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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timå kommunhus 12:00-12:50 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Patrik Eriksson (T), ersättare 
Marianne Larsson (SD), ersättare 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

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

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 9 februari 2022  

Underskrifter  

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

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

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
  

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Anslaget uppsatt den 
2022-02-09 

Anslaget nedtas den 
2022-03-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§33-§57 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 8 februari 
 
Sammanträdet öppnas, § 33 
Anteckna närvarande, § 34 
Mötets former och genomförande, § 35 
Utse justerare, § 36 
Fastställa ärendelista, § 37 
Sandarna 1:80 - köp av fastighet för infrastrukturåtgärder, § 38 
Remissvar - Mitt Härnösand 2040 – Översiktsplan, § 39 
Yttrande på regional infrastrukturplan, § 40 
Yttrande på nationell infrastrukturplan, § 41 
Samarbete destination mellan Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner, § 42 
Covid-19 och påverkan på verksamheten 2021/2022: prioritering för att klara samhällsviktig 
verksamhet, § 43 
Granskning av ekonomisystemet KPMG, § 44 
Intern kontroll 2021, uppföljning KS/Kommunledningskontoret, § 45 
Verksamhetsidé kommunstyrelsen, § 46 
Planeringsdirektiv – verksamhetsplan 2023-2025, § 47 
Medborgarundersökning och platsvarumärke: resultat, nuläge och analys för utveckling enligt 
uppdrag Boendekommunen Timrå, § 48 
Delrapport block 1: Sammanhängande samhällsbyggnadsprocess - ledning, styrning och 
organisering § 49 
Redovisning om tillgängligheten till utlämningsställen för Bussgods i Västernorrland - Nämnden 
för hållbar utveckling, § 50 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022, § 51 
(Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 52 
Väghållaransvaret mellan kommunen och Trafikverket – information, § 53 
Anmälan av delegationsbeslut, § 54 
Anmälan av informationsärenden, § 55 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg, § 56 
Covid pandemi i snart 2 år, § 57 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Sammanträdet öppnas 
 
 

 
 

  

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
Anteckna närvarande 
 
 

 
 

  

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Mötets former och genomförande 
 
 

 
 
 

  

Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 
Utse justerare 
 
 

 

 
 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Mari Eliasson (S) och Niklas Edén (C) att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. 
Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 9 februari 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av två ärenden: Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning inom vård och omsorg samt Covid pandemi i snart 2 år. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) gör ett ordförandeinitiativ och föreslår ett extraärende: Begäran om utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg. 
Tony Andersson (M) gör ett ledamotsinitiativ och föreslår ett extra ärende: Covid pandemi i snart 2 år. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslagen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Sandarna 1:80 - köp av fastighet för infrastrukturåtgärder 
KS/2022:68 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Köpa fastigheten Sandarna 1:80. 
____ 
 
Ärendet 
För att möjliggöra ny väganslutning mellan väg 662 (Stavreviksvägen) och väg 331 (gamla E4:an) i 
Sandarna vill kommunen köpa in fastigheten Sandarna 1:80. Köpet är ett infrastrukturstrategiskt viktigt 
förvärv som möjliggör ny anslutningsväg och linjesträckning för det fall vägbron på väg 662 över 
Ljustorpsån i Stavreviken inte längre lämpar sig för motorburen trafik. 
 
Fastigheten uppgår till ca 1,4 ha och har av oberoende värderare värderats till 105 000 kr 
(350 kr/m3sk). 
 
Ärendet har beretts i samråd med kultur- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Karta 
Värdering 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Remissvar - Mitt Härnösand 2040 - Översiktsplan 
KS/2021:63 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Inte lämna några synpunkter på översiktsplanen. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) lämnar protokollsanteckning: Vi 
välkomnar att Härnösands kommun säger nej till nya vindkraftsområden i Översiktsplanen. 
____ 
 
Ärendet 
Härnösands kommun har tagit fram ett planförslag till ny översiktsplan. Planförslaget lyfter upp 
mellankommunala frågor som berör Timrå kommun och hela regionen. 
 
Några av de ställningstaganden som berör Timrå kommun är: 

• Härnösands kommun vill satsa på och lyfta fram regional samverkan.  
• Järnväg och tågtrafik är en prioriterad fråga för Härnösands kommun.  
• Härnösands kommun ser Sundsvall-Timrå flygplats som viktig för regionen. 

Härnösand vill prioritera utvecklingen av järnvägen och tågtrafiken. Utbyggnad av järnvägssträckan 
Gävle-Härnösand är en viktig del av vägen till framtidens hållbara samhälle. Timrå ser också vikten av 
samarbete mellan kommunerna för att effektivt föra arbetet framåt. 
 
Härnösands kommun har gett möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget. 
 
Timrå kommun bedömer att planförslaget är välskrivet och med goda ställningstaganden. Timrå 
kommun har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
Planförslag Mitt Härnösand 2040 
Remissvar på Mitt Härnösand 2040 - Översiktsplan  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Härnösands kommun 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Yttrande på regional infrastrukturplan 
KS/2021:427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag med ändringen i yttrandet på sidan 3, andra stycket: Det 
finns en färdig ÅVS för sträckan och med ett Tynderö som stadigt omvandlas mer och mer från 
fritidsboende till åretruntboende och stora turistsatsningar är en förlängning av gc-infrastrukturen 
viktig. Kommunen anser att ett arbete gällande ny GC-väg från Fagervik - Midlandadeltat - 
Söråker - Tynderö och Åstön behöver arbetas in och prioriteras i den regionala 
transportplanen. 
___ 
 
Ärendet 
Region Västernorrland har på uppdrag av regeringen upprättat ett förslag på en regional 
infrastrukturplan för perioden 2022-2033.  
 
Förslag till regional infrastrukturplan för 2022–2033 utgår från prioriteringarna i den regionala 
utvecklingsstrategin, de transportpolitiska målen, bedömningarna i strategisk miljöbedömning samt 
slutsatser utifrån länets förutsättningar och utmaningar. Fokus ligger på stärkt tillgänglighet för 
människor i enlighet med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin om att Västernorrland är 
den plats som människor väljer för att leva och besöka och företagen och organisationer väljer att växa. 
I planen 2022 – 2033 föreslås därför i huvudsak tre åtgärdsområden prioriteras: cykelinfrastruktur, 
kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhetsåtgärder för fordonstrafik på regionala vägar. 
 
Samhällsenheten bedömer att det är särskilt angeläget att regionen bidrar till en ny trafikplats i 
Torsboda för att stärka möjligheterna för en energiintensiv etablering. Detta då en sådan etablering kan 
skapa en stor mängd arbetstillfällen och starkt bidra till regionens utveckling. 
 
För kommunen är den enda namngivna åtgärden ”väg 684 centrumåtgärder Söråker”. Det är positivt 
att åtgärden finns med, men även fortsättningen av vägen ut mot Tynderö borde också prioriteras. 
 
Samhällsenheten ser det också positivt att regionen bedömer att sträckan väg 684 Laggarbergsvägen 
borde prioriteras högre inom ramen för cykelstråk. Det är angeläget att en gc-väg längs med 
Laggarbergsvägen kan genomföras under planperioden inom ramen för icke-namngivna åtgärder.   
 
Överlag kan bostadsbyggande och etableringar av nya företagsområden ute i kommunerna skapa nya 
behov av transportinfrastruktur. Det är viktigt att sådana frågor kan hanteras i effektiva processer så att 
nödvändiga åtgärder kan genomföras vid rätt tidpunkt 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att ändring i yttrandet görs i texten på sidan 3, andra stycket: Det finns en 
färdig ÅVS för sträckan och med ett Tynderö som stadigt omvandlas mer och mer från fritidsboende 
till åretruntboende är en förlängning av gc-infrastrukturen viktig. Ändring nedan (tjock/kursiv text):  
 
  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Det finns en färdig ÅVS för sträckan och med ett Tynderö som stadigt omvandlas mer och mer från 
fritidsboende till åretruntboende och stora turistsatsningar är en förlängning av gc-infrastrukturen 
viktig. Kommunen anser att ett arbete gällande ny GC-väg från Fagervik - Midlandadeltat - 
Söråker - Tynderö och Åstön behöver arbetas in och prioriteras i den regionala 
transportplanen. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Workshop med kommunstyrelsen och nämndernas presidium 2021-10-05 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande på regional infrastrukturplan 
Vision 2025 
Remiss regional infrastrukturplan 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Region Västernorrland 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Yttrande på nationell infrastrukturplan 
KS/2021:496 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) lämnar protokollsanteckning: Vi 
ställer oss också bakom Region Västernorrlands yttrande gällande den nationella transportplanen 
gällande utbyggnad av tåginfrastruktur och Ostkustbanan. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har lämnat ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033, som bestämmer 
infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 åren. Planeringsramen för den nya perioden är 799 
miljarder kronor vilket är stor höjning jämför med nuvarande period.  
 
Regeringen har meddelat att gällande plan ska genomföras samt att det ska ske en fortsatt 
järnvägsutbyggnad i norra Sverige. Samtidigt så finns det också en satsning om att påbörja ett 
jätteprojekt med nya höghastighetsstambanor mellan våra tre största städer som är kostnadsberäknat till 
totalt 325 miljarder kronor med en felmarginal på 55 miljarder. Det är projekt som kommer att ta ett 
stort utrymme i kommande planer och begränsa möjligheten till andra viktiga investeringar i vår del av 
landet. 
Kommunen ställer sig bakom yttrandet från Nya Ostkustbanebolaget AB som trycker på att en snabb 
och effektiv utbyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand måste ske för att bland annat 
kunna tillgodose de ökade transportbehoven som de stora investeringarna i klimatneutrala råvaror, 
batterier och strategiska råvaror som sker i norra Sverige. Det är mycket viktigt att genomföra 
sträckorna Gävle-Kringlan, Hudiksvall-Sundsvall, Sundsvall-Timrå-Härnösand under planperioden.  
Kommunens pågående arbete för en energiintensiv industrietablering i Torsboda kräver en ny 
trafikplats. Då detta är ett projekt är ett projekt med regional bärighet som kan skapa tusentals nya 
arbetstillfällen i regionen bedömer kommunen att denna trafikplats får högsta prioritet i den nationella 
planen. 
I övrigt har kommunen bland annat i sitt yttrande tagit upp vikten av mittseparering av E4 mellan 
Kongsberget och Gnarp, mittseparering på E14, ett förändrat klimat kopplat till drift och underhåll. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Workshop med kommunstyrelsen och nämndernas presidium 2021-10-05 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Remissvar från Ostkustbanebolaget på nationell plan för infrastruktur 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Infrastrukturdepartementet 
 
Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Samarbete destination mellan Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner 
KS/2022:60 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fortsätta samarbeta med Ånge och Sundsvalls kommuner med ett gemensamt 
destinationssamarbete under namnet Destination Sundsvall under året 2022. 

 
2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet. 

 
3. Timrås del av samarbetet finansieras för 2022 med 599,2 tkr ur Näringslivskontorets 

verksamhetsbudget. 
 

4. Styrning av samarbetet sker enligt Destination Sundsvalls verksamhetsplan för 2022 genom en 
tjänstemannagrupp med representanter från respektive Näringslivsbolag/Näringslivsenhet i 
Sundsvall, Timrå och Ånge. 

 
5. Ge uppdrag till tjänstemannagruppen att ta fram ett förslag till långsiktig överenskommelse och 

plan med strategisk inriktning på 5 år 
 

6. Beslutet är giltigt under förutsättning att Sundsvall och Ånge kommun fattar beslut med samma 
innebörd. 

____ 

Ärendet 
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. I Västernorrland och Medelpad finns 
mycket goda förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning inom området.  
 
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner har under de senaste sju åren aktivt samarbetet under 
varumärket Destination Sundsvall där det operativa arbetet har letts av Näringslivsbolaget i Sundsvall. 
Det drivs och har drivits flera gemensamma projekt så som till exempel Ringar på vattnet Dynamo, 
Kunskapsinvestering och Taste of the North. De senaste åren har kommunerna gemensamt gett ut 
magasinet Destination Sundsvall, marknadsfört vår destination via hemsida och sociala medier samt 
drivit turistinformation/infopoints tillsammans.  
 
För att ta ett nästa steg i vår utveckling behöver vi se över våra finansieringsmöjligheter, och hur vi 
långsiktigt skall organisera oss. Vi behöver även ta fram relevanta och slagkraftiga riktlinjer och 
strategier för att kunna attrahera och marknadsföra vår destination som det självklara valet för våra 
besökare. Oavsett årstid. 
 
Arbetet med att utveckla en stark destination ligger i linje med den av kommunfullmäktige 
(KS/2019:154) antagna Besöksnäringsprogram.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2019:154 - KF §88 Besöksnäringsprogram 
KS/2020:303  Destination Sundsvall 2021 - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Destination Sundsvall 2022  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvall kommun 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
Ånge kommun  
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Covid-19 och påverkan på verksamheten 2021/2022: prioritering för att 
klara samhällsviktig verksamhet 
KS/2022:65 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna informationen om kommunledningskontorets scenarioplanering. 
 

2. Fastställa förvaltningens förslag till prioriteringar för att klara samhällsviktig verksamhet. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun är inne i en fjärde våg av smittspridning. Spridningen har varit snabb och för tredje 
gången under pandemiperioden har förvaltningen sedan i december arbetat i stabsläge för att hantera 
krisen. Det har inneburit hårda prioriteringar för att klara av samhällsviktig verksamhet. Samtliga 
verksamheter har i december fått i uppdrag att scenarioplanera och konsekvensbeskriva verksamheten 
utifrån Folkhälsomyndighetens scenario för smittspridning. I den fjärde vågen är det inte smittan i sig 
som skapar det allvarligaste hotet mot samhällsviktiga funktioner samt liv och hälsa, utan den alltmer 
ansträngda bemanningssituationen. För att upprätthålla Inriktnings- och samordningsfunktion – själva 
krisledningsarbetet – behöver även förvaltningen prioritera ner och skjuta på angelägna uppdrag som 
inte bedöms påverka samhällsviktiga funktioner , till förmån för krisledningsarbetet. I ärendet får 
kommunstyrelsen information om förvaltningens scenarioplanering och får ta ställning till de 
prioriteringar som bedöms nödvändiga för att klara av samhällsviktiga funktioner. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Motsvarande hantering skedde i början av pandemin, Kommunstyrelsen 2020 § 161 
Information om uppdragshantering på grund av arbetsanhopning med anledning av Covid-19 
(KS/2020:136) 
 
Beslutsunderlag 
Scenarioplan kommunstyrelsens verksamheter januari 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Granskning av ekonomisystemet KPMG 
KS/2021:479 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av Timrå kommuns revisorer granskat den interna kontrollen kring 
ekonomisystemet.  Syftet är att granska om kommunen har tillräcklig intern kontroll för att säkerställa 
att räkenskaperna är rättvisande. Granskning har skett inom följande områden i ekonomisystemet; 
attester, avstämningar och utbetalningar. Vidare har kontroller gjorts att användarna av 
ekonomisystemet har tillräcklig utbildning i systemet samt att kommunen följer RKR:s 
rekommendation R1 om bokföring och arkivering. 
Revisionen önskar svar på rapporten senast 25 februari 2022. Svaret bör innehålla vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Ekonomiavdelningen har nedan 
besvarat de funderingar som KPMG revisorer har. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport granskning av ekonomisystem 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Intern kontroll 2021, uppföljning KS/Kommunledningskontoret 
KS/2022:58 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2021.  
Sammanfattningsvis pekar vidtagna internkontroller på att internkontrollarbetet i huvudsak fångar de 
risker mm som ska hanteras, för vissa kontrollområden(t ex inköp) behövs fördjupade kontroller för att 
tillförsäkra en helt säker process utifrån interkontrolluppdraget. Kontrollpunkt delegationsbeslut är 
separat avrapporterad under 2021. Kontrollpunkt utbetalningsrutiner inom socialförvaltningen har ej 
hunnits med utan kvarstår till 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 för kommunledningskontoret  
Kontrollrapporter  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Revisionen 
 
Exp     /     2022 
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§ 46 
Verksamhetsidé kommunstyrelsen 
KS/2022:57 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fastställa verksamhetsidé för kommunstyrelsen. 
 

2. Uppdra till utvecklingsgruppen att baserat på idén och i samverkan med övriga nämnders 
utvecklingsgrupper ta fram plattform för ledning och styrning av kommunstyrelsens 
verksamhet. 

 
3. Återrapportera förslag till plattform på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2022. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdraget till kommunstyrelsen att skapa utrymme för ny styrning i 
verksamhetsplan och budget 2021-2024. I uppdraget ingår att samtliga nämnder ska utveckla sin 
verksamhetsidé som stödjer den kommunala övergripande idén. Det innebär att kommunstyrelsen dels 
behöver samordna nämndernas arbete, dels arbeta med kommunstyrelsens verksamhetsidé som nämnd 
betraktat. I ärendet tar kommunstyrelsen ställning till slutligt förslag till verksamhetsidé samt fortsatt 
arbete med plattform för ledning och styrning baserat på idén. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2021:235 - Uppdragsbeskrivning samordnat genomförande av nämndernas verksamhetsidé, 
utvecklingsgrupp utsågs och arbetsformer för att samordna nämndernas arbete godkändes. 
 
Utvecklingsgruppen har presenterat analys och inriktning för verksamhetsidé på workshop med 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till verksamhetsidé har därefter stämt av med samtliga nämnder i december 
2021, gemensam form för idén har stämts av och därefter har utvecklingsgruppen slutligen justerat 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsidé kommunstyrelsen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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§ 47 
Planeringsdirektiv – verksamhetsplan 2023-2025 
KS/2022:53 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Lägga till: ”Minskad segregation och ökad integration” ett fjärde fokusområde för åren 2023-
2025. 

 
2. Deltagarna vid ”Gemensamma beredning” ska vara: Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter 

samt suppleanterna från partierna som inte har en ordinarie plats i densamma, ordförande, vice 
ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och 
tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

 
3. Fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

____ 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) reserverar sig i punkt 3 i beredningsförslaget till förmån för 
eget förslag.  
____ 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny styrmodell för Timrå kommun. Syftet med styrmodellen 
är att öka genomslagskraften för den politiska viljeinriktningen, skapa mer delaktighet kring styrningen 
samt samordning av kommunens verksamheter. I beslutet om ny styrmodell fastställdes övergripande 
målbilder och prioriterade inriktningsmål för minst en mandatperiod. Förverkligandet av målen i 
verksamheterna görs med de resurser som finns i form av medarbetare och ekonomi.   
 
Planeringsdirektivet beskriver förutsättningar samt det fortsatta arbetet med verksamhetsplan 2023-
2025. Till inriktningsmålen och föreslås nyckeltal för att kunna följa Timrås utveckling över tid. Till 
planeringsdirektivet bifogas planeringsförutsättningarna som innehåller en analys av nyckeltalen. Denna 
analys redovisades av förvaltningen vid ett analysseminarium den 12 januari 2022. Seminariet innehöll 
en allmän analys av påverkan från omvärld och närvärld. Vid seminariet genomfördes grupparbeten 
med förtroendevalda, fackliga organisationer och tjänstepersoner. Där diskuterades vad Timrå kommun 
behöver fokusera på de kommande året för att hantera de utmaningar kommunen står inför.  
 
De områden som lyftes bland många grupper var ett fortsatt fokus på barn och unga, ett 
samhällsbyggande för ett växande Timrå, att hantera den demografiska utmaningen samt hållbar 
utveckling. Förvaltningen konstaterar att alla dessa områden finns med i den av kommunfullmäktige 
beslutade verksamhetsplanen för 2022-2024, antingen som fokusområde eller särskilt utpekat uppdrag.  
 
Förvaltningen föreslår tre fokusområden i planeringsdirektivet. Dessa är: 

• Att låta barnen gå först. 
• Samhällsbyggande för ett växande Timrå. 
• Åldras med värdighet. 

Dessa tre områden har funnit med som fokusområden tidigare år och förvaltningen ser att, utifrån den 
analys som genomförts, behövs ett fortsatt fokus riktas på dessa områden.  
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Vad gäller området Hållbar utveckling så menar förvaltningen att detta är ett viktigt område för Timrå 
kommun att fortsätta arbeta utifrån flera perspektiv såsom klimat, miljö och energi och att hållbar 
utveckling är ett område som berör alla nämnder och bolag. Samtidigt konstaterar förvaltningen att 
detta finns som uppdrag i årets verksamhetsplan; Ett miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och 
framtida generationer. Förvaltningen menar att istället för att lyfta in hållbar utveckling som ett till 
fokusområde i planeringsdirektivet föreslås att kommunstyrelsen avvaktar resultatet av det arbete som 
ska påbörjas under 2022.  
Planeringsdirektivet innehåller även en tidsplan med aktiviteter för arbetet med verksamhetsplan 2023-
2025.         
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår följande ändringar i beredningsförslaget:  
 

1. Lägga till: ”Minskad segregation och ökad integration” ett fjärde fokusområde för åren 2023-
2025.  

Fjärde fokusområdet: Minskad segregation och ökad integration 
Alla påverkas av ett samhälle som präglas av segregation. Det blir ett samhälle som inte håller samman 
och där känslan av gemenskap, trygghet och tillit påverkas negativt. Det betyder också att människors 
potential inte tas tillvara. 
Under rådande planperiod har kommunen ett särskilt fokus på det vi kallar ”Boendekommunen 
Timrå”. Det ska bli än mer attraktivt att bo och leva här. I kommunen ska det erbjudas goda 
möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boende- och livsmiljöer. Timrå ska 
vara en plats för alla. Målet är att här ska vi leva på jämlika villkor med en trygg och säker tillvaro, och 
ges reella möjligheter att förverkliga våra drömmar  
Timrå kommunen har inga sk särskilt utsatta områden, däremot kan vi konstatera att det finns områden 
där det, relativt sätt, bor en hög andel invånare med svag socioekonomi som inte sällan är utrikesfödda. 
Vi vet att boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till 
skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. Vi 
vet också att segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap, vilket i 
sin tur kan utgöra en grogrund för kriminalitet. Långvariga sociala och ekonomiska problem är en 
betydelsefull förklaring till förekomsten av brott under ungdomsåren och de första åren som ung 
vuxen. Detta är något vi inte får bortse från och är någonting vi måste hantera tydligt, bestämt samt 
långsiktigt, och det i samverkan och samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, Polisen 
samt civilsamhället. Syfte ska vara att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka 
den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete. 
 

2. Deltagarna vid ”Gemensamma beredning” ska vara: Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter 
samt suppleanterna från partierna som inte har en ordinarie plats i densamma, ordförande, vice 
ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och 
tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

 
3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2023-

2025 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) bifaller punkt 1 och 2 samt yrkar att verksamhetsplan och 
budgeten behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet i juni. 
 
Stefan Dalin (S) yrkar avslag på Tony Anderssons (M) och Niklas Edéns (C) förslag om att 
verksamhetsplan och budget behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet i juni och att 
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verksamhetsplan och budgeten behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet i november enligt 
förslaget till planeringsdirektiv. 
 
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) avstår från att delta i beslutet i punkt 1 i Stefan Dalins (S) 
förslag till ändring i övrigt bifalla punkt 2 och 3. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen, om när kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
verksamhetsplan och budget, mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Stefan Dalins (S) förslag att behandla verksamhetsplan och budget i november och därmed fastställa de 
föreslagna planeringsdirektiven. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Planeringsförutsättningar 
Investeringsprocessen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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§ 48 
Medborgarundersökning och platsvarumärke: resultat, nuläge och 
analys för utveckling enligt uppdrag Boendekommunen Timrå 
KS/2022:64 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I verksamhetsplan och budget 2021-2024 och 2022-2025 finns uppdrag om att stärka platsvarumärket 
samt att skapa en tydlig marknadsföring för platsen Timrå. En viktig utgångspunkt har varit att faktiskt 
försöka mäta vad medborgarna tycker om platsen Timrå och nu finns resultatet av den första 
medborgarundersökningen som har utförts. Kommunstyrelsen får information om utfallet av 
undersökningen samt en rapport kring hur arbetet går med analys och insatser för att främja en tydlig 
marknadsföring av platsen Timrå. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning medborgarundersökning 2021_220110Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunikations- och marknadsansvarig 
Verksamhetscontroller 
 
Exp     /     2022 
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§ 49 
Delrapport block 1: Sammanhängande samhällsbyggnadsprocess - 
ledning, styrning och organisering 
KS/2022:39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2021-2023 samt 2022-2024 uppdragit till 
kommunstyrelsen att arbeta med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Syftet är att 
utveckla organisation, arbetssätt och samverkansformer för att kunna skapa det samhällsbyggande som 
kommunen står inför utifrån politiska ambitioner och samhällsutvecklingens krav. Uppdraget har delats 
upp i flera delmoment. Här avrapporteras den del som berör ledning, styrning och organisering. 
Kommunchefen har delegation att besluta om kommunledningskontorets organisation för att skapa 
den förmåga som behövs för att genomföra den verksamhet som fullmäktige och nämnd har beslutat 
om. Av den anledningen ges en information om hur ledningen och styrningen ska utvecklas i 
förvaltningsorganisationen. Beslut om genomförande av organisationsförändringar sker i efterföljande 
och separata beslut. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2021:263 - SAMSAM, uppdrag för sammanhållet samhällsbyggande – information. 
Kommunstyrelsen har informerats om hur arbetet med en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess 
ska genomföras, kommunstyrelsen 2021 § 195. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Samhällsbyggnadsprocessen block 1_slutrapport 1.0_220107Vision 2025 
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§ 50 
Redovisning om tillgängligheten till utlämningsställen för Bussgods i 
Västernorrland - Nämnden för hållbar utveckling 
KS/2021:539 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Under våren 2021 skickade kommunalförbundet (Din Tur) ut en remiss till länets kommuner och 
regionen om framtiden för länets bussgodsbolag. I sitt beslut från 16 juni 2021 förordade nämnden för 
hållbar utveckling att en kartläggning skulle genomföras med syfte att identifiera vilka områden i länet 
som inte har en acceptabel täckning eller service gällande transporter av paket och gods genom den 
privata transportmarknadens försorg. 
 
Under hösten beställde förvaltningen Regional utveckling en kartläggning av paketombud i länet, som 
en del i framtagandet av ett nytt landsbygdsprogram. Förvaltningen valde därefter att göra ett tillköp i 
forma av en fördjupning om var utlämningsställen för Bussgods finns i länet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Region Västernorrland 
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§ 51 
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 
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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§ 52 
(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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§ 53 
Väghållaransvaret mellan kommunen och Trafikverket - information 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef för kultur- och teknikförvaltningen Jan Eriksson informerar om rubr ärende. 
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§ 54 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
___ 
 
Ärendet 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 
KS DEL/2021 § 69 Kommunchefen Pensionsavgång enligt 

kommunstyrelsens stöd 
för nämndernas 
omställning 

KS/2021:514 

KS DEL/2021 § 70 Kommunchefen Tillförordnad 
kommunchef mellan jul 
och nyår 2021 

KS/2021:535 

KS DEL/2021 § 71 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Avtal med Regionen om 
pensionskompensation 

KS/2021:538 

KS DEL/2022 § 1 Kommunchefen Fullmakt - överprövning 
operatörstjänster telefoni 

KS/2022:37 

KS DEL/2022 § 2 Kommunchef/Ekonomichef Omställningslösningar  
inom ekonomienheten 

KS/2022:51 
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§ 55 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:3 BUN §134 Informationshanteringsplan 2022 2021-12-22 
KS/2021:3 21-2021-SIGN-ÖK-Säker digital kommunikation 2021-12-22 
KS/2021:3 Meddelande 212021 Överenskommelse mellan 

SKR och regeringen kring Säker digital 
kommunikation 

2021-12-22 

KS/2021:3 bilaga till Riktlinjer om skyddsjakt BirdLife Sverige 
- Skyddsjakt 210822 

2021-12-29 

KS/2021:3 Riktlinjer om skyddsjakt 2021-12-29 
KS/2022:4 e-post Information linje nr 1 2022 - ingen 

påstigning via framdörren 
2022-01-13 

KS/2022:4 Information linje nr 1 2022 - ingen påstigning via 
framdörren 

2022-01-13 

KS/2022:4 e-post Information linje nr 2 - uppdatering stängd 
framdörr 

2022-01-13 

KS/2022:4 Information linje nr 2 - uppdatering stängd 
framdörr 

2022-01-13 

KS/2022:4 Anteckningar - Ägarsamråd 2021-12-01, 
Överförmyndarnämnden Mitt 

2022-01-18 

KS/2022:4 e-post Anteckningar ägarsamrådet, 
Överförmyndarnämnden Mitt 

2022-01-18 

KS/2022:4 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-
17 

2022-01-19 
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§ 56 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård 
och omsorg 
KS/2022:92 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på principer och rutiner för hur en 
registerkontroll i samband med nyanställning av personal inom vård och omsorg kan se ut. 

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att senast i september 2022  återkomma till kommunstyrelsen 

med förslaget. 
____ 
 
Ärendet 
Stefan Dalin (S) föreslår, som ett ordförandeinitiativ på kommunstyrelsen 2022-02-08, om ett extra 
ärende: Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård och omsorg. 
 
Arbetsgivare är enligt skollagen skyldiga att vid anställning eller praktik inom skola och förskola 
kontrollera vederbörandes belastningsregister. År 2011 infördes en motsvarande lag om registerkontroll 
av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder enligt LSS. Registerkontroll syftar till 
att skydda barn. En fungerande registerkontroll är en viktig del av arbetet för att säkerställa en trygg 
miljö för barn.  
 
I vårt arbete för att öka tryggheten för brukare som tar del av den vård och omsorg som Timrå 
kommun har ansvar för, vill vi utvidga rutinen av registerkontroll så att den även ska gälla vid 
nyrekrytering av personal inom vård och omsorg samt inom funktionsstödsområdet. Utgångspunkten 
vid framtagandet av dessa rutiner bör vara Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat 
författningsstöd (SOU 2019:19) 
 
Varje dag utförs insatser åt och för brukare vilka befinner sig i beroendeställning till de som utför vård 
och omsorg. Inte sällan sker vården och omsorgen i den enskildes hem, utan insyn eller kontroll, och 
där det finns ett särskilt behov av trygghet. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås kommunstyrelsen besluta: 
- Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på principer och rutiner för hur en 
registerkontroll i samband med nyanställning av personal inom vård och omsorg kan se ut 
- Kommunchefen får i uppdrag att senast i september 2022  återkomma till kommunstyrelsen med 
förslaget. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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§ 57 
Covid pandemi i snart 2 år 
KS/2022:91 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsesammanträdet i mars återkomma med förslag på 
hur vi 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 400000 kr. 
____ 
 
Ärendet 
Tony Andersson (M) föreslår, som ett ledamotsinitiativ på kommunstyrelsen 2022-02-08, ett extra 
ärende: Covid pandemi i snart 2 år. Vi har nu levt med en Covid pandemi i snart 2 år. I förra veckan 
kom beskedet att vi den 9 februari 2022 öppnar upp och restriktionerna tas bort. 
Vår personal har under denna tid gjort ett enormt arbete och nu vill vi möjliggöra för ett fysiskt möte 
inkl måltid eller motsvarande till alla våra arbetsgrupper. 
 
Förslag till beslut: Ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsesammanträdet i mars 
återkomma med förslag på hur detta ska genomföras samt att finansieringen sker via kommunens 
finansförvaltning med ett maxbelopp om 400000 kr. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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