
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timå kommunhus 12.00-13.00 

Beslutande 
 

 
Stefan Dalin (S) ordf §§ 58-62,64-92 
Mari Eliasson (S) §§ 58-62,64-92 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Mari 
Eliasson (S) § 63 
Annika Söderberg (S) i stället för Maritza Villanueva 
Contreras (V) §§ 76-92 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V) §§ 58-62, 64-75 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) §§ 58- -  

 

 
 

 

61,64 92
Patrik Eriksson (T) istället för Robert Thunfors (T) §§ 62-
63
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) ordf istället för Stefan Dalin (S) § 63 
Niklas Edén (C)

Övriga närvarande Annika Nyberg, kommunsekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef  
Bo Glas, ekonomichef  
Marianne Larsson (SD), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare 
 
 

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

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 16 mars 2022 

/SammanträdeJusteringdatum/ 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 

 

Stefan Dalin (S), ordförande §§ 58-62,64-92 

Tony Andersson (M), ordförande § 63 

Annika Nyberg, kommunsekreterare 

Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 

ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Anslaget uppsatt den 
2022-03-17 

Anslaget nedtas den 
2022-04-08 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§58-§92 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 15 mars 2022 

Sammanträdet öppnas, § 58 

Anteckna närvarande, § 59 

Utse justerare, § 60 

Fastställa ärendelista, § 61 

Försäljning av del av Söråker 2:72, § 62 

Checkkredit, Timrå Invest AB, § 63 

Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2021, § 64 

Intern kontroll 2021, nämndernas rapportering, § 65 

Internkontrollplan 2022, Kommunstyrelsen, § 66 

Uppmärksamma medarbetarna för arbetet med Covid under 2 år: stöd till nämnderna, § 67 

Markanvisning Solhöjden (Ubo 4) – utvärderingskriterier, § 68 

Utredning av möjlighet till kollektivtrafik med linje 630 Timrå – Birsta, § 69 

Begäran om uppgift avseende Stiftelsen Per Bergmans donationsfond, § 70 

Kompletteringsbudget 2022, § 71 

Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv etablering, § 72 

Äldreomsorgscenter -beslut om fas 2, § 73 

Reglemente för valnämnden, § 74 

Rese- och ersättningsreglemente, § 75 

Ny avfallstaxa 2022-04-01, § 76 

Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav -svar, § 77 

Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och äldreomsorg-svar, § 78 

Ledamotsinitiativ från Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L)– Reseersättning, § 79 

Energieffektivisering - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 80 

Regional samverkansorganisation, § 81 

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022, § 82 

COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 83 

Information säkerhetsläget i Europa, krishanteringen i kommunen § 84 

Information om samråd Solhöjden, § 85 

Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 2021-08-31, § 86 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 2021, § 87 

Medborgarförslag - Bygg om hela återvinningscentralen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 88 

Medborgarförslag - Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till matsal för Mariedalsskolan - 

Kultur- och tekniknämndens beslut, § 89 

Delegationsbeslut, § 90 

Anmälningsärenden, § 91 

Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen, § 92  
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 

Sammanträdet öppnas 
 
 

 
 

  

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 

Anteckna närvarande 
 
 

 
 

  

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 

Utse justerare 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (L) att tillsammans med ordföranden, justera dagens proto-
koll.  

Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 16 mars 2022 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 

Fastställa ärendelista 
 
 

 

 

____ 
 

 

 

 
 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med ett tillägg av ärendet; Ledamotsinitiativ – Se över reseersättningen för för-
troendevalda, personal och brukare/medborgare som har rätt av kommunen att få reseersättning. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 

Ärendets behandling i kommunstyrelsen  
Stefan Dalin (S) föreslår att göra tillägg i ärendelistan med; Ledamotsinitiativ – Se över reseersättningen 
för förtroendevalda, personal och brukare/medborgare som har rätt av kommunen att få reseersätt-
ning. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 

Försäljning av del av Söråker 2:72 
KS/2020:272 
 

 

 

____ 
 

____ 
 

 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna köpehandlingar mellan Timrå kommun och AB Timråbo. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpehandling-

arna. 

Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet pga jäv. Patrik Eriksson (T) tjänstgör istäl-
let för Rober Thunfors (T). 

Ärendet 
Timråbo sökte om och beviljades under 2020 markanvisning och planbesked avseende område 3 av 
fastigheten Söråker 2:72. Området är beläget på en öppen gräsyta i centrala Söråker, omgiven av Tim-
råbos eget hyresbestånd. 

Timråbo ansökte om att ändra detaljplanen för att kunna bygga två högre punkthus, då behovet av ny-
byggnation i Söråker bedömdes som stort. Bostadsprojektet bedöms fylla en viktig funktion för att ak-
tivera flyttkedjor i, och i anslutning till, Söråker samt att det i hög grad bidrar till det övergripande målet 
att erbjuda livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Dessutom innebär bostadsprojektet nybyggnation på 
en av våra mindre orter där få nya bostäder tillkommit de senaste decennierna. 

Markanvisning beviljades 6 oktober 2020. Vid samma sammanträde lämnades ett positivt planbesked. 

7 december 2021 ändrades detaljplanen som nu medger byggrätt om maximalt 5000 kvm BTA med en 
total byggnadshöjd om 23 meter (tidigare 7,6 m).  
 

 

 

 

 

 

Förrättning för att avstycka fastighet pågår. 

Timråbo har meddelat att de nu vill förvärva fastigheten. Ansökan om bygglov lämnades in 18 februari 
2022. 

Marken har den 23 november 2021 värderats till 750 kr/kvm BTA. Timråbo har för avsikt att bygga 
4 300 kvm BTA, vilket innebär en total köpeskilling om 3 225 000 kronor. 

Ärendets tidigare behandling 
KS § 320 (2020-10-06) 

Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Bilaga 1 
Värdering 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kultur och teknik 
Näringslivskontoret 
Miljö- och byggkontoret 
Timråbo 
 

 

 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 

Checkkredit, Timrå Invest AB 
KS/2022:119 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Bevilja Timrå Invest AB en checkkredit om 3 mnkr . 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet pga jäv. 
Tony Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). Johan Engström Lockner (S) 
tjänstgör som ledamot istället för Stefan Dalin (S), Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson 
(S) samt Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 

____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun såsom avtalspart med Swedbank har att fastställa eventuella checkkrediter som respektive 
juridisk person som är ingående i koncernkontoavtalet berörs av.  

 
Timrå Invest AB har i styrelsebeslut 2020-10-20 begärt att bolaget skall få en checkkredit om 3 mnkr. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att bolaget i och med beslutade förvärv/exploateringsinsatser 
från mars 2022 nu erfordrar en checkkredit. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Timrå Invest AB 2020-10-20 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 

Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2021 
KS/2022:81 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 
2. Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har följt upp Verksamhetsplan och Budget 2021 utifrån ny styrmodell. Ana-
lys har gjorts av hur verksamheternas arbete bidrar till målbilder och strategier, samt följt upp ekonomi 
och idéburna offentliga partnerskap, IOP. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen upprättade Verksamhetsplan och Budget 2021 med diarienr KS/2020:414 § 370 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Verksamhetsberättelse 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 

Intern kontroll 2021, nämndernas rapportering 
KS/2021:507 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
1. Godkänna rapporterna om den interna kontrollen 2021 från kultur- och tekniknämnden, barn- och ut-
bildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Det finns inget i rapporterna som 
ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.  
 
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer  

 
Ärendet 
Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt om-
råde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med årsredovis-
ningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrel-
sen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-
porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, be-
stämma om sådana.  
Kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnads-
nämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2021, rapport med plan.  
Kultur- och tekniknämndens beslut § 145/21  
Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2021, rapport med plan  
Socialnämndens beslut § 185/21  
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2021, rapport med plan  
Barn- och utbildningsnämnden beslut § 149/21  
Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2021, rapport med plan  
Miljö- och byggnadsnämndens beslut §xx/22  
Vision 2025  

 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 

Internkontrollplan 2022, Kommunstyrelsen 
KS/2022:78 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna planen för intern kontroll 2022. 
____ 
 
Ärendet 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsens samlade 
verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret samt internkontrollsamordnare 
vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för före-
slagen internkontrollplan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys  
Plan för granskning av intern kontroll 2022 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 

Uppmärksamma medarbetarna för arbetet med Covid under 2 år: stöd 
till nämnderna 
KS/2022:91 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna tillämpning av bidrag till nämnderna för att uppmärksamma medarbetarnas arbete 
under Covid-pandemin. 

 
2. Finansiera insatsen med 400.000 kr från kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela till 

nämnderna utifrån antalet medarbetare. 
 

3. Överlåta till förvaltningarna att inom ramen för sitt arbetsgivaransvar överväga form och til--
lämpning för hur medarbetarnas insats ska uppmärksammas. 
 

4. Anmoda nämnderna att i sin fyramånadersrapport redovisa tillämpning, vad som har genom-
förts eller vad som planeras för att uppmärksamma personalen. 

 
Ärendet 
Efter ett ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen beslutades att uppdra till kommunchefen att återkomma 
med förslag till kommunstyrelsesammanträdet i mars på hur kommunen ska möjliggöra för ett fysiskt 
möte inkl måltid eller motsvarande till alla våra arbetsgrupper för deras enorma arbete under pandemin 
och att finansieringen sker via kommunens finansförvaltning med ett maxbelopp om 400.000 kr. 
Kommunstyrelsen hanterar frågan i egenskap av ansvarig för kommunens krisledningsplan och organi-
sation samt  som kommunens ledande personalorgan. Kommunchefen redovisar i ärendet förslag till 
tillämpning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 

Markanvisning Solhöjden (Ubo 4) - utvärderingskriterier 
KS/2022:113 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Markanvisningsavtalen i Solhöjden ska löpa på 48 månader. 

2. Hållbarhetsperspektiv enligt Agenda 2030 och träbyggnation utgör särskilda utvärderingskrite-

rier vid markanvisningarna för Solhöjden. 

3. Delegera till kommunchef att besluta om tilldelning inom Solhöjden. 

____ 

Ärendet 
Enligt Timrå kommuns riktlinjer sker anvisning av mark i första hand genom direktanvisning. Vid di-
rektanvisning förbehåller sig kommunen sin fria prövningsrätt i egenskap av markägare. Kommunen 
har alltid möjlighet att avslå en ansökan. Anbudsförfarande och markanvisningstävling kan användas i 
särskilda fall. 
 
Det har inte funnits anledning att frångå direktanvisning som metod vid anvisningarna i Solhöjden. 
Direktanvisning ger kommunen en möjlighet att skapa en helhet (med rätt antal byggherrar) som är 
svårare att säkerställa vid ett anbudsförfarande. Direktanvisning driver inte heller upp markpriserna 
eller ger upphov till det omfattande förgävesarbete som en markanvisningstävling gör. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen vid val av byggherre ta hänsyn till dennes ekonomiska stabilitet och 

långsiktighet. Därutöver ska kommunen försäkra sig om att det finns rimliga konkurrensförhållanden 

på marknaden.  

Vidare ska kommunens beslutade mål och riktlinjer ligga till grund för tilldelning av markanvisning – 
vilket i detta fall bör handla om kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om att träbyggnation 
och hållbarhet (agenda 2030) ska vara centrala utgångspunkter i arbete med det nya bostadsområdet.  
Det ger oss sammantaget fem olika kriterier som byggherrarna utvärderas på. 

Enligt gällande riktlinjer kan kommunen, i särskilda fall, tidsbegränsa markanvisningarna till 48 månader 
istället för de 24 som är standard. Ett nytt bostadsområde utgör exempel på sådant särskilt fall. Tidiga 
markanvisningar bedöms vara värdefullt i Solhöjden-projektet men för att byggherrar ska vara villiga att 
bidra i detaljplanearbetet, vill de vara säkra på att markanvisningen inte upphör innan ett markförvärv 
kan genomföras. Av den anledningen föreslås markanvisningsavtalen i Solhöjden löpa på 48 månader 
istället för 24. 
 
Enligt gällande riktlinjer beslutar kommunstyrelsen om markanvisningar. En markanvisning är dock 
endast en ensamrätt att förhandla med kommunen om ett förvärv. Den ensamrätten har ett begränsat 
ekonomiskt värde som är avgränsat i tid. 
 
Det bedöms vara i linje med intentionerna i den nya styrmodellen att föreslå att besluten om tilldelning 

av markanvisningar delegeras till kommunchef – som dessutom utgör styrgruppens ordförande för 

projekt Solhöjden. 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisning 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen  
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
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§ 69 

Utredning av möjlighet till kollektivtrafik med linje 630 Timrå - Birsta 
KS/2021:517 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Uppdra till Trafiksamordnaren att beställa en utredning av bättre tillgänglighet av DinTur för trafik till 
och från Timrå- Birsta. 
____ 
 
Ärendet 
PRO i Timrå har under lång tid önskat kollektivtrafik från Timrå till Birsta. 
 
Det har tidigare gjorts en utredning om trafik mellan Timrå och Birsta där DinTur och Timrå kommun 
har sett över vissa turer på linje 611 som då skulle kunna avvika från rutten på E4 och gå norra vägen 
istället och grovt kostnadsberäknat på sträckan, där kostnadsberäkningarna baserats på en motsvarande 
sträcka på linje 120. 
 
Den 9 december 2021 hölls ett nytt möte med PRO och DinTur. DinTur visade en presentation och 
påvisade att det finns möjligheter för resenärer från Timrå att byta till Sundsvalls stadstrafik och där-
med också kunna färdas inom Birsta till befintliga hållplatser. DinTurs presentation finns med som 
bilaga. 
 
PRO framförde under mötet en önskan att se över möjligheterna att använda linje 630, plusbussen, för 
en utsträckning mellan Timrå och Birsta, 2 dagar i veckan, och då helst att en av dagarna ska vara på 
tisdagar. 
 
Utredning 
utredning föreslås ge svar på följande: 

 Utredningen ska utgå från tillgängligheten för samtliga resenärer från Timrå, även de resenärer 
som kanske har svårare att gå längre sträckor, att färdas till- och inom Birsta och tillbaks. 

 Hur tillgängligheten kan förbättras i avseende gångavstånd för byte av buss och att färdas och 
angöra befintliga trafikerade hållplatser både östra och västra Birsta. 

 Utredningen ska visa den totala kostnaden för att nå god tillgänglighet, med precisering om vad 
som utgör kostnaden. 

 
Övrig information som är bra att ha med sig 

 Om målgruppen är inriktad på de som inte kan gå för att byta buss till och från E4 eller från t 
ex ICA Maxi till närmaste hållplats, hur blir det då när de kliver av bussen i Timrå kommun, hur 
långt har de då att gå till sin bostad?  Det kan vara bra med precisering av målgruppen och vad 
det är för behov som ska tillgodoses med denna trafik och stämma av det mot förväntningarna. 

 Om utredningen visar att det behövs en ny linje för att tillgängligheten för Timrås resenärer ska 
uppnås behöver det också tas reda på om det krävs trafikpliktsbeslut i förbundsdirektionen för 
att införa sådan linje. 

 Om utredningen visar att en befintlig linje i Timrå ska ändra utsträckning till att trafikera Birsta 
behöver det kollas på om fordonen har en sådan klass att de kan ha passagerare på E4. Går lin-
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

jen inte på E4 så måste den nog utformas så att den endast trafikerar hållplatser i Timrå och 
Birsta, dvs. inte sträckan däremellan. Detta behöver hållas tydligt med tanke på nuvarande 
finansieringsmodell eftersom Timrå kommun får finansiera den här linjen i sin helhet. 

 
Trafiksamordnaren överlämnar ärendet till kommunstyrelsen att besluta om en utredning ska begäras 
från DinTur. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
DinTurs presentation 
Tidigare utredning 
Nuvarande tidtabell linje 630 
 
Protokollsutdrag till 
PRO Timrå 
Din Tur 
Trafiksamordnare 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 

Begäran om uppgift avseende Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
KS/2021:328 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland har inkommit med en begäran om uppgift avseende Stiftelsen Per Berg-
mans donationsfond. Länsstyrelsen vill att yttrande ska behandlas av förvaltarens högsta beslutande 
organ vilket är kommunstyrelsen. Länsstyrelsen vill ha en kopia av protokoll som utvisar det beslut som 
KS tagit om arvodes modell för Per Bergmans donationsfond. Modellen har tagit vi KS dnr 
KS2021:328 och protokoll med paragraf 224 har lagt som en bilaga. 
Länsstyrelsen vill också se hur arvodet har räknats fram se bild nedan: 
 

 
 
Den modell som Timrå kommun använder sig av är väl beprövad och används av andra aktörer och är 
en prestationsbaserad modell som kallas Watermarks. För att få någon ersättning måste kapitalet växa 
med minst 4 procent. Då avkastningen var 19,5 mnkr drar man bort de 4 procent som är Watermark så 
blir ersättningen 12,5 procent på 14,9 mnkr dvs ca 1,8 mnkr vilket får anses var mycket rimligt. 
En aktivt förvaltad fond hos en bank eller förvaltare kostar i snitt 1,5 procent vilket motsvarar en kost-
nad på ca 1,9 mnkr oavsett hur bra fonden går till den kostnaden kommer avgifter som courtage vid 
försäljning av aktier och fonder. Det finns också dolda avgifter i form av rabatter och kickoff mellan 
banker och förvaltare.  
 
Länsstyrelsen anmärker också på att det bara är kommunstyrelsens ordförande som skrivit på årsredo-
visningen. Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att vara firmatecknare 
för stiftelsen och har i den egenskapen skrivit på årsredovisningen. Se beslut i bilaga KS dnr 
KS2018:419 och protokoll med paragraf 341. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Revisorernas granskning var uppe på KS2021:328 den 31 aug 2021  
 
 

Ingående balans Nordea 2019-01-02 115 592 411            

Utgående balans Nordea 2019-12-30 104 497 785            

Summa 11 094 626-               

Transktioner som har minskat utg. balans

Köp aktier bostadsfonden 25 016 000               

Utdelning stipendier 3 632 750                 

Summa 28 648 750               

Svenska bostadsfonden: Realiserade och orealiserade värdeökningar

Utdelning SBF 932 800                    

Värdeökning SBF 1 022 052                 

Summa 1 954 852                 

Total avkastning 2019 19 508 976               

Ej ersättningsbar avkastning enligt modell (4,02 %) 4 646 815                 

Summa ersättningsbar avkastning 14 862 161               

Kommunens ersättning enligt placeringspolicy, 12,5 % 1 857 770                 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Placeringspolicy §224 KS protokoll 
Firmateckning §341 protokoll 
 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 

Kompletteringsbudget 2022 
KS/2022:70 
 
Beredningsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna kompletteringsbudget 2022.  
____ 
 

Ärendet 
Kommunens nämnder har begärt kompletteringsbudget för 2022, främst p.g.a. att investeringsprojekt blivit 
förskjutna i tiden. Utöver förskjutning i tid så begär kultur- och tekniknämnden ökat anslag med 7 000 tkr 
för simhallsprojektet på grund av index. 
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kultur- och tekniknämnd, Barn- och ut-
bildningsnämnd, Socialnämnd samt kommunledningskontor kan beviljas.  
Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2022 med 40 807 tkr till  
218 007 tkr .  
 

 
Beslutsunderlag 
Framställningar från nämnder/förvaltningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 

Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv etablering 
KS/2022:75 
 
Beredningsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att 
möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvalls kommun och åter-

komma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för indu-
strietablering enligt punkt 1 ovan. 

 
3. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardi-

rektiv enligt punkt 2 ovan. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta samverka med Sundsvallsregionens kommuner i det 

fortsatta etableringsarbetet. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar motsvarande beslut enligt 
punkt 2, 3 och 4 ovan. 

 
Ärendet 
Tillsammans med Sundsvalls kommun har Timrå samordnat ett arbete i Sundsvallsregionen för att at-
trahera Northvolts och Volvos nästa Gigafabrik för batteritillverkning till Torsboda. Samverkan har 
fungerat väl, Torsboda har varit kvar som en av ett fåtal platser som har varit högintressant för etable-
ringen. Tyvärr valde Northvolt och Volvo att inte lägga sin nästa fabrik i Timrå och Sundsvallsregionen. 
Det har samtidigt uttryckts att det finns ett fortsatt intresse från Northvolt att föra dialog kring annan 
etablering i Torsboda, och flera andra intressenter har bekräftat sitt intresse för platsen.  
 
I ärendet föreslås fortsatta och formaliserade samverkansformer för att fortsätta förbereda platsen 
Torsboda för nästa riktigt stora näringslivsetablering. En sådan inriktning och satsning kräver att den 
prioriteras i gällande uppdrag Ett samhällsbyggande för ett växande Timrå i kommunens verksamhetsplan 
och budget, vilket ger kommunkoncernen möjlighet att verka för en intressent som ger många tusen 
arbetstillfällen och prioritera detta i förhållande till andra politiska uppdrag. Uppdraget ska återrapport-
eras med detaljerat förslag till bolagsstruktur för att formalisera samverkan med Sundsvalls kommun. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå (KS/2021:183) 
KF § 127 2021-06-14. 
 
Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
Skrivelse - Inriktning och samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Sundsvalls kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 

Äldreomsorgscenter -beslut om fas 2 
KS/2022:123 
 
Beredningsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Uppdra till socialnämnden att tillsammans med Timråbo gå vidare till fas 2 gällande byggnation 
av Äldreomsorgscenter. 

2. Hänskjuta finansiering av nytt äldreomsorgscenter med tillkommande verksamhetskostnader till 
gemensam beredning för verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av 
ett nytt äldreomsorgscenter (ÄOC). Socialnämnden ställde sig 2020 bakom ett förslag gällande byggnat-
ion av ÄOC, och gav i februari 2021 i uppdrag till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om 
att ta fram ett beslutsunderlag för byggnationen. Socialnämnden har begärt in tidsplan och statusrap-
porter samt att en större uppföljning ska göras och godkännas av socialnämnden inför övergång till 
varje ny fas.  
 
Socialnämnden har den 15 februari 2022 godkänt uppföljning av fas 1. Socialnämnden har även beslu-
tat att placering av ÄOC, enligt Lokalresursplanen, ska vara i området Böle/Sörberge och alla platser 
ska byggas på en gång, inte i etapper. ÄOC ska innehålla 90 boendeplatser i storleken 30-34 kvadratme-
ter och varje avdelning ska innehålla upp till 15 boendeplatser. Förutom boendeplatser ska ÄOC inne-
hålla dagvård, korttidsvård, café, gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. Syftet är att tillgodose 
det bekräftade behov av platser och funktion som identifierats i fas 1. 
 
Timråbo har lämnat en ekonomisk kalkyl, med beräknad framtida hyreskostnad för byggandet av ÄOC 
tillsammans med en beskrivning av projektets fas 2. Förvaltningen har även gjort en beräkning av 
tänkta verksamhetskostnader. Socialnämnden har godkänt denna rapportering och föreslår att gå vidare 
till fas 2. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2018-09-24 § 119 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 12 
Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 
Kalkyl kostnader ÄOC 
Verksamhetskostnader ÄOC 
Fas 2 Timråbo 
Avtal om genomförande av nytt Äldreomsorgscenter  

Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Timråbo 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 

Reglemente för valnämnden 
KS/2022:107 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (L), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm 
(SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat valnämndens reglemente för att anpassas till insynsplats i val-
nämnden.  
 
Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i valnämnden, har rätt att närvara vid valnämndens 
sammanträden (en så kallad insynsplats). Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller insyns-
platsen och en ersättare för denne (endast en närvarar vid ett sammanträde). Syftet är att alla partier ska 
kunna förbereda sig inför och få tillgång till valnämndens handlingar. Med insynsplats menas en ”lyss-
narplats” i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller rätt att lägga förslag eller 
protokollsanteckningar. 
 
Den som har en insynsplats har rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser om ersättning för in-
synsplats till förtroendevalda för närvaro vid valnämndens sammanträden. 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) föreslår i ändringsyrkande att stryka 
texten att yttranderätten inte gäller för de som är utsedda att delta via insynsplatser. Stefan Dalin (S) 
föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar fö-
reslå kommunfullmäktige att bifalla kommunledningskontorets förslag. 
 

Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller kommunlednings-
kontorets förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T) m fl förslag röstar Nej.  
 
Vid omröstningen avges 6 Ja-röster, 3 Nej-röster och 2 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla kommunledningskontorets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden  
Vision 2025 
 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 

Rese- och ersättningsreglemente 
KS/2022:108 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av rese- och ersättningsreglemente. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat rese- och ersättningsreglemente för att anpassas till insynsplat-
ser i valnämnden. 
 
Ledamot/ersättare som har insynsplats i nämnd uppbär inget arvode i samband med sammanträde. 
 
Ledamot/ersättare som har insynsplats har rätt till förlorad arbetsförtjänst i samband med samman-
träde. 
 
 
Beslutsunderlag 
Rese- och ersättningsreglemente  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 

Ny avfallstaxa 2022-04-01 - reviderad 
KS/2021:504 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 
 

2. Upphäva beslutet 2022-02-28 § 10 punkten 1. 
____ 
 
Ärendet 
Ärendet om revidering av avfallstaxa fr o m 2022-04-01 behandlades i kultur- och tekniknämnden 
2022-02-16 och i kommunfullmäktige 2022-02-28. Då två felaktiga belopp därefter har upptäckts behö-
ver ärendet åter behandlas. 
 
Kultur- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation föreslå kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige besluta godkänna revidering av ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att göra tillägg beslutet med; fastställa ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01 sam att 
upphävs beslutet 2022-02-28 § 10 punkten 1. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande avfallstaxa 
KF 2022-02-28 §10 
Avfallstaxa fr o m 2022-04-01 - Beslutad taxa, fel markerade med gul färg 
Ny avfallstaxa 2022-04-01 – Reviderad 
Undertecknat delegationsbeslut 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 

Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav -svar 
KS/2021:279 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm 
(SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Marianne Larsson (SD), tillsammans med Mats Wallin (SD), föreslår i motion, inkommen den 31 maj 
2021, gällande våra äldre samt arbete inom vård och omsorg: 
 
”Att all personal ska kunna göra sig förstådd i det svenska språket i både tal och skrift.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, att remittera motionen till Socialnämnden för ytt-
rande. 
 
Socialnämnden gav, den 14 september 2021, förvaltningen i uppdrag att redovisa de insatser som görs i 
verksamheterna för stöd i svenska språket och inkludering samt att ta fram en handlingsplan om hur 
verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer som behöver förstärka 
sina språkkunskaper. 
 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till handlingsplan samt planerat ett projekt för genomfö-
rande av språkutvecklande insatser. 
 
Socialnämnden har antagit handlingsplanen och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hän-
visning till handlingsplan för språkutvecklande insatser. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen. Stefan Dalin (S) föreslår att 
anse motionen besvarad.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
förslag att anse motionen besvarad röstar Ja och den som bifaller Ulf Lindholms (SD) och Robert 
Thunfors (T) förslag röstar Nej.  
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 4 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunsty-
relsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Stefan Dalins (S) förslag att anse motionen besva-
rad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-06-14 § 130, Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 17 
Motivering reservation för beslut 
Handlingsplan språk och inkludering inom äldreomsorgen 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 

Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och äldre-
omsorg -svar. 
KS/2021:280 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm 
(SD) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
I motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) 
inkommen till kommunledningskontoret 2021-05-31 föreslås: 
 

- Att ett utdrag av belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal. 
 

- Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma missbrukspro-
blematik inom personalen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 129 att remittera motionen till socialnämnden för ytt-
rande. 
 
Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med förslag att avslå motionens punkt om belastningsregis-
ter utifrån att lagstöd för detta ännu saknas. För motionens punkt om stickprov för att und-
vika/förekomma missbruksproblematik föreslås avslag då det redan finns ett kommunövergripande 
styrdokument som reglerar detta, Vägledande råd och bestämmelser om alkohol, andra droger och spel 
(KS 2019-09-17 § 299).  
 
Socialnämnden har beslutat föreslå avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till motionen. Stefan Dalin (S) föreslår att 
anse motionen besvarad.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
förslag att anse motionen besvarad röstar Ja och den som bifaller Ulf Lindholms (SD) och Robert 
Thunfors (T) förslag röstar Nej.  
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunsty-
relsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Stefan Dalins (S) förslag att anse motionen besva-
rad. 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-06-14 § 129 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 16 
Socialnämndens yttrande över motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
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§ 79 

Ledamotsinitiativ från Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L)-
Reseersättning 
KS/2022:139 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Uppdra till kommunledningskontoret att utreda frågan och återkomma till nästkommande kommunsty-

relsemöte med förslag till beslut. 

____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) har genom ledamotsinitiativ föreslagit med anledning av 
de extremt höga bensin- och dieselpriserna som påverkar hela samhället bör kommunen se över reseer-
sättning för förtroendevalda, personal och brukare/medborgare som har rätt av kommunen att få rese-
ersättning. Detta med syfte att under en period temporärt höja ersättningen. 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår kommunstyrelsen uppdrar till kommunlednings-
kontoret att återkomma till nästa sammanträde i kommunstyrelsen med förslag på temporär höjning av 
reseersättningen. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår att uppdra till kommunledningskontoret att utreda frågan och återkomma till 

nästkommande kommunstyrelsemöte med förslag till beslut. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2022 
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§ 80 

Energieffektivisering - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:114 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 

I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda förutsättningar 
för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i samband med arbete 
med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera typer av åtgärder. En 
åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga fastigheter. Viktiga faktorer 
att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och att takkonstruktionen klarar av 
den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. Förvaltningen föreslår att nämnden 
uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för sol-
cellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering av eventuellt kommande fördjupade ut-
redningar inför investeringsbeslut om framtida solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. Förvaltningen gjorde en första 
inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan vara möjligt. Kultur- och teknik-
nämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för solceller 
vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett följande fastigheter Centralköket/Arenaskolan, 

nya brandstationen Timrå samt Timrå kommunhus med följande resultat: 

Centralköket/Arenaskolan 

Omfattning: 360 st solceller och 2 växelriktare inkl. arbete.  

Kostnaden är kalkylerad till ca 1.700 tkr.  

Anläggningen skulle producera ungefär 115 – 120 MWh/år. 

Nya brandstationen Timrå 

 

Omfattning 472 stycken solceller och 2 stycken välriktare inkl. arbete. 

Kostnaden är kalkylerad till ca 1.950 tkr. 

Anläggningen skulle producera ungefär 145 MWh/år. 

Detta ingick inte i projektet när det startade. 

Timrå kommunhus 

Under projektering gällande omfattning. 
Kostnaden är budgeterad till ca 1.350 tkr. 
Anläggningen bedöms kunna producera ungefär 345 MWh/år. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Upphandling av respektive objekt är påbörjade och kommer att slutföras om beslut tas av nämnden 

annars avbryts upphandlingarna. Förvaltningen anser att det är en bra satsning eftersom bedömningen 

är att energimarknaden kommande år kommer kunna vara volatil samt att energipriserna högre.  

Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om investering gällande följande objekt: Centralkö-

ket/Arenaskolan, nya brandstationen Timrå, Timrå kommunhus.   

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16:  

1. Använda 3.650 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för 

objekten Centralköket/Arenaskolan och nya brandstationen Timrå. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar.  

3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 

4. Återremittera till förvaltningen att ej gå vidare med investering kommunhuset och    

    till förmån för nya badhuset utreda investering där istället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Protokollsutdrag KTN 220216 § 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 

Regional samverkansorganisation 
KS/2022:115 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunerna i länet och regionen har beslutat gemensamt om en målbild för God och Nära vård. En 
viktig del i det arbetet är det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. En ny samverkansmodell 
kommer att ersätta socialreko och även inkludera skolan. Skolans medverkan anses som nödvändig och 
viktig i de frågor som rör barn och ungdomar.  
 
I länet pågår nu ett arbete med att ta fram en ny samverkansorganisation mellan regionen, länets social-
förvaltningar samt länets skolförvaltningar. Ett förslag på en politisk struktur ska tas fram till den 1 maj 
2022 och ett förslag på en tjänstemannastruktur ska tas fram till 31 oktober 2022. 
 
Socialnämnden har tagit ett beslut om inriktning för fortsatt samarbete med samverkansmodellen samt 
uppdraget till förvaltningschef att utarbeta ett förslag på samverkansmodell i samarbete med bered-
ningsgrupp och länets skolchefer. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 14 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 2022 
KS/2022:66 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskrivning, 
utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska ställ-
ning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informations-
modell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2020. Lägesbe-
skrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat som inte är 
närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra nämnder. 
Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för kommunstyrel-
sens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
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§ 83 

COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2022:61 
 
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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§ 84 

Information säkerhetsläget i Europa/ krishanteringen i kommunen 
 
KS/2022:121 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Med anledning av Rysslands angrepp på Ukraina 2022-02-24 har ett arbete inletts för att, om behovet 
uppstår, kommunen på ett relevant sätt ska fullfölja sitt geografiska områdesansvar.  
Utvecklingen sker mycket snabbt. En uppdaterad lägesbild tas fram före kommunstyrelsens samman-
träde.   
 
Beslutsunderlag 
Lägesbild som kompletteras inför sammanträdet.  
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§ 85 

Information om samråd Solhöjden 
KS/2021:492 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen.  
 
Ärendet 
Beslut om positivt planbesked för Planprogram Solhöjden var uppe i KS 2022-01-11. Syftet med plan-
programmet är att utreda förutsättningar för att etablera ett nytt bostadsområde i Timrå och ta fram en 
övergripande struktur. Vidare är även syftet att ta fram en vision och mål för området samt sätta strate-
gier. Planprogrammet ämnar bredda kommunens beslutsunderlag genom att ha tidig dialog och få in 
synpunkter från fastighetsägare, boende, myndigheter och andra berörda. Ett planprogram är inte juri-
disk bindande, som en detaljplan, utan är vägledande för kommande detaljplanearbete. 
 
Det kommande steget i planprogramsprocessen är samråd som kommer att ske 28/3-18/4. En fysisk 
träff planeras även under samrådstiden med möjlighet att träffa projektgruppen och ställa frågor. Efter 
passerat datum kommer synpunkterna att sammanställas och bearbetas, och därefter tas planprogram-
met upp för beslut om godkännande. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Positivt startbesked KS 2022-01-11 §8 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
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§ 86 

Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 
2021-08-31 
KS/2021:425 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Bedömning delårsrapport MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund 2021-08-31 har inkommit till 
kommunledningskontoret för kännedom. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bedömning  
Missiv 
Summering 
Rapport  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 87 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 2021 
KS/2022:105 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har översänt ej verkställda beslut SoL och LSS 2021. 
 
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). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom före-
skriven tid. Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt reviso-
rer. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 
Ej verkställda beslut 
Vision 2025 
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§ 88 

Medborgarförslag - Bygg om hela återvinningscentralen - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2021:394 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om hela återvinningscentralen. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då förvaltningen redan påbörjat översyn av det 
framtida behovet kring återvinningscentral. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220216 §4 
Tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsen 2022-03-15 
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§ 89 

Medborgarförslag - Bygg om baksidan av kommunhusets parkering till 
matsal för Mariedalsskolan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:467 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om baksidan av kommunhusets parkering till matsal 
för Mariedalsskolan. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då en lokaliseringsutredning avseende matsalens 
placering redan pågår. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 avslå medborgarförslaget. 
Dock kommer medborgarförslaget att vidarebefordras till lokaliseringsutredningen som ett underlag till 
befintlig utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220216 § 5 
Tjänsteskrivelse 
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§ 90 

Delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Delegations 

paragraf 

   Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2022 

§ 3 

   Beslut om lägenhetsnum-

mer enligt lag om lägen-

hetsregister (SFS 2006:378) 

10-11 §§ 

KS/2022:72 

KS DEL/2022 

§ 4 

  Kommunchefen Ny överenskommelse 

medlemskap myndighets-

nätverket 

KS/2022:73 

KS DEL/2022 

§ 5 

   Beslut om belägenhetsa-

dress enligt lag om lägen-

hetsregister (SFS 2006:378) 

10-11 §§ 

KS/2022:80 

KS DEL/2022 

§ 6 

  Köpehandlingar 

upprättas och un-

dertecknas för 

fastigheten Timrå 

Strand 5:142 

Köpehandling upprättas 

och undertecknas för fas-

tigheten Timrå Strand 

5:142 

KS/2021:494 

KS DEL/2022 

§ 7 

   Beslut om belägenhetsa-

dress enligt lag om lägen-

hetsregister (SFS 2006:378) 

10-11 §§ 

KS/2022:86 

KS DEL/2022 

§ 8 

  Köpehandling 

upprättas och un-

dertecknas för 

fastigheten Strand 

5:155 

Köpehandling upprättas 

och undertecknas för fas-

tigheten Timrå Strand 

5:155 

KS/2021:493 
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KS DEL/2022 

§ 9 

   Beslut om belägenhetsa-

dress enligt lag om lägen-

hetsregister (SFS 2006:378) 

10-11 §§ 

KS/2022:122 
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§ 91 

Anmälningsärenden 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2022:4 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-

17 
2022-01-19 

KS/2022:4 Kopia för kännedom om länsstyrelsens beslut 2022-01-25 
KS/2022:4 Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor 2022-01-25 
KS/2022:76 Beslutsexpediering § 5 Bussgods i Västernorrland 

AB 
2022-01-31 

KS/2022:76 Protokoll_20220127_med bilaga_signerat 2022-01-31 
KS/2022:4 Länsstyrelsens Beslut angående anmälan enligt 28 

§ Fo 1998899 avseende schaktarbeten för dammar 
inom Östrandfabrikens industriområde,dnr 555-
11496-2021 

2022-02-02 

KS/2022:4 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2022-01-
28 

2022-02-08 

KS/2022:4 bilaga till  Räddningstjänstens Olycksutredning 
efter branden i Ånge 2021-11-26, Dödsbrand med 
snabb brandspridning 

2022-02-21 

KS/2022:4 Räddningstjänstens Olycksutredning efter branden 
i Ånge 2021-11-26 

2022-02-21 

KS/2022:4 Inbjudan Inera ägarråd 2 maj 2022 2022-02-21 
KS/2022:4 Frågor från Nämnden för prövning av oredlighet i 

forskning 
2022-02-24 
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§ 92 

Gratis hyra av torgplatser under coronakrisen 
KS/2022:120 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat om fortsatta kommunala åtgärder avseende stöd till företa-
gen t o m 30 juni 2022. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 fortsätta med gratis hyra av 
torgplatser under tiden 1 januari – 30 juni 2022. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 200429 att gratis hyra av torgplatser införs för alla under tiden 1 
maj-31 augusti 2020. Nämnden beslutade även 200904 att fortsätta med gratis hyra av torgplatser under 
tiden 1 september–31 december 2020 samt 201203 under tiden 1 januari-31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut KS DEL/2021 §65 
Protokollsutdrag KTN 220216 §17 
Tjänsteskrivelse 
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