
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan Timrå kommunhus 11:30-11:55 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S), deltar via zoom 
Bengt Nilsson (S), deltar via zoom 
Johanna Bergsten (S), deltar via zoom 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Anna-
Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V), deltar via zoom 
Björn Hellquist (L), §§ 9-32, deltar via zoom 
Robert Thunfors (T) 
Marianne Larsson (SD) tjänstgör istället för Ulf Lindholm 
(SD) 
Tony Andersson (M), deltar via zoom 
Niklas Edén (C), deltar via zoom 

 

 

Gun Stefansson (L) §§ 1-8, deltar via zoom 

Övriga närvarande Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare deltar via 
zoom 
Björn Hellquist (L), ersättare §§1-8, deltar via zoom 
Gun Stefansson (L), ersättare §§ 9-32, deltar via zoom 
Patrik Eriksson (T), ersättare, deltar via zoom 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare, deltar via zoom 
Oskar Andersson (M), ersättare, deltar via zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef, deltar via zoom 
 
 

 

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

Utses att justera Stig Svedin (V) och Tony Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 12 januari 2022  

Underskrifter 

Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

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

 

  

Stig Svedin (V), justerare Tony Andersson (M), justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Anslaget uppsatt den 
2022-01-12 

Anslaget nedtas den 
2022-02-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§32 

……………………………………………………………….. 

 

 Helene Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 11 januari 

Sammanträdet öppnas, § 1 
Anteckna närvarande, § 2 
Mötets former och genomförande, § 3 
Utse justerare, § 4 
Fastställa ärendelista, § 5 
Lokalisering av ny förskola Söråker, § 6 
Återrapportering aktiviteter Bredbandslyftet, § 7  
Beslut om startbesked Solhöjden planprogram, § 8 
Finansiering av Etapp 1 UBO4( Solhöjden), § 9 
Ny avfallstaxa 2022-04-01, § 10 
Införande av riskskatt – Kommuninvest, § 11 
Överförmyndarnämnden Mitt - Verksamhetsplan 2022, § 12 
Projekt demokratiska innovationer på lokal nivå, § 13 
Avtal - köp av upphandlingstjänster mellan Timrå och Sundsvalls kommun, § 14 
Internkontrollplan 2022 - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 15 
Matsal Mariedalsskolan - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 16 
Taxor och avgifter 2022 - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 17 
Revisionsrapport Grundläggande granskning av  AB Timråbo, § 18 
Plan intern kontroll 2022 – Miljö- och byggnadsnämnden, § 19 
Beslutsattestanter 2022 – Miljö- och byggnadsnämnd, § 20 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022, § 21 
AB Timråbo – Internkontrollrapport, § 22 
Intern kontroll 2022 -Socialnämndens plan, § 23 
Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan vårdcentralen och Folketshus 
för barnens säkerhet till och från Söråkers skola - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 24 
Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och cykelöverfart över 
järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en informationstavla om Ljustorpsån - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 25 
Medborgarförslag om gång- och cykelbana längsmed hela Strömgatan - Kultur- och tekniknämndens 
beslut, § 26 
Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 27 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2021, § 28 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 29 
Anmälan av delegationsbeslut, § 30 
Anmälningsärenden, § 31 
Revidering av Kollektivtrafikmyndigheten förbundsordning, § 32 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Sammanträdet öppnas 
 
 

 
 

  

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Anteckna närvarande 
 
 

 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Mötets former och genomförande 

Beslut 

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 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Utse justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

 

Utse Stig Svedin (V) och Tony Andersson (M) att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 12 januari 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med ett tillägg av ärende: Revidering av Kollektivtrafikmyndigheten 
förbundsordning. 
____ 
 

 
 

  

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Lokalisering av ny förskola Söråker 
KS/2021:505 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Gå vidare med alternativ norr avseende placering av ny förskola i Söråker. 

Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen tog 2018 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt 
miljö- och byggkontoret fram tre alternativ till placeringar av ny förskola i Söråker. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2018-08-23 gå vidare med alternativ 1 avseende placering av ny förskola i 
Söråker samt utöka ramen för tilldelade medel utifrån nya förutsättningar. Alternativ 1 avsåg det som 
omnämns i Rapport Förskola Söråker som det västra alternativet. Kommunen äger inte marken samt 
det finns kända föroreningar från tidigare verksamhet. Styrgruppen för ny förskola Söråker har 
tillsammans med en extern konsult arbetet med att fortsätta utreda vilka andra placeringsalternativ som 
är tänkbara. Ur ett långsiktigt perspektiv där antalet barn i skol- och förskoleåldern varierar över tiden, 
samtidigt som skol- och förskoleverksamheten liknar varandra mer och mer bör en ny förskola placeras 
i närheten av befintlig grundskola. Styrgruppen har kommit fram till att det norra alternativet är det 
som förordas för fortsatta arbetet. Kommunen äger marken och utifrån placeringens infrastrukturella 
förutsättningar bedöms det inte vara nödvändigt att upprätta en detaljplan, utan ärendet borde gå att 
bedöma i en bygglovsprocess. Lokalisering blir också i anslutning till befintlig skolstruktur vilket också 
är viktigt.  
 

 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 föreslå kommunstyrelsen besluta gå vidare med 
alternativ norr avseende placering av ny förskola i Söråker. 

Beslutsunderlag 
Nytt förslag till lokalisering av ny förskola i Söråker 
Protokollsutdrag KTN 211201 §154 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
 

 

 
 

  

Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggkontoret 
Kultur- och tekniknämnden 

Exp     /     2022 



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Återrapportering aktiviteter Bredbandslyftet 
KS/2021:327 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ta del av inskickade ansökningar och lägga dem till handlingarna. 

2. Godkänna återrapporteringen. 

 

 

Ärendet 
Timrå kommun har deltagit i Bredbandslyftet. Syftet med programmet var att se över de strategiska val 
som kommunen har gjort för att hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i 
kommunen. Programmet bidrog med en kartläggning av kommunens nuvarande situation och en 
uppskattning av investeringsbehov för den utbyggnad som återstår. Inom ramen för programmet har 
en aktivitetsplan och inriktning för perioden 2021-2024 tagits fram, som ligger i linje med 
kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och 
budget för perioden 2022-2024. Kommunstyrelsen tog ställning till aktivitetsplanen och inriktningen, 
uppdrog till kommunchefen att genomföra den samt att godkänna att det kommunala bolaget Servanet 
söker medfinansiering för utbyggnad av bredbandsnätet för att förbättra bredbandstäckningen på 
landsbygden utifrån aktivitetsplanen och inriktningen för planperioden. Totalt  

Servanet har sökt medfinansiering för de utpekade områdena men inte blivit tilldelad några medel. 
Däremot har ett företag sökt sträckor och blivit beviljade de fastigheter/områden som visas på sid 6 i 
dokumentet med kartor ”Beviljade projekt PTS bredbandsstöd 2021”. 
 
Som ett led i att ytterligare öka utbyggnaden på landsbygden så har Servanet (tillsammans med 
kommunen) sökt ERUF-medel för tre områden: 
- Laggarberg – Solum 
- Stordalen – Hästudden 
- Storberget – Stora Bandsjön 
 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade anmäla intresse att delta i bredbandslyftet 2021-02-02 § 41 dnr 
KS/2021:55 

Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget 2022-2024 att avsätta 15 mnkr för 
investering i bredband på landsbygden, KF § 127 2021-06-17 dnr KS/2021:183 

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa aktivitetsplan och inriktning, uppdrog till kommunchefen att 
genomföra aktivitetsplan och inriktning samt godkände att Servanet gick in med ansökan om stöd från 
Post- och telestyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bredbandslyftet: aktivitetsplan och inriktning 2021-2024 
Beviljade projekt PTS bredbandsstöd 2021 
Medfinansieringsintyg samverkansavtal Storberget – Stora bandsjön 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Medfinansieringsintyg samverkansavtal Laggarberg – Solum 
Medfinansieringsintyg samverkansavtal Stordalen – Hästudden 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Beslut om startbesked Solhöjden planprogram 
KS/2021:492 

Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Lämna positivt startbesked för projektet Solhöjden. 

2. Centrala utgångspunkter för planarbetet ska vara ett hållbarhetsperspektiv enlig Agenda 2030 
samt kommunens Träbyggnadsstrategi. 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

____ 
 

 

Uppdra till projektgruppen att påbörja och genomföra planprogram. 

Ärendet 
I översiktsplanen (ÖP 2035) har ett utvecklingsområde. Ubo 4 (Solhöjden), pekats ut som lämpligt för 
bostäder. ÖP 2035 betonar behovet av att bevara gröna korridorer i området samt att det anses lämpligt 
med olika boendeformer i området. Markområdet kom i kommunens ägo genom att markbyte med 
SCA under 2018. 
Syftet med planprogrammet 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 strategier. 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 juridisk bindande, som en detaljplan, utan är vägledande för kommande 
detaljplanearbete.  
 
En gestaltningsstudie genomfördes av Sweco under våren 2021. Syftet med gestaltningsstudien var att 
använda resultatet som underlag för detta planprogram. Det uppdrag Sweco hade var att ta fram en 
vision och utvecklingsidé för området samt illustrera förslag på övergripande infrastruktur och 
kvartersstruktur samt presentera olika typer av bebyggelse. 
Planprogrammet bedöms kunna gå ut på samråd i början av 2022 och godkännas under våren 2022. 

Projektet Solhöjden är ett viktigt och omfattande bostadsprojekt som planeras, drivs och genomförs i 
kommunal regi. Det driver betydande investeringsmedel och påverkar både linjeverksamhet och 
personalförsörjning, varför projektet behöver vara brett och tydligt förankrat i den egna organisationen. 
Av den anledningen efterfrågas ett formellt startbeslut för projektet Solhöjden. 
 

 

 

 

Parallellt med detta beslut hanteras finansieringsbeslut för Solhöjden i KS/2021:509. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg till beredningsförslaget med en punkt 2:  

Centrala utgångspunkter för planarbetet ska vara ett hållbarhetsperspektiv enlig Agenda 2030 samt 
kommunens Träbyggnadsstrategi. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Situationsplan - gestaltningsstudie 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Projektgruppen 

Exp     /     2022 



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Finansiering av Etapp 1 UBO4( Solhöjden) 
KS/2021:509 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgetmedel upptagna i verksamhetsplan och budget 2022-2024( år 2023), 10 mnkr, medges 
disponeras upp till 6 mnkr för exploateringsåtgärder under 2022. Av dessa medel är bedömt att ca 5,5 
mnkr är investering och 0,5 mnkr driftkostnader, den budgetmässiga fördelningen bemyndigas 
ekonomienheten hantera med beaktande av kommunala redovisningsregler.  

Ärendet 
Kommunen har i planering för utveckling av nytt bostadsområde( Solhöjden) budgeterat 10 mnkr 
under 2023. För att möjliggöra en tidigareläggning av insatserna som kommunen är huvudman för, 
projektering och planering inför anläggande av främst gator, vägar, belysning mm, önskar 
projektansvariga ha möjlighet till insatser under 2022 . Då budgetmedel finns upptagna i 
verksamhetsplan och budget 2022-2024 erfordras att kommunfullmäktige beslutar att medel 
ombudgeteras till 2022. 
 

 

Beslutsunderlag 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 

 
 

  

Exp     /     2022 



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Ny avfallstaxa 2022-04-01 
KS/2021:504 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

2. Upphäva Avfallstaxa, fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 28, reviderad av 
kommunfullmäktige 2021-05-31, § 107, uppräknad från 2021-07-01. 

 

 

Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 10%  i förhållande till nuvarande taxa.  

Den största orsaken till kostnadsökning är relaterade till förbränningsskatt och ökade drivmedelspriser.  
 
I taxan har det tillkommit en ny del gällande maxtaxa vid insamling av returpapper och tidningar via 
auktorisation, Maxtaxa för returpapper och tidningar, Auktorisationsavtal. Detta är en följd av att 
producentansvaret på returpapper och tidningar upphör och blir ett kommunalt avfall.  
 
Sista avsnittet i taxan Oförutsedda tjänster, har ersatt tidigare text med rubrik Övrigt. 
I övrigt är taxans utformning oförändrad. 
 

 

 

 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg till beredningsförslaget med en punkt 2:  
Upphäva Avfallstaxa, fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 28, reviderad av 
kommunfullmäktige 2021-05-31, § 107, uppräknad från 2021-07-01. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Ny avfallstaxa fr o m 2022-04-01 
Protokollsutdrag KTN 211201 §  
Tjänsteskrivelse 
 

 

 
 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Införande av riskskatt - Kommuninvest 
KS/2021:515 
 

 

____ 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Regeringen har lagt ett förslag om en riskskatt. Riskskatten förväntas införas den 1 januari 2022. 
Förslaget innebär ökade kostnader för kommuner och regioner år 2022 på ca 280 mnkr och för 2023 på 
minst 330 mnkr. En kostnad som ska bäras av kommuner och regioner som använder sig av 
Kommuninvest vid upplåning. Riskskatten betalas av Kommuninvest och innebär mer än en 
fördubbling av Kommuninvest nuvarande operativa kostnader. Kommuninvest kommer få ökade 
kostnader med 130 procent 2023. 
Följande förslag redovisar Kommuninvest efter samråd med medlemmarna. 

- Kostnadsreducering inom Kommuninvest (minskad organisation på ca 10 procent) 
- Beslutade kapitalplan för 2021-2024 (Kapitalplan ligger fast) 
- Ränta på insatskapital och återbäring (Sänka återbetalning från KI med 0,5-1 procent) 
- Marginal/buffert i prissättning (från 2,3 procent till 1,3 procent) 
- Höjt pris nyupplåning (trolig ökning 5-6 punkter) 
- Höjt pris utstående lån (tilläggsavgift eller administrativ avgift) 
- Prisdifferentiering (detta drabbar små och medelstora kommuner hårt) 

 

 
 

  

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av inkomna synpunkter efter extra medlemssamråd i oktober 2021 
Vision 2025 



 

 

____ 
 

 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Överförmyndarnämnden Mitt - Verksamhetsplan 2022 
KS/2021:490 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har beslutat om verksamhetsplan för år 2022 
 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 

 
 

  



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Projekt demokratiska innovationer på lokal nivå 
KS/2021:299 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Timrå kommun har förnyat samarbetsavtalet med Mittuniversitet för en ny 4-årsperiod. Det nya avtalet 
sträcker sig över åren 2022-2025. 
Ett av forskningsprojekten inom ramen för samverkansavtalet handlar om att studera demokratiska 
innovationer. 
Projektet genomförs i ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Örnsköldsviks kommun och Timrå 
kommun.  
I Örnsköldsvik studerar projektet sättet att föra dialoger direkt mellan politiken och medborgarna i 
kommunen. 
I Timrå kommer projektet studera Timrå kommuns styrmodell och hur den påverkar de demokratiska 
processerna i kommunen. Jämförelser kommer att ske mellan två valrörelser, 2018 och 2022.  

En första fas med dokumentstudier av valrörelsen 2018 har genomförts under hösten 2021. 
 

 

 

Under 2022 sker fas 2. I den kommer deltagande observationer vid beredningsmöten, en 
enkätundersökning bland politiker och tjänstepersoner som deltar i verksamhetsplaneprocessen, att 
genomföras. Genom denna kombination av metoder kan själva diskussionerna samt deltagarnas 
uppfattning om processen, studeras. Detta kompletteras sedan med datainsamling i samband med 
valrörelsen. Syftet är undersöka om den nya processen sätter något avtryck på den representativa 
demokratiska processen. 

Beslutsunderlag 
Utkast Projektansökan demokratiska innovationer på lokal nivå fas 2. 
Vision 2025 

 

  



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Avtal - köp av upphandlingstjänster mellan Timrå och Sundsvalls 
kommun 
KS/2021:514 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Sundsvalls och Timrå kommuner har inlett fördjupad samverkan inom områden som kan effektivisera 
den kommunala verksamheten, med bibehållen eller bättre kvalitet (KS 2019 § 65). Av flera 
identifierade områden har gemensamt EU-kontor och samverkan inom inköp/upphandling prioriterats 
av kommunstyrelsen (KS 2019 § 257). Avtal har upprättats för EU-kontor. Nu träffas avtal om 
upphandlings och inköpssamverkan mellan kommunerna. Beslutet sker på delegation enligt gällande 
delegationsordning. Kommunstyrelsen informeras eftersom beslutet verkställer inriktningsbeslut och 
prioritering om fördjupad samverkan mellan Sundsvalls och Timrås kommuner. 
 

 

 

 

 

 
 

Ärendets tidigare behandling 
KS 2019 § 65 Uppdrag samverkan Sundsvall-Timrå 

KS 2019 § 257 Prioriterade områden för samverkan Sundsvall – Timrå 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 Vision 2021-11-30 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Avtal - köp av upphandlingstjänster mellan Timrå och Sundsvalls kommun 

Avtal - köp av upphandlingstjänster mellan Timrå och Sundsvalls kommun 

  



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Internkontrollplan 2022 - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:503 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Föreligger kultur- och teknikförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2022 utifrån gjord risk- 
och väsentlighetsanalys. Med anledning av revisorernas synpunkter har granskning utökats med bisyssla 
och upphandling. Även uppföljning av persondataskydd; GDPR, har tagits med. 

Kultur-och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 godkänna upprättat förslag till plan för intern 
kontroll för 2022. 
 

 

Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
Plan för intern kontroll 2022 
Protokollsutdrag KTN 211201 §146  
Tjänsteskrivelse 

 

  



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Matsal Mariedalsskolan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:223 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

På grund av Covid -19 flyttades lunchserveringen för Mariedalsskolans elever från Hagalid till före detta 
Värdshuset. Barn- och utbildningsnämnden ser nu över en permanent lösning för Mariedalsskolan. 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-09 hyra kostpaviljong, med placering på 
Mariedalsskolans utegård, istället för att bussa elever till lunchservering samt be kultur- och 
tekniknämnden utreda möjligheterna till en långsiktig och permanent lösning gällande lunchservering 
för Mariedalsskolan elever. 

Kultur- och teknikförvaltningen har med hjälp av externa konsulter utrett möjligheten till en permanent 
lunchservering vid Mariedalsskolan. Utredningen visar tre alternativ vilka alla får till konsekvens att 
elevernas utemiljö vid skolan minskas. Alla alternativ möjliggör en permanent lösning för 
lunchservering. Två alternativ är en tillbyggnad för lunchservering samt det tredje alternativet är att 
bygga om befintlig gymnastiksal vid skolan till lunchservering och att en ny idrotts- och kulturhall byggs 
där spontanidrottsplatsen är placerad idag. Den billigaste investeringen är att bygga en tillbyggnad för 
lunchservering endast. Uppskattad investeringskostnad ca 20 miljoner kronor. Denna lösning löser inte 
behovet av en till idrotts- och kulturhall som också skulle bidra positivt till centrum och till området 
Vivstahöjden. Den dyraste investeringen är att bygga lunchservering och idrotts- och kulturhall 
samtidigt. Uppskattad investeringskostnad ca 50 miljoner kronor. Det finns en risk att om endast en 
lunchservering byggs så kommer alternativet för en eventuell idrotts- och kulturhall gå om intet i detta 
område. Alla alternativ till lösning kommer att påverka kommunens driftkostnader, mellan 1 – 2,6 
miljoner kronor per år. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att det skulle vara långsiktigt bästa lösningen att bygga 
permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall samtidigt om andra faktorer än 
kostnaden ska beaktas, men det beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill ha. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-04-21 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
bygga permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall vid Mariedalsskolan. 
 

 

I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-18 angavs att utredningen inte har 
utrett ursprungsalternativet Hagalid tillräckligt. Verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen bör göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån deras verksamheter som berörs av 
utredningens alternativ samt för kompletteringen av åtgärdsförslag Hagalid. Verksamheterna ska vara 
behjälpliga i kravfångsten utifrån verksamhetens behov som behöver uppfyllas. Alla alternativ ska 
kostnadssättas och tydligt visa hur verksamheterna påverkas av de olika alternativen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18 återremittera ärendet till kultur- och tekniknämnden för 
komplettering med syfte att utreda restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalskolan. 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på 
Mariedalskolan enligt kommunstyrelsens protokoll 2021-05-18 §172.  

Remissvar har inkommit från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna har 
sagt att de ställer sig positiv att samverka kring ett fortsatt samnyttjande av lokaler vid Hagalid. 

Hagalid är en byggnad som tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 

Det viktiga för det fortsätta arbetet är att verksamhetsbehovet utifrån t ex arbetsmiljö, läroplan mm 
fastställs av verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Behovet ska 
ligga till grund för Timråbo som hyresvärd ska kunna projektera och kostnadssätta ombyggnaden och 
en framtida hyra. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att vara med i jobbet utifrån den part som 
ansvarar för inhyrningen av externa lokaler i kommunen. 

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att arbetet fortsätter med att en arbetsgrupp med personer från 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och teknikförvaltningen och 
hyresvärden Timråbo bildas för att utreda Hagalid alternativet.  
 

 

 

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 utreda matsal vid Hagalid utifrån ett fortsatt 
samnyttjande av lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-09-09 §40 
Extern utredning Ny matsal på Mariedalsskolan dat. 2021-04-21 
Protokollsutdrag KTN 210421 §43 
Protokollsutdrag KS 210518 §172 
Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
Protokollsutdrag SN 210914 §116 Remissvar med bilaga 
Protokollsutdrag BUN 210913 §91 Remissvar med bilaga 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 211201 §153 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Taxor och avgifter 2022 - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:502 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen  beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor 
och avgifter i den kommunala verksamheten. 
 
Mellan Timrå kommuns kultur- och tekniknämnd och Lögdö bruks intresseförening har från 2022-01-
01 träffats avtal avseende bedrivandet av verksamhet i byggnader med tillhörande markområde på 
Timrå kommuns fastighet Lögdö bruk 1:11. Då föreningen svarar för all uthyrning och själva 
bestämmer taxan har taxan för Lögdö bruk tagits bort ur förslaget till taxor och avgifter 2022 avseende 
kultur- och tekniknämnden.  
 
Förvaltningen har även jämfört avgiften för hyra av torgplats med Sundsvalls kommuns priser för olika 
torg och föreslår att avgiften sänks för att matcha de torg som finns i Sundsvalls kommuns 
ytterområden och att hyran därav ändras från 300 kr till 200 kr per dag. I övrigt föreslås inga ändringar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 godkänna revidering av taxor och avgifter att gälla fr 
o m 2022-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 2022 
Protokollsutdrag KTN 211201 §142 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Revisionsrapport Grundläggande granskning av  AB Timråbo 
KS/2021:144 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Timråbo AB genomfört en grundläggande granskning.  
 
AB Timråbo har avgett yttrande till revisionen. 
 
AB Timråbo har avgett ett till yttrande till revisionen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Plan intern kontroll 2022 – Miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2021:526 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende måluppfyllelse, 
ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen används för 
granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att utvärdera att 
den använts på rätt sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll 2022 som är baserad på den risk- och 
väsentlighetsanalys som gjordes inför 2021. Ytterligare uppdrag eller arbetsuppgifter bedöms inte 
påverka planen för intern kontroll. 
 
Vid utformandet av internkontrollplanen har 2021 års plan för intern kontroll legat till grund. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna planen för intern kontroll 2022. 
 
Beslutsunderlag 
MBN 2021-12-13 § 181 
Plan intern kontroll 2022 
Risk- och väsentlighetsanalys 
 
 
 

  



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Beslutsattestanter 2022 – Miljö- och byggnadsnämnd 
KS/2021:527 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningschefen 
bör ha attestnivå motsvarande 100 prisbasbelopp (nivå 4), med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt 
är verksamhetsansvarig för bygg som bör ha beslutsattest av bostadsanpassningsärenden för 
anpassningar upp till 3 prisbasbelopp (nivå 2). 
 
Eftersom det kan föreligga skäl för vissa avvikelser vid beslutsattest av fakturor bör nämnden delegera 
till förvaltningschefen rätten att besluta om tillfälliga avvikelser från de angivna beloppsnivåerna. 
 
Om man jämför detta förslag med beslutet för 2021 så föreslås inga förändringar i attesträtten.  
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
MBN 2021-12-13 § 182 
Beslutsattestanter 2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 
KS/2021:528 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Riksnormen för försörjningsstöd.  
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstöd. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov 
som riksnormen ska täcka. 
 
I riksnormen för 2022 har samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med 2021. 
 
Socialnämnden har antagit riksnormen för försörjningsstöd 2022. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-12-14 § 190 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
AB Timråbo - Internkontrollrapport 
KS/2021:501 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har inkommit med internkontrollrapport för år 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
Intern kontroll 2022 -Socialnämndens plan 
KS/2021:529 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2022. 
 
Socialnämnden har antagit förvaltningens förslag till Plan för intern kontroll 2022.  
 
I planen kvarstår kontrollpunkter för hot och våld, felaktiga utbetalningar samt otillbörlig åtkomst av 
enskilda ärenden/uppgifter. Punkt gällande kompetensförsörjningsplan tas bort då den blev åtgärdad 
under 2021. Nya punkter gäller IT-haveri, fel på mobilnät, strömavbrott samt GDPR, brister i 
informationssäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-12-14 § 186 
Plan för intern kontroll 2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen 
mellan vårdcentralen och Folketshus för barnens säkerhet till och från 
Söråkers skola - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:374 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga övergångsställe på Folketshusvägen mellan vårdcentralen och 
Folketshus för barnens säkerhet till och från Söråkers skola har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett 
övergångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett 
övergångsställe behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på 
Folketshusvägen innan trapporna samt göra en trafikmätning i området. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 §149 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- 
och cykelöverfart över järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en 
informationstavla om Ljustorpsån - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun tar fram förslag till säker gång- och cykelöverfart över 
järnvägen i Stavreviken, bättre parkering och en informationstavla om Ljustorpsån har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Timrå kommun inte äger någon mark i området 
samt att Trafikverket är väghållare både för vägen och järnvägen. Dock kommer förvaltningen att lyfta 
frågan i den gemensamma samverkansgruppen som finns mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Medborgarförslag om gång- och cykelbana längsmed hela Strömgatan - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:347 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om gång- och cykelbana längs med hela Strömgatan har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då hastigheten redan är nedtagen till 30 km/h på 
grund av många utfarter längs vägen.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 § 151 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i 
Söråker - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:359 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om övergångsställe vid gångväg mot busshållplats i Söråker har inkommit. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte finns någon anslutning till ett 
övergångsställe på andra sidan vägen eftersom marken är privat och utgörs av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade tillhörande vårdcentralen. Då det är hastighet 30 km/h på vägen ska inte ett 
övergångsställe behövas. Förvaltningen kommer dock att sätta upp skyltningen Varning för barn på 
Folketshusvägen innan trapporna samt utföra en trafikmätning i området. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-12-01 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211201 §150 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 2021 
KS/2021:111 
 
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 
ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den 
informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 
2020. Lägesbeskrivningen 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 
kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2021:67 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

    
KS DEL/2021 § 63 Försäljning av del av 

Vivsta 13:19 (del av 
AME-tomten) 
 

Delegationsbeslut KS/2021:485 

KS DEL/2021 § 64 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Ändring av KS-beslut 2021-12-07 
§ 384: stycke ett i yttrandet stryks 
och ersätts med tidigare beslutad 
text 
 

KS/2021:477 

KS DEL/2021 § 65 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Fortsatta åtgärder för att mildra 
Covid-19 effekter för det lokala 
näringslivet 
 

KS/2021:513 

KS DEL/2021 § 66 Ekonomichef Borgen för lån 10 mnkr, Timrå 
Vatten AB 
 

KS/2021:354 

KS DEL/2021 § 67 Kommunchefen Avtal - köp av 
upphandlingstjänster mellan 
Timrå och Sundsvalls kommun 
 

KS/2021:514 

KS DEL/2021 § 68 Ekonomichef Upptagande av lån 50 mnkr 
Kommuninvest 

KS/2021:522 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Anmälningsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 

KS/2021:52 Styrelsemöte 2021-03-04, Midlanda Centrum 
(under namnändring till Timrå Invest AB) 

2021-11-23 

KS/2021:52 Protokoll Styrelsemöte Timrå Invest 2021-11-15 
vidimerat 

2021-11-24 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 157 Reviderad 
delegationsordning 

2021-12-03 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 172 Internkontroll 2022 2021-12-20 
KS/2021:20 Beslutsexpediering § 173 Prissättning av läns- och 

kommunkort 
2021-12-20 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 174 Utökat biljettutbud - test 
av flexbiljetter 

2021-12-20 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 175 Bussgods i 
Västernorrland 

2021-12-20 

KS/2021:20 Protokoll 2021-11-29 signerat 2021-11-30 
KS/2021:20 Protokoll med bilaga 2021-12-02 signerat 2021-12-03 
KS/2021:19 2021-10-27 Protokoll 4 TVAB 2021-12-06 
KS/2021:19 Styrelseprotokoll 4 MittSverige Vatten & Avfall 

2021-10-28 
2021-11-24 

KS/2021:3 Välja kommunens representant till SKRs CDO-
nätverk 

2021-12-08 

KS/2021:3 Uppdaterade föreskrifterna som hänvisar till 
uppdaterad europeisk standard d.nr. 2021-2834 

2021-12-10 

KS/2021:3 Transportörinfo linje nr 10 2021 - 
Rekommendationer från 8 december 

2021-12-08 

KS/2021:3 Resultat från plan- och byggenkäterna 2020 2021-12-03 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-11-

26 
2021-12-03 

KS/2021:3 Motionsunderlag Frisk Risk Sjuk Prevention 
barnfetma 

2021-12-01 

KS/2021:3 Kallelse till extra bolagsstämma i Ostkustbanan 
2015 AB den 10 december kl.1330-1400 via Teams 
- ett ombud eller ersättare från respektive 
organisation måste delta 

2021-11-22 

KS/2021:3 e-post Länsstyrelsens Beslut om kontrollprogram 
för den åtgärdade delen av Vivsta deponi, dnr 575-
7974-2018 

2021-11-24 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:3 bilaga till Ägarsamråd Överförmyndarnämnden 
Mitt 2021-12-01 

2021-11-25 

KS/2021:3 bilaga till Motionsunderlag Frisk Risk Sjuk 
Prevention barnfetma 211124 Motion PBF v1.0 

2021-12-01 

KS/2021:3 bilaga till Länsstyrelsens Beslut om 
kontrollprogram för Vivsta deponi, dnr 575-7974-
2018 

2021-11-24 

KS/2021:3 bilaga till  extra bolagsstämma i Ostkustbanan 
2015 AB den 10 december kl.1330-1400,  2021-12-
10 Förslagsprotokoll till OKABs extra 
bolagsstämma 

2021-11-22 

KS/2021:3 Välkommen till Kommuninvest Medlemssamråd 
2022 

2021-12-01 

KS/2021:3 Ägarsamråd 2021-12-01, Överförmyndarnämnden 
Mitt 

2021-11-25 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-01-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Revidering av Kollektivtrafikmyndigheten förbundsordning  
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Göran Anger, Kollektivtrafikmyndigheten, informerar om rubr ärende. 
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