, 2017-06-13 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet i syfte att stärka 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Enligt avtalet avsätter parterna 1 Mkr vardera per år 
för att finansiera förstudier och projekt inom prioriterade områden. Beslut om medel fattas löpande 
efter beredning och beslut i avtalets samverkansorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut inom samverkansavtal om projekt In på arbetsmarknaden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Individ och familjeomsorg: Pernilla Krasser, Helene Hallberg Toivonen och Annelie Ringbro 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

65 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 396 
Anmälan av beslut om projekt Perspektiv på tillgänglighet - relationen 
mellan infrastruktur och regional utveckling 
KS/2020:399 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera 
projektet Perspektiv på tillgänglighet – relationen mellan infrastruktur och regional utveckling, under 
perioden 2020-10-01 – 2023-06-30. 
 
Forskningsprojektet ska undersöka sambandet mellan infrastruktur och regional utveckling med fokus 
på tillgänglighet. Med uppbyggd kunskap och kvalificerade framtidsscenarios kan resultatet användas 
för att utarbeta regionala strategier och planer, samt stödja beslutsfattare vid infrastruktursatsningar. 
Projektet genomförs tillsammans med Mittuniversitetet, Härnösands och Sundsvalls kommuner samt 
övriga kommuner som ingår i Sundsvallsregionen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Timrå kommun har, 2017-06-13 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet i syfte att stärka 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Enligt avtalet avsätter parterna 1 Mkr vardera per år 
för att finansiera förstudier och projekt inom prioriterade områden. Beslut om medel fattas löpande 
efter beredning och beslut i avtalets samverkansorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut inom samverkansavtalet om projektet Perspektiv på tillgänglighet 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret, Klas Lundgren och Olof Lindstrand 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

66 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 397 
Rapport - Projekt Ung i Timrå 
KS/2019:520 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Rapport för projekt läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun och Mittuniversitetet har avtal om forskningssamverkan för ökad konkurrenskraft, 
förnyelse och hållbar utveckling.  
 
Under 2020 startade projektet Ung i Timrå för att fördjupa kunskapen om ungas upplevda (o)trygghet i 
Timrå kommun. Genom att jobba med grupper av tjejer och killar skulle deras upplevda situation 
dokumenteras och återberättas av dem själva och resultera i en utställning. Det skulle öka insikter om 
utmaningar och potential vad gäller en trygg, jämställd och jämlik uppväxtmiljö i kommunen. 
 
Projektet har fått avslutas i förtid på grund av bristande tillgång till forskare inom området. Kunskaper 
och erfarenheter från arbetet har dokumenterats i en slutrapport för att bidra till lärdomar för framtida 
insatser.    
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut inom samverkansavtalet att från 2020-01-01 finansiera och genomföra projektet Ung i Timrå – 
på trygga och jämlika livsvillkor? 
 
Beslutsunderlag 
Rapport projekt Ung i Timrå – på trygga och jämlika livsvillkor? 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur och fritid, Bo Markusson 
 
Exp     /     2020 
 
 
  



 
Protokoll 

67 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 398 
Slutrapport Digitalt Industrilyft Medellpad-Bron Innovation 
KS/2020:408 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Bron Innovation har drivit ett regionalt utvecklingsprojekt vid namn Digitalt Industrilyft Medelpad. 
Timrå kommun har varit medfinansiär i projektet vilket nu är avslutat. Projektet bedöms som 
framgångsrikt, med god måluppfyllelse. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Se KS/2018:62 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport Digitalt Industrilyft Medelpad 
Vision 2025 
 
 
 
  



 
Protokoll 

68 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 399 
Rapport - Förstudie Digitala tjänster: från policy till slutanvändare 
KS/2020:400 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Rapport för förstudie läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun och Mittuniversitetet har avtal om forskningssamverkan för ökad konkurrenskraft, 
förnyelse och hållbar utveckling. Ett av samverkansavtalets prioriterade områden är verksamhets-
utveckling genom digitalisering: e-tjänster med nytta som prioriteringsgrund.  
 
Från hösten 2018 har förstudien Digitala tjänster: från policy till slutanvändare genomförts i syfte att 
identifiera och förstå nyttor med digitalisering i strategi och praktik, samt hur användare av kommunens 
digitala tjänster tillgodogör sig avsedda nyttor. Ett särskilt fokus har funnits på den demokratiska 
aspekten av digitalisering. I förstudien har olika metoder använts med involvering från kommunens 
politiska ledning, chefer och medarbetare samt användare respektive icke-användare av digitala tjänster. 
 
Resultatet av förstudien är ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, samt förslag 
på insatser för hur kommunen kan utveckla arbetet med digitala tjänster. Ett ramverk har tagits fram 
för att kunna användas i kommunens strategiska arbete med digitalisering.  
 
Förstudiens rapport och resultat har spridits inom Timrå kommun, samt till en större målgrupp inom 
och utanför kommunen bl. a. genom producerad film: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZeVSdEp5F4&feature=youtu.be 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut inom samverkansavtalet 2018-10-01 att finansiera och genomföra förstudien Digitala tjänster: 
från policy till slutanvändare. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Digitala tjänster: från policy till slutanvändare 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten, Charlotte Sjöström 
Enheten för Verksamhetsutveckling och IT, Susanne Myhre 
 
Exp     /     2020 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZeVSdEp5F4&feature=youtu.be


 
Protokoll 

69 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 400 
Beslutsexpediering §143, Budget 2021 med plan för 2022 och 2023 - 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län 
KS/2020:372 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län, förbundsdirektionen har beslutat, den 29 september 
2020 § 143 att fastställa Budget 2021 med plan för 2022 – 2023 samt att senast under november 2020 
fastställa Mål- och resursplan utifrån den fastställda budgeten 2021 med plan för 2022 - 2023. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

70 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 401 
Delårsrapport januari-augusti 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2020:364 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 21 september 2020 § 204, beslutat att godkänna delårsrapporten 
januari-augusti 2020. 
 
 
  



 
Protokoll 

71 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 402 
Årsbudget 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2020:406 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 19 oktober 2020 § 218, beslutat att godkänna budget 2021. 
 
 
  



 
Protokoll 

72 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 403 
Föranmälan Omställningsfonden 8-2021338 
KS/2020:388 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har i skrivelse, daterad 2020-10-02, fått besked angående föranmälan till 
Omställningsfonden. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

73 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 404 
Cirkulär 20:37 - Budgetpropositionen för 2021 och 
Höständringsbudgeten för 2020 
KS/2020:358 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 24 september 2020, i cirkulär 20:37 informerat om: 
Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:37 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

74 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 405 
Cirkulär 20:38 - Sänkt premie för TGL-KL 2021 
KS/2020:362 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 28 september 2020, i cirkulär 20:38 informerat om: Sänkt 
premie för TGL-KL 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:38 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

75 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 406 
Cirkulär 20:39 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
KS/2020:375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 2 oktober 2020, i cirkulär 20:39 informerat om: 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:39 med tillhörande bilagor 
 
 
 
  



 
Protokoll 

76 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 407 
Cirkulär 20:40 - Jobb för unga 
KS/2020:380 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 8 oktober 2020, i cirkulär 20:40 informerat om: Jobb för 
unga. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:40 med tillhörande bilagor 
 
 
 
  



 
Protokoll 

77 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 408 
Redovisning av KS-uppdrag och projekt 
KS/2020:218 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat KS-uppdrag och 
projektredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
KS-uppdrag och projektredovisning 
 
 
 
  



 
Protokoll 

78 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 409 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 46 Miljö- och byggchef Försäljning av strötomt i 
Solbacken (tomt 2) genom 
undertecknande av 
dispositionsavtal och 
köpeavtal 

KS/2020:79 

KS DEL/2020 § 47 Kommunchefen Beslut Medfinansiering 
TEO - Tillgängliga e-
tjänster i offentlig sektor 

KS/2020:339 

KS DEL/2020 § 48 Miljö- och byggchef Köpehandling upprättas 
och undertecknas för 
fastigheten Timrå Strand 
5:145 

KS/2020:318 

KS DEL/2020 § 49 Kommunchef Attesträtt på balanskonto KS/2020:365 
KS DEL/2020 § 50 Andreaz Strömgren, 

kommunchef 
Förlängd betalningsfrist till 
1 januari 2021 under 
förutsättning att 
verksamhet med 
sällanköpshandel etableras 
på platsen 

KS/2020:63 

KS DEL/2020 § 51 Kommunchefen Avropa rådgivningsstöd för 
utvärdering av 
krishantering Covid-19 

KS/2020:301 

KS DEL/2020 § 52 Kommunchefen Anställningsavtal 
enhetschef 
verksamhetsstöd och 
informationshantering 

KS/2019:519 

KS DEL/2020 § 53 Miljö- och byggchef, 
Klas Lundgren 

Beslut om upprättande och 
undertecknande av 
köpehandlingar avseende 
del av Vivstamon 1:74 

KS/2020:374 

KS DEL/2020 § 54 Kommunchefen Anställningsavtal 
kommunikations- och 
marknadsansvarig 

KS/2020:384 



 
Protokoll 

79 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS DEL/2020 § 55 Miljö- och byggchef, 
Klas Lundgren 

Försäljning av strötomt i 
Solbacken (tomt 1) genom 
undertecknande av 
depositionsavtal och 
köpeavtal 

KS/2020:79 

KS DEL/2020 § 56 Kommunchefen Avtal interrim 
kommunikation och 
marknad 

KS/2020:420 

 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

80 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 410 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:12 2020-09-24 Protokoll 3 MSVA 2020-10-26 
KS/2020:11 Protokoll styrelsemöte Midlanda Flygplats AB 

2020-10-20.docx 
2020-10-22 

KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter AB 
2020-10-20 

2020-10-22 

KS/2020:1 Bilaga 2 Slutrapport från 
efterbehandlingsåtgärderna ”Miljösanering 
Fagervik” 20130225 inkl bilagor 

2020-10-22 

KS/2020:1 Bilaga 3 "Miljösanering Fagervik" Karta med 
markerat område med restriktioner 

2020-10-22 

KS/2020:1 Fagervik förbud och föreläggande om 
skyddsåtgärder, dnr 575-9368-2020 

2020-10-22 

KS/2020:1 e-post Länsstyrelsen Yttrande över utkast till 
beslut om föreläggande om restriktioner vid 
Fagerviks fd industriområde, dnr 575-9368-2020 

2020-10-22 

KS/2020:1 Länsstyrelsen Beslut kommuntal Västernorrland 
2021 

2020-10-22 

KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsen Västernorrland 
konsekvensutredning, Badgatan, Timrå kommun 
konsekvensutredning Badgatan 

2020-10-21 

KS/2020:1 e-post Länsstyrelsen Västernorrland 
konsekvensutredning, Badgatan, Timrå kommun 

2020-10-21 

KS/2020:1 Protokoll  Överförmyndarnämnden Mitt 2020-10-
19 

2020-10-20 

KS/2020:1 Mittstråket och ÅdalsbananBotniabanan 
Dialogmöte Norrtågstrafiken tidtabellen nu och 
nästa 

2020-10-15 

KS/2020:8 Medelpads Räddningstjänstförbund 
förbundsdirektionen Sammanträdesprotokoll 
2020-09-25 

2020-10-14 

KS/2020:1 Antagen 2020-09-28 Allmänna 
ordningsföreskrifter Härnösands kommun 

2020-10-14 

KS/2020:1 e-post Nya lokala ordningsföreskrifter i 
Härnösands kommun 

2020-10-14 

KS/2020:12 2020-09-23 Protokoll 3 TVAB 2020-10-14 



 
Protokoll 

81 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:1 bilaga till Revideringar i Avtal om Kundens 
användning av Ineras tjänster Ändringar i 
kundavtalet 2020-10-12 

2020-10-12 

KS/2020:1 e-post Revideringar i Avtal om Kundens 
användning av Ineras tjänster 

2020-10-12 

KS/2020:1 e-post, Länsstyrelsen Västernorrland, dnr 458-
8553-2020 Säkerhetsrapportgranskning avslutas 

2020-10-09 

KS/2020:1 bilaga till Länsstyrelsen Västernorrland, dnr 458-
8553-2020 Beslut att avsluta utan ytterligare åtgärd 

2020-10-09 

KS/2020:11 Midlanda flygplats Protokoll styreslemöte 20-05-08 2020-10-05 
KS/2020:11 Midlanda flygplats styrelsemöte protokoll 20-02-20 2020-10-05 
KS/2020:11 Midlanda flygplats Protokoll årsstämma 20-05-08 2020-10-05 
KS/2020:11 Midlanda flygplats Protokoll konstituerande 

styrelsemöte 20-05-08 
2020-10-05 

KS/2020:10 Midlanda fastighet Protokoll styreslemöte 2020-
05-08 

2020-10-05 

KS/2020:10 Midlanda fastighet Protokoll årsstämma 20-05-08 2020-10-05 
KS/2020:10 Midlanda fastighet protokoll konstituerande 

styrelsemöte 20-05-08 
2020-10-05 

KS/2020:1 bilaga till Revideringar i Avtal om Kundens 
användning av Ineras tjänster Justering av priser 
och prismodell 

2020-10-01 

KS/2020:1 e-post Revideringar i Avtal om Kundens 
användning av Ineras tjänster 

2020-10-01 

KS/2020:1 e-post, Förbundsdirektionens protokoll 2020-09-
29 

2020-10-01 

KS/2020:1 bilaga till Förbundsdirektionens protokoll 2020-
09-29 med bilagor 

2020-10-01 

KS/2020:1 Beslutsexpediering § 146 Sammanträdesplan 2021 2020-10-01 
KS/2020:1 Beslutsexpediering § 145 Ägardirektiv Bussgods i 

Västernorrland AB 
2020-10-01 

KS/2020:11 Protokoll styrelsemöte Midlanda Flygplats AB 
2020-09-10 

2020-09-29 

KS/2020:10 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter AB 
2020-09-10 

2020-09-29 

KS/2020:1 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-09-
21 

2020-09-28 

KS/2020:1 e-post, Kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner, preliminärt utfall, år 2021 - 
kommunen 

2020-09-28 

KS/2020:1 bilaga till Kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner 2021, prel utfall 

2020-09-28 

KS/2020:1 Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 2020-09-24 
KS/2020:1 SN §115 Socialnämndens sammanträdesdagar 

2021 
2020-09-24 

KS/2020:1 Inbjudan skolutmärkelse demokrati, Sveriges 
Kommuner och Regioner 

2020-09-22 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-10 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 411 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
Förslag till 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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