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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timå kommunhus 11:50-12:15 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Björn Hellquist (F.d L) 
Robert Thunfors (T) 
Marianne Larsson (SD) tjänstgör istället för Ulf  
Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C) 
 

Övriga närvarande 
 

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

Utses att justera Maritza Villanueva Contreras (V) och Niklas Edén (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 12 oktober 2022  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Maritza Villanueva Contreras (V), justerare Niklas Edén (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-11 

Anslaget uppsatt den 
2022-10-12 

Anslaget nedtas den 
2022-11-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§259-§305 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 11 oktober 2022 

Sammanträdet öppnas, § 259 
Anteckna närvarande, § 260 
Utse justerare, § 261 
Fastställa ärendelista, § 262 
Medborgarförslag – Norrlandsportalen, § 263 
Förslag till svar på revisorernas granskningsrapport, § 264 
Platsvarumärke: en tydlig marknadsföring av platsen Timrå – statusrapport, § 265 
Förlängning av IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK 2023, § 266 
Ändring av detaljplan D131, Fröland 4:2 m.fl, Beslut om planuppdrag, § 267 
Avsiktsförklaring avseende framtida markbyte – Solhöjden, § 268 
Delårsrapport 2022, Kommunstyrelsen, § 269 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden, § 270 
Uppdrag budget i balans – Miljö- och byggnadsnämnd, § 271 
Budget i balans planperiod 2022-2024 - Socialnämndens redovisning av åtgärder, § 272 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 273 
Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans för planperioden 2022-2024, § 274 
Delårsrapport - Timrå kommun 2022, § 275 
Redovisning och granskning av partistöd 2021, § 276 
Arvodesutredning 2022, § 277 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, revidering, § 278 
Taxa Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, § 279 
Taxa Strålskyddslagen, § 280 
Taxa Tobak och liknande produkter, § 281 
Taxa Serveringstillstånd och folköl, § 282 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, § 283 
Taxebestämmelser Livsmedel, § 284 
Taxa Plan- och bygglagen 2022, § 285 
VA-taxa 2023, Timrå Vatten, § 286 
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal, Kollektivtrafikmyndigheten, § 287 
Styrdokument för kommunala bolag, § 288 
Ägardirektiv AB Timråbo – Revidering, § 289 
Ägardirektiv Timrå Invest AB, § 290 
Ägardirektiv Timrå Vatten AB – Revidering, § 291 
Plattform för ledning och styrning – Miljö- och byggnadsnämnd, § 292 
Plattform för styrning och ledning kultur- och tekniknämnden, § 293 
Plattform för ledning och styrning - Barn- och utbildningsnämnden, § 294 
Medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till planen på Radhusgatan - 
Kultur- och tekniknämndens beslut, § 295 
Medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks Samfällighetsförenings 
fotboll/ishockeyplan - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 296 
Medborgarförslag om att spara gräset på många grönområden skulle förbättra livsförutsättningar 
för insekter, § 297 
Medborgarförslag, markering av gång- och cykelbanor, § 298 
Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra Laggarbergsvägen mellan 
Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 299 
Information kring förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 300 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Energieffektivisering - Byte av belysning ridstadion - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 301 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsnämnden 
läsåret 2021/2022, § 302 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 2, § 303 
Anmälan av delegationsbeslut, § 304 
Anmälningsärenden, § 305 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 259 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 260 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 261 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Maritza Villanueva Contreras (V) och Niklas Edén (C) justera 
dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 12 oktober 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 262 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan med ändring att ärende 5: Medborgarförslag – Norrlandsportalen utgår. 
____ 
 
Ärendet  
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 263 
Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
KS/2022:185 
 
Ärendet utgår 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 264 
Förslag till svar på revisorernas granskningsrapport 
KS/2022:170 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer gett uppdrag till KPMG att göra en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önska senast 31 oktober 2022.  
 
Rapporten spänner över ett stort område av olika kommunala verksamheter och berör funktioner för 
både politik och tjänstepersoner. Rekommendationerna berör även Timrå kommuns sätt att leda och 
styra organisationen. 
Rekommendationerna behöver därför analyseras och förstås mot flera olika aspekter av kommunens 
organisation. Svaret på rapporten innehåller jämförelser och avvägningar som syftar till att de åtgärder 
som ska genomföras inom krishanteringsområdet sker inom ramen för kommunens ordinarie sätt att 
bedriva sin verksamhet både under normala driftsförhållanden som under hantering av en kris. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på granskningsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott”. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef  
Säkerhetschef 
Chef Verksamhetsstöd 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 265 
Platsvarumärke: en tydlig marknadsföring av platsen Timrå - 
statusrapport 
KS/2022:381 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen om arbetet med platsvarumärket inom ramen för uppdraget 
Boendekommunen Timrå. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med en tydlig marknadsföring av platsen Timrå, inom ramen för 
fullmäktigeuppdraget Boendekommunen Timrå. Efter avrapportering av analys och strategi presenteras 
nu det konkreta arbetet med åtgärder och aktiviteter. Under vecka 38 påbörjas utrullningen av filmer, 
ambassadörskap och aktiviteter som följer verksamhetsåret. Först ut är fokus på näringslivsklimat samt 
skolans resultat. 
 
I anslutning till ärendet presenteras muntligt arbetssätt, tidsplan och hur samtliga aktörer kan hjälpas åt 
att lyfta platsen Timrå. Parallellt kommer det att synliggöras i samtliga kanaler som kommunen arbetar 
igenom för att nå medborgare, företag och besökare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
I verksamhetsplan och budget 2021-2023, KF 2020 § 131 (KS2020:110) framgår en inriktning under 
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer att platsen ska marknadsföras på ett mer effektivt sätt. Arbetet har 
startats upp men på grund av Covid 19 har det stannat upp då kommunikationsverksamheten har varit 
tvungen att prioritera pandemihanteringen och krisarbetet. 
 
I verksamhetsplan och budget 2022-2024, KF 2021 § 123 (KS 2021:183) framgår att inriktningen 
kopplat till ett samhällsbyggande för ett växande Timrå ska kompletteras med ett uppdrag 
Boendekommunen Timrå med en tydlig marknadsföring av platsen Timrå. 
 
KS/2022:64 - Medborgarundersökning och platsvarumärke: resultat, nuläge och analys för utveckling 
enligt uppdrag Boendekommunen Timrå, KS/2022 § 48 
 
KS/2021:436 - Omtag platsvarumärke: en tydlig marknadsföring av platsen Timrå, KS/2021 § 343 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunikations- och marknadsansvarig 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 266 
Förlängning av IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK 2023 
KS/2021:489 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna en förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap för 
trygghetsskapande åtgärder mellan Timrå kommun och Timrå IK. 
 

2. Det nya avtalet ersätter nuvarande avtal från 2022-12-15. 
 

3. Finansiera kommunens åtagande med 275 tkr från kommunens oförutsedda för år 2022.   
 

4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna den nya 
överenskommelsen. 

 
5. Information om arbetet görs på kommunstyrelsen i april 2023. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att samordna folkhälsan och trygghetsfrågorna i kommunen.  
Under 2022 har avtalet om IOP mellan kommunen och Timrå IK gett mycket goda erfarenheter av 
trygghetsskapande åtgärder i form av nattvandrande föräldrar under helgkvällar. Timrå IK har, inom 
ramen för avtalet, samordnat aktiviteterna med andra föreningar i kommunen.  
Erfarenheterna talar för att förlänga befintligt avtal även för år 2022. 
Under den kommande avtalsperioden ska nya idéer för utveckling av uppdraget inför kommande 
avtalsperioder analyseras. Det sker med fördel inom ramen för Kultur- och teknikförvaltningens arbete 
med utveckling av hela arenaområdet. 
Timrå kommuns kostnad för överenskommelsen uppgår till 275 tkr. Det belastar kommunstyrelsens 
budget, Kommunens oförutsedda och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram för 2021. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Mari Eliasson (S) föreslår ett tillägg med en punkt 5: Information om arbetet görs på kommunstyrelsen 
i april 2023. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 202012221 § 424, KS 20210608 § 237, KS 20211209 § 391   
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avtalstext IOP Timrå IK 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen  
Timrå IK 
 
Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 267 
Ändring av detaljplan D131, Fröland 4:2 m.fl, Beslut om planuppdrag 
KS/2022:377 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till Tillväxt Timrå att påbörja planändring. 
 

2. Prioritera detaljplanen som nr 11 i prioriteringslistan. 
____ 
 
Ärendet 
Detaljplan D131 antogs 1993 och omfattar del av fastigheterna Fröland 1:1 4, 1:1 6, 1:1 7, 3:2 3, 4:2 2, 
4:2 3, 4:3 2, 4:9, 4:10 och Vivsta 13:19. En stor del av området förvärvades av Timrå kommun 2021 för 
att skapa förutsättningar för nya näringslivsetableringar i det markområdet.  
Planens rådande bestämmelser, framförallt kopplat till byggnadshöjd, begränsar möjligheterna för nya 
industribyggnader. Genom en planändring kan den befintliga detaljplanen moderniseras och skapa än 
bättre förutsättningar för framtida etableringar.  
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 268 
Delårsrapport 2022, Kommunstyrelsen 
KS/2022:375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Delårsrapporten fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan och 
budget 2022-2024, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag, samt att de 
verksamhetsstödjande funktionerna följs upp utifrån våra strategier. 
 
Uppföljningen av verksamhetens bidrag genom pågående insatser och nyckeltal visar att bidrag görs till 
samtliga mål och uppdrag. Företagsklimatet är högt rankat i Sverige, ett aktivt trygghetsarbete, 
satsningar på platsvarumärket Timrå samt Timrå Kommun som arbetsgivare, ökad besöksnäring samt 
utveckling av verksamhetsstödjande funktioner och IT-infrastruktur. Bidraget till inriktningsmål 4 ”Fler 
i arbete” bedöms inte ge tillräcklig effekt utifrån att arbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå i 
relation till länet och riket. 
 
Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och förbund, har en 
årsbudget om 65,2 miljoner kronor, och visar en positiv budgetavvikelse för perioden om 3,8 miljoner 
kronor. Den positiva budgetavvikelsen finns framför allt inom fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättr eftersom del av personalen finansieras av projekt Solhöjden och därför inte belastar 
förvaltningens driftsbudget. Överskott finns även inom gemensam stöd och ledning då projekt som 
avvaktats med till förmån för pandemi- och krishantering istället genomförs under hösten. 
Årsprognosen för året är att hålla budget trots omprioritering av resurser för krishantering, 
prisökningar och tillkomna krav.  
 
KS bolag och kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,7 miljoner kronor vid 
augusti månads slut, och beräknas ge ett överskott om 3,8 miljoner kronor vid årets slut. Lägre 
nettoägartillskott till flygplatsen, återbetalning av medlemsbidrag för särskild personaltrafik och 
kollektivtrafik för 2021, ökad intäkt från råkraft samt ökade pensionskostnader för räddningstjänsten 
står bakom prognosen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan- och budget 2022-2024, Kommunstyrelsen 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen, KS/2022:219  
KS/2021:489 - Förlängning av IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022, Kommunstyrelsen 
Uppföljning enligt program privata utförare IoP TIK 2022-08-24 
Bilaga Protokoll Styrgrupp IOP - Y.et_EQ Arena 2022-09-01 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten  
 
Exp     /     2022  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 269 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
KS/2022:212 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till kommunledningskontoret att genomföra handlingsplan för en budget i balans för 
planperioden. 

 
2. Inte vidta åtgärder i planen inom områdena platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke och 

näringsliv samt samhällsbyggnad i de delar som är förutsättningsskapande för ökad inflyttning 
och tillväxt med syfte att öka framtida skatteintäkter. 

 
3. Anmäla kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans till kommunfullmäktige. 

____ 
 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde.  
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. 
 
Under sommaren har en ytterligare försämrad konjunktur med tilltagande inflation och inte minst 
ökade energipriser ytterligare försvårat läget. Åtgärder och handlingsplan krävs för att åstadkomma ett 
positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans 
för planperioden 2024-2026. 
 
I detta ärende behandlas bara punkt 3 och punkt 4 i fullmäktiges beslut, där kommunstyrelsen som 
nämnd preciserar sitt bidrag i år och kommande år för att minska kostnaderna och uppnå en budget i 
balans. Kommunstyrelsens samordning och för kommunen övergripande plan sammanställs och 
redovisas på kommunstyrelsen först i november 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige uppdrog § 107 2022 till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för 
planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. 
Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning 
för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för resterande 
del av innevarande planperiod 2022-2024. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

I samma beslut uppdrog kommunfullmäktige till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga 
åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 270 
Uppdrag budget i balans – Miljö- och byggnadsnämnd 
KS/2022:389 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och byggs verksamhetsområde för att 
erhålla full kostnadstäckning för myndighetsutövning och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får 
ta ut avgifter för. Samsyn sker inom förvaltningen för att en gemensam timkostnad/ 
handläggningskostnad arbetas fram för all taxebaserad verksamhet. Taxor som berörs är för livsmedel, 
miljöbalken, serveringstillstånd och folköl, tobak, och liknande produkter, strålskydd, läkemedel samt 
Plan- och bygglagstaxa.  
 
Fortsätta med digitalisering av förvaltningen med användarvänliga e-tjänster för våra medborgare och 
företagare. För att bibehålla effektiviteten på förvaltningen och samhällets krav som ställs. Med ett 
ärendesystem som anpassats för vårt arbete med integrering mot våra e-tjänster. Där administrationen 
effektiviseras genom dess smarta funktioner.   
 
Genom att öka samverkan och förståelsen mellan socialförvaltningen och bostadsanpassnings-
handläggningen på miljö- och byggnadsnämnden. Sker mervärden som bidrar till uppdraget det goda 
åldrandet, kvalitet nära vård och boende. Inom resp. ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra 
mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av bostad 
på ett effektivare sätt.  
 
Budgetavvikelsen för Miljö- och byggnadsnämnden per den sista juli uppgick till två miljoner kronor. 
Årsprognosen efter fyramånadersbokslutet var 0,5 miljoner kronor, men revideras nu vid 
delårsbokslutet upp till 1,6 miljoner kronor. En återhållsamhet i kostnader och ny bedömning av 
intäkter, framför allt byggsanktionsavgifter, skapar sannolik möjlighet för nämnden att bidra positivt till 
kommunens resultat 2022 med 1,6 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 220919 § 133 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 271 
Budget i balans planperiod 2022-2024 - Socialnämndens redovisning av 
åtgärder 
KS/2022:394 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har, 2022-06-13 § 107, uppdragit till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och 
möjliga åtgärder för en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. Detta utifrån att 
kommunstyrelsen noterat att kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre 
kostnader på grund av framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom 
socialnämndens område.  
 
Socialförvaltningen har lämnat en redovisning över möjliga åtgärder för en budget i balans under 
planperioden. Socialnämnden har godkänt denna redovisning för överlämning till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden har även gett förvaltningschef ett antal uppdrag i syfte att belysa och utreda 
verksamhetsområden där det kan finnas möjlighet till ytterligare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-09-20 § 116, Budget i balans för planperioden 2022-2024 – redovisning av åtgärder 
Socialnämndens bidrag till en budget i balans för planperioden 2022-2024 
 
 
 

  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 272 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:393 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 bland annat att uppdra till samtliga nämnder att bidra till en 
budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för 
planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte 
kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 
2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024 samt att samtliga nämnder ska 
redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i 
oktober. 
 
Kultur- och tekniknämnden behandlade ärendet 2022-09-21. Se bifogat protokollsutdrag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2022-06-13 §107 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025 
Protokollsutdrag KTN 2022-09-21 §97 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 273 
Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans för 
planperioden 2022-2024 
KS/2022:403 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2022-2024 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin 
budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De övriga 
nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela kommunens 
ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder och 
handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt 
skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Kommunfullmäktige har utifrån ovanstående beslutat uppdra till samtliga nämnder att bidra till en 
budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för 
planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte 
kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 
2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 
 
Uppdraget till samtliga nämnder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Nämndens bidrag 
BUN 220921 § 79 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 274 
Avsiktsförklaring avseende framtida markbyte - Solhöjden 
KS/2022:352 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna avsiktsförklaring avseende framtida markbyte. 
____ 
 
Ärendet 
Solhöjden är Timrå kommuns nästa bostadsområde. Inom områdets gränser finns en privat 
fastighetsägare (sydvästra delen). 
 
Fastighetsägaren vill medverka i planeringen och föredrog flerfamiljshus framför småhustomter på sin 
mark. 
 
Gestaltningsstudien och senare planprogrammet slog dock fast att småhustomter är bättre lämpade på 
platsen. Av den anledningen har parterna diskuterat och kommit överens om en avsiktsförklaring 
avseende ett framtida markbyte. 
 
Markbytet sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft och den ingående marken värderats. Eventuell 
värdeskillnad mellan byggrätterna utgör köpeskilling i bytesavtalet.  
 
Kommunens inbytesmark utgörs av två byggrätter för flerfamiljshus i västra delen av området. 
Byggrätterna ligger på varsin sida om entrévägen till Solhöjden. Det är därför av särskild vikt att form, 
placering och gestaltning ges särskilt utrymme.  
 
Tanken är att fastighetsägaren ska arbeta tillsammans med kommunen under 2022-2023 i huvudsak 
enligt samma upplägg som för de byggherrar som beviljats direktanvisning i Solhöjden 
 
Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring med bilaga 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö och bygg 
Kultur och teknik 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 275 
Delårsrapport - Timrå kommun 2022 
KS/2022:368 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna delårsrapporten för Timrå kommun. 
  

2. Godkänna socialnämndens återredovisning kring vidtagna åtgärder för en budget i balans.  
 

3. Bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på totalt 17,8 mnkr för 2022 och att finansiering sker 
via finansen. 

 
4. Godkänna återrapportering av kostnader för tidsbegränsat omställningspaket. 

 
5. Lägga nämndernas delårsrapporter till handlingarna.  

____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder har upprättat rapport över resultat per den 30 augusti samt gjort en prognos för 
helåret 2022, både vad gäller bidrag till fullmäktiges målbilder och inriktningsmål, uppdrag samt 
ekonomisk resursanvändning.  
Uppföljningen visar att nämnderna bidrar till målbilderna och de uppdrag som beslutats i 
verksamhetsplan 2022 går enligt plan och bedömningen är att uppdragens effekter kommer att nås. Det 
finns dock utmaningar kring vissa av målbilderna och dessa redovisas i rapporten. Samtliga nämnder 
har även redovisat hur de arbetar enligt de strategier som är fastställda för att nå målbilderna. 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns en stark samverkan mellan nämnderna vad gäller att 
tillsammans bidra till målbilderna och uppdragen.   
 
Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet tom augusti -22 uppgår till 59,6 mnkr avviker 
positivt mot budget med +33,4 mnkr främst beroende på högre skatteintäkter och generella statsbidrag 
än förväntat, realisationsvinster vid markförsäljning samt ej budgeterade sjukersättningar pga. covid-19. 
 
De av styrelse/nämnder samt finansförvaltning avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2022 är 
sammantaget en prognostiserad positiv avvikelse mot budget (10,5 mnkr) med 34,6 mnkr dvs ett 
prognostiserat resultat om +45,1 mnkr vilket motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag 
De kommunala målen om dels ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag, en oförändrad 
eller positiv trend för soliditeten uppnås om prognosen blir resultat. Kommunen planerar att använda 
sig av resultatutjämningsfonden för att på så sätt kunna flytta över pengar från resultatet till kommande 
år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en 
budget i balans och att återrapportera detta i samband med delårsrapporten. Socialnämnden redovisas i 
sin delårsrapport åtgärder inom alla sina verksamhetsområden samt effekten av dessa. 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att de åtgärder som vidtagits har effekt på ekonomin men att 
ekonomienheten anser att ytterligare medel om 17,8 mnkr behövs för att klara ett noll resultat och på så 
sätt klara sin budgetram. Socialnämnden prognos är -17,8 mnkr vilket innehåller en hög ambitionsnivå. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen.  

De mål för kommunen för 2022 som antagits av kommunfullmäktige i budget är att:  

• Resultatet skall överstiga 1 % av skatter och generella statsbidrag (målet uppfyllt)  
• Soliditeten ska ha en oförändrad eller positiv trend (målet är uppfyllt) 

Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden för utvecklingen är 
oförändrad eller förbättrad (målen bedöms vara uppfyllda eller på väg att uppfyllas). 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 276 
Redovisning och granskning av partistöd 2021 
KS/2022:89 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

2. Alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2023. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2021 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång.  
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå 
kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning partistöd (S)  
Redovisning partistöd (L)  
Redovisning partistöd (C)  
Redovisning partistöd (KD)  
Redovisning partistöd (SD)  
Redovisning partistöd (T)  
Redovisning partistöd (M)  
Redovisning partistöd (V) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 277 
Arvodesutredning 2022 
KS/2021:454 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023. 
 

2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
 

3. Höja ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap.  
 

4. Tillföra vice ordförande i socialnämnden till 5% + 2% social beredskap.  
 

5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden med social 
beredskap, + 2% social beredskap.  

 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%.  

 
7. Lägga arvodesutredningen till handlingarna. 

 
8. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk beredningsgrupp 

med uppdraget att inför mandatperioden år 2027-2030 se över kommunens politiska 
organisation och arvoden. Arbetet ska påbörjas våren 2023 och vara avslutat våren 2025. 

____ 
 
Niklas Edén (C) och Marianne Larsson (SD) reserverar sig mot beredningsförslaget avseende punkten 
1 till förmån för eget förslag. 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (F.d L) reserverar sig mot beredningsförslaget avseende 
punkten 2,3,4,5 till förmån för eget förslag.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra till 
kommunledningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för vice ordförande i bolagen, 
kommunfullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, inför mandatperioden 2023-2026. De politiska 
partierna har haft få möjlighet att yttra sig över förslaget och inkommit med synpunkter på förslaget. 
 
För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. 
Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för 
samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. 
Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med heltidsarbeten i anslutning 
till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode för sammanträden, justering av protokoll, 
möten, besök, utbildningar eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet 
och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med det politiska 
uppdraget som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
 
Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap avser främst barn 
eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i 
behov av akuta insatser och våld i nära relationer. Social beredskap är till för akuta ärenden som inte 
kan vänta med kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort ingripande i den 
personliga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det innebär att 
ordföranden i en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta skyndsamma be-slut. Den sociala 
beredskapen för socialtjänstens verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över för att täcka 
upp för den kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen hålls också ytterligare 
ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda ärenden, där sekretessärenden och 
individärenden där det råder delegationsförbud hanteras. Socialnämndens arbetsutskott för enskilda 
ärenden sammanträder vid 12 ordinarie tillfällen per år för beslut i individärenden, dock hålls också i 
genomsnitt sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär ungefär 18 sammanträden utöver nämndens 
sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande social beredskap. 
 
Socialnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad höjs till 57% + 2% social beredskap, kostnadsökning  
65 000 kr/år. 
Vice ordförande i socialnämnden höjs till 5% + 2% social beredskap, kostnadsökning 51 000 kr/år. 
2:e vice ordförande i socialnämnden höjs till +2% social beredskap, kostnadsökning 15 000 kr/år 
Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten höjs till 2%, kostnadsökning 30 000 kr/år, totalt; 
161 000/ år. 
 
Sänkning av mandatstödet innebär en kostnadsbesparing med 123 000 kr/år. 
Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är det kommunala 
partistödet. Det finns inte tillräckligt med utrymme att fullt ut finansiera den föreslagna revideringen av 
arvodena med den föreslagna sänkningen av mandatstödet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 3 maj 2022, kommunfullmäktige besluta; 
Om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya 
kommunfullmäktige, efter valet. 
Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i socialnämnden. till 5% + 2% social beredskap. 
Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att genomföras under 
kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till grund för vilka arvoden som kommer 
att gälla mandatperioden 2027-2030. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (F. d L) föreslår avslag på punkt 2,3,4,5 i förslaget till beslut 
och bifall till punkt 1,6,7,8 
 
Maritza Villanueva Contreras (V) och Stefan Dalin (S) föreslår bifall till alla punkter 1-8. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Niklas Edén (C) och Marianne Larsson (SD) föreslår avslag på punkt 1. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Niklas Edén (C) och Marianne Larsson (SD) förslag om att avslå punkt 1 under 
proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
avslå Niklas Edén (C) och Marianne Larssons (SD) förslag om att avslå punkt 1. 
 
Ordförande ställer därefter Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (F. d L) förslag om att avslå punkt 
2,3,4,5 under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att avslå Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (F. d L) förslag om att avslå 
punkt 2,3,4,5. 
 
Övrigt bifaller ledamöterna punkt 6,7,8  
 
Beslutsunderlag 
Arvodesutredning 
Yttranden från partierna 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 278 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, revidering 
KS/2022:367 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente behöver revideras då lagstiftningen ändras. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras till att; Ansvara för kommunens obligatoriska 
uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen, strålskyddsområdet, lagstiftningen 
gällande tobak och produkter med liknande användningsområden samt lagar som reglerar detaljhandel 
med nikotinläkemedel och receptfria läkemedel.  
Miljö- och byggnadsnämnden har även ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras 
av den kommunala nämnden inom ovanstående lagstiftningsområden. 
 
Samt under § 4 övrig förvaltning; Miljö- och byggnadsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande meddela tillämpningsföreskrifter och undantag från av kommunfullmäktige fastställda 
taxor inom nämndens verksamhetsområde samt göra årliga förändringar motsvarande högst förändring 
enligt den procentsats för Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 279 
Taxa Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
KS/2022:382 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till justerad taxa enligt lag om handel med vissa  
receptfria läkemedel. Taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för enligt lag om handel med vissa  receptfria läkemedel fastställd av KF §157 

2012-11-26, gällande från 2013-01-01, från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande tillsyn inom receptfria 
läkemedel och debiterat enligt taxan fastställd av KF §157 2012-11-26, gällande från  
2013-01-01. Timavgiften har sedan 2019-07-01 varit 1084 kronor /timme. 
 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, har översyn av taxan gjorts. Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat 
på en timavgift som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. 
Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden täckning för sina kostnader för myndighetsutövning 
och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
Den nya timavgiften blir 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s handledningsunderlag och 
dokument för beräkning av detta (se bilaga Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 
2023).  
 
Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 142 220919 
Taxa Receptfria läkemedel 1 jan 2023 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 280 
Taxa Strålskyddslagen 
KS/2022:383 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till justerad Taxa Strålskyddslagen. Taxan gäller från 
2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av KF §113 2019-05-27, gällande från 

2019-07-01, från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande tillsyn inom 
strålskyddslagens områden och debiterat enligt taxan fastställd av KF §113 2019-05-27, gällande från  
2019-07-01. Timavgiften har sedan 2019-07-01 varit 1084 kronor /timme. 
 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, har översyn av taxan gjorts. Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat 
på en timavgift som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. 
Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden täckning för sina kostnader för myndighetsutövning 
och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
Den nya timavgiften blir 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s handledningsunderlag och 
dokument för beräkning av detta (se bilaga Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 
2023).  
 
Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 141 220919 
Taxa Strålskydd 1 jan 2023 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 281 
Taxa Tobak och liknande produkter 
KS/2022:384 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till justerad taxa för lagen om tobak och liknande 
produkter. Taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för Tobak och liknande produkter fastställd av KF §114 2019-05-27, gällande 

från 2019-07-01, från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande tillsyn inom tobak och 
liknande produkters områden och debiterat enligt taxan fastställd av KF §114 2019-05-27, gällande från  
2019-07-01. Timavgiften har sedan 2019-07-01 varit 1084 kronor /timme. 
 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, har översyn av taxan gjorts. Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat 
på en timavgift som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. 
Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden täckning för sina kostnader för myndighetsutövning 
och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
I taxan har även en avgift för tillsyn enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter lagts till. Den 
gäller endast då det inte finns ett tobakstillstånd i verksamheten. 
 
Den nya timavgiften blir 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s handledningsunderlag och 
dokument för beräkning av detta (se bilaga Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 
2023).  
 
Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 140 220919 
Taxebestämmelser Tobak och liknande produkter 1 jan 2023 
Taxebilaga Tobak och liknande produkter 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 282 
Taxa Serveringstillstånd och folköl 
KS/2022:385 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till justerad taxa för serveringstillstånd och folköl. 
Taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för tillsyn enligt alkohollagen som reviderades av Socialnämnden 2016-04-20 

§60, har gällt från 2016-07-01, från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande tillsyn inom alkohollagen 
sedan 2018. Taxan som använts är den taxa som reviderades av Socialnämnden 2016-04-20 §60 och har 
gällt från 2016-07-01. 
 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, har översyn av taxan gjorts. Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat 
på en timavgift som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. 
Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden täckning för sina kostnader för myndighetsutövning 
och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
Taxan har sedan tidigare haft fasta avgifter som inte har byggt på timavgift för handläggningen. I det 
nya taxaförslaget kommer avgifterna att bygga på timavgift men vissa avgifter kommer fortfarande vara 
fasta. Timavgiften blir 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s handledningsunderlag och 
dokument för beräkning av detta (se bilaga Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 
2023).  
 
Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 139 220919 
Taxebestämmelser Serveringstillstånd och folköl 1 jan 2023 
Taxebilaga Serveringstillstånd och folköl  
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 283 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
KS/2022:386 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till justerad taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. Taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för miljöbalken fastställd av KF §112 2019-05-27, gällande från 2019-07-01, 

från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens områden och debiterat enligt taxan fastställd av KF §112 2019-05-27, gällande från 2019-
07-01. Timavgiften har sedan 2019-07-01 varit 1084 kronor /timme. 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, har översyn av taxan gjorts. Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat 
på en timavgift som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. 
Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden täckning för sina kostnader för myndighetsutövning 
och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
I det nya taxaförslaget blir timavgiften 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s 
handledningsunderlag och dokument för beräkning av detta (se Miljö- och byggkontorets 
handläggningskostnad per timme 2023).  
 
Det har även gjorts ett tillägg i Taxebilaga 1 på grund av en lagändring gällande anmälningsplikt i 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Taxebilaga 2 har inte reviderats sedan 2019-07-01. 
 
Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 138 220919 
Taxebestämmelser Miljöbalken 1 jan 2023 
Taxebilaga 1 MB 
Taxebilaga 2 MB 1 juli 2019 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 

  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 284 
Taxebestämmelser Livsmedel 
KS/2022:387 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till nya taxebestämmelser för offentlig 
livsmedelskontroll. Den nya taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan för offentlig livsmedelskontroll fastställd av KF §4 2010-02-22, reviderad §142 

2011-11-28 gällande från 2012-01-01, från och med 2022-12-31. 
____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med myndighetsutövning gällande kontrollområdet livsmedel 
och debiterat enligt taxan fastställd av KF §4 2010-02-22, reviderad §142 2011-11-28 gällande från 
2012-01-01. Taxan har sedan 2019-02-01 varit 1140 kronor /kontrolltimme. 
En ny förordning (2020:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 2021, vilken bland annat ändrade avgiftssystemet för 
livsmedelskontroll från årliga avgifter till efterhandsdebitering. Övergångstiden är t.o.m. 2023-12-31. 
Då samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom 
planperioden 2023-2025, där översyn av taxor är en stor del, är förslaget att taxan ska gälla från  
2023-01-01. 
 
Samtliga avgifter i taxan är fortsättningsvis baserat på en timavgift som beräknats med den modell som 
Sveriges kommuner och regioner SKR tagit fram. Timavgiften ska ge miljö- och byggnadsnämnden  
täckning för sina kostnader för myndighetsutövning och övriga uppgifter som nämnden enligt lag får ta 
ut avgifter för. 
 
I det nya taxaförslaget blir timavgiften 1145 kronor. Detta är beräknat utifrån SKR:s 
handledningsunderlag och dokument för beräkning av detta (se bilaga Miljö- och byggkontorets 
handläggningskostnad per timme 2023). Framtida höjning av timavgiften ska ske genom indexreglering 
med SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN § 137 220919  
Taxa Livsmedel 1 jan 2023 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad per timme 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 285 
Taxa Plan- och bygglagen 2022 
KS/2022:388 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till reviderad Plan- och bygglagstaxa samt 
handläggningskostnad för strandskydd. Den nya taxan gäller från 2023-01-01.  

 
2. Upphäva taxan Plan- och bygglagen fastställd av KF §17 2019-02-25 från och med 2022-12-31. 

____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu arbetat med myndighetsutövning enligt Plan.- och bygglagen och 
debiterat enligt taxan fastställd av KF §17 2019-02-25. I beslutet framgick att taxans framtida höjning 
skulle ske genom årlig indexreglering med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
 
Det som kan konstateras är att ingen årlig justering har skett sedan taxan fastställdes.  
Den uteblivna regleringen av taxan i kombination med att samtliga nämnder har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att bidra till en budget i balans inom planperioden 2023-2025. Taxan har nu istället 
för att reglerats setts över i sin helhet för att förvaltningen fortsättningsvis ska kunna bedriva 
verksamheten inom myndighetsområdet PBL på en rimlig nivå. 
 
Förslaget till nya PBL taxa för miljö- och byggnadsnämnden bygger vidare på befintlig taxa för att bli 
tydligare och användarvänlig för berörda inom Timrå kommun. Samtliga avgifter i taxan är 
fortsättningsvis baserade på ett timpris som beräknats med den modell som Sveriges kommuner och 
regioner SKR tagit fram. Handläggningskostnad per timme/timpris ska ge miljö- och 
byggnadsnämnden full täckning för sina kostnader för myndighetsutövning och övriga uppgifter som 
nämnden enligt lag får ta ut avgifter för. 
 
I det nya taxa förslaget justeras timpriset från 1084 kronor till 1145 kr. Detta är beräknat utifrån SKR:s 
handledningsunderlag och dokument för beräkning se bilaga Miljö- och byggkontorets 
handläggningskostnad per tim 2023). Framtida höjning av timpriset ska ske genom indexreglering med 
SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
   
Reviderad taxa innebär fortsatt tydlighet och fasta priser för åtgärder där det framgår direkt i taxan för 
den sökanden att få veta vad bygglovet eller startbeskedet kostar. Detta underlättar i sin tur även 
fakturering och bidrar därmed till en budget i balans för kommande planperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 220919 § 136 
Tjänsteskrivelse 
Timrå A-taxetabeller- lov- anmälan 2023-01-01 
Miljö- och byggkontorets handläggningskostnad-per-tim-2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 286 
VA-taxa 2023, Timrå Vatten 
KS/2022:293 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa VA-taxan för verksamhetsåret 2023 i dess helhet att gälla från och med första januari 
2023. 
 

2. Fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 
enligt bifogade bilagor samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari angivet år. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Timrå beslutar om grunder och principer i VA-taxan, medan styrelsen för Timrå 
Vatten har mandat att fatta beslut om avgiftsnivån i VA-taxan. 
 
Inför 2023 har viss redaktionella förändringar föreslagits VA taxan grunder och principer, vilket 
framgår av markeringar i bilaga 1-2. Justeringen föreslås för att anpassa Timrå kommuns VA-taxan till 
branchorganisationen Svenskt Vattens basförslag och säkerställa de juridiska grunderna.  
Styrelsen för Timrå Vatten har fattat beslut enligt mandat för avgiftsnivåerna i VA taxan. Styrelsen 
beslutsunderlag med bilagor framgår av bilagorna 1-3 samt beslut enligt bilaga 4. 
För verksamhetsåret 2023 finne ett behov av att öka avgifterna med 6,5 procent. Då VA-verksamheten 
är helt avgiftsfinansierad så innebär det att föreslagen höjning är nödvändig för att täcka ökade 
kostnader. Befintligt omvärldsläge innebär ökad inflation och stigande räntekostnader. Tänkt ökningen 
påverkas också av ökade lagkrav när det gäller klimatneutralitet till 2030. 
 
Parallellt prövas principerna för taxan i Sundsvalls kommun rättsligt dom enskilt fall där taxeringen 
bestridits av enskild bostadsrättsförening. Det är rätten för bolaget att fastställa taxan inkluderat 
principer och normer för taxenivån på styrelsenivå som bestrids. Frågan är inte rättsligt avgjord än. För 
att förhindra motsvarande överklaganden av tidigare års taxebeslut, med risk för enskild återbetalning 
av debiterad taxa, beslutar även kommunfullmäktige att fastställa taxan för samtliga verksamhetsår 10 år 
bakåt i tiden för att täcka upp preskriptionstiden för taxebesluten i fråga. Det är normalt inte lagenligt 
att retroaktivt fatta taxebeslut, men dessa beslut förändrar inte taxenivån för vattenkollektivet – den är 
beslutad och verkställd. Det säkerställer dock likställigheten för kollektivet då enskilda inte kan 
överklaga tidigare års taxering baserat på att normerna och principerna inte fastställts av 
kommunfullmäktige (se Arbetsunderlag för framtida beslut) 
 
I och med att 2023 års taxa även fastställs av kommunfullmäktige är eventuell brist avhjälpt även för 
kommande verksamhetsår. 
 
Beslutsunderlag 
Ärende VA-taxa 2023 Timrå 
VA-taxa 2023, Timrå Vatten AB inkl bilaga 1-2 
Bilaga 3 VA-taxa 2023 Timrå med markerade ändringar 
Bilaga 4 VA-taxa 2022 Timrå 
Ny Tjänsteärende VA-taxa 2023 Timrå vatten AB inkl bilaga 1 
Taxa för allmänna VA-anläggningar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsunderlag för framtida beslut_MSVA_220919 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 287 
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal, 
Kollektivtrafikmyndigheten 
KS/2022:281 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta förbundsordningen. 
 

2. Upphäva befintlig förbundsordning.  
 

3. Beslutet gäller under förutsättningen att övriga kommuner och regionen fattar likalydande 
beslut. 

____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten har skickat ut missiv till samtliga medlemmar där varje medlem behöver ta 
beslut om reviderad förbundsordning och samarbetsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTM 2022-05-20 §72 
Förbundsordning 
Bilaga till förbundsordning 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 288 
Styrdokument för kommunala bolag 
KS/2022:365 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Reglemente för intern kontroll, Reglemente för attest, 
Timrå kommuns Styrmodell och Riktlinjer för styrdokument ska gälla för hel- eller majoritetsägda bolag 
i Timrå kommun. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Policy för en positiv arbetsmiljö, Lönepolicy, Policy för resor, Policy om representation, mutor och jäv, 
Policy vid hot, våld och trakasserier mot anställda och förtroendevalda i Timrå kommun, Vägledande 
råd och bestämmelser om alkohol, andra droger och spel, Vägledande råd och bestämmelser om 
arbetsmiljö, Vägledande råd och bestämmelser om rehabilitering, Vägledande råd och bestämmelser om 
medarbetarsamtal, Vägledande råd och bestämmelser om medarbetarskap, Vägledande råd och 
bestämmelser om ledarskap, Rutinbeskrivning för våld och hot i arbetsmiljön, Vägledande råd och 
bestämmelser om studieledighet, Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa, Vägledande 
råd och bestämmelser vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, reprisarier och kränkande 
särbehandling, Riktlinje för visselblåsning samt Riktlinje rekrytering ska gälla för hel- eller 
majoritetsägda bolag i Timrå kommun. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har synpunkter på styrningen av Timrå kommuns helägda bolag AB Timråbo. Enligt 
revisionen framgår det inte vilka av kommunens fastställda styrdokument som ska gälla även för 
bolagen. Det ska finnas en rutin för att dels fastställa i kommunstyrelsen/fullmäktige beslut om 
styrdokument som ska gälla bolagen med uppdrag till ägarombud att överlämna dem vid bolagsstämma, 
dels en genomgång av vilka befintliga styrdokument som även ska gälla bolagen. 
Det är av vikt att utveckla en rutin framåt som att reda i författningssamlingen för att behandla de 
dokument som även ska gälla bolagen.  
Kommunledningskontoret har i samarbete med AB Timråbo genomlyst vilka styrdokument som även 
ska gälla de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
AB Timråbo 
Timrå Vatten AB 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
  



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 289 
Ägardirektiv AB Timråbo - Revidering 
KS/2022:348 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av Ägardirektiv för AB Timråbo. 
 

2. Uppdra till kommunens ombud till bolagsstämman i AB Timråbo företräda 
kommunfullmäktiges förslag och godkänner revidering av ägardirektiv för AB Timråbo. 

 
3. Uppdra till kommunchefen att göra en genomlysning av Timråbos ägardirektiv kopplad till 

uthyrning till nyanlända och socialt utsatta grupper. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat ägardirektiv för AB Timråbo. 
 
Timrå kommuns helägda bolag AB Timråbo behöver förtydliga sin styrning i ägardirektivet så att det 
tydligt framgår vilka av kommunens fastställda styrdokument som ska gälla även för bolaget och hur 
dessa ska överlämnas till bolaget inför bolagsstämman. 
 
Kommunledningskontoret reviderar därmed ägardirektivet med; En förteckning av gällande 
styrdokument upprättas årligen av kommunledningskontoret. Förteckningen av styrdokumenten ska 
årligen överlämnas till bolagsstämman av kommunens ägarombud. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg med en punkt 3 i beredningsförslaget: Uppdra till 
kommunchefen att göra en genomlysning av Timråbos ägardirektiv kopplad till uthyrning till nyanlända 
och socialt utsatta grupper. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 290 
Ägardirektiv Timrå Invest AB 
KS/2022:350 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av Ägardirektiv för Timrå Invest AB. 
 

2. Uppdra till kommunens ombud till bolagsstämman i Timrå Invest AB företräda 
kommunfullmäktiges förslag och godkänner revidering av ägardirektiv för Timrå Invest AB. 

____ 
 
Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat ägardirektiv för Timrå Invest AB. 
 
Timrå Invest AB behöver förtydliga sin styrning i ägardirektivet så att det tydligt framgår vilka av 
kommunens fastställda styrdokument som ska gälla även för bolaget och hur dessa ska överlämnas till 
bolaget inför bolagsstämman. 
 
Kommunledningskontoret reviderar därmed ägardirektivet med; En förteckning av gällande 
styrdokument upprättas årligen av kommunledningskontoret. Förteckningen av styrdokumenten ska 
årligen överlämnas till bolagsstämman av kommunens ägarombud. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 

 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 291 
Ägardirektiv Timrå Vatten AB - Revidering 
KS/2022:349 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av Ägardirektiv för Timrå Vatten AB. 
 

2. Uppdra till kommunens ombud till bolagsstämman i Timrå Vatten AB företräda 
kommunfullmäktiges förslag och godkänner revidering av ägardirektiv för Timrå Vatten AB. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat ägardirektiv för Timrå Vatten AB. 
 
Timrå Vatten AB behöver förtydliga sin styrning i ägardirektivet så att det tydligt framgår vilka av 
kommunens fastställda styrdokument som ska gälla även för bolaget och hur dessa ska överlämnas till 
bolaget inför bolagsstämman. 
 
Kommunledningskontoret reviderar därmed ägardirektivet med; En förteckning av gällande 
styrdokument upprättas årligen av kommunledningskontoret. Förteckningen av styrdokumenten ska 
årligen överlämnas till bolagsstämman av kommunens ägarombud. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 292 
Plattform för ledning och styrning – Miljö- och byggnadsnämnd 
KS/2022:357 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till samtliga nämnder att utveckla en verksamhetsidé och etablera en 
plattform för ledning och styrning av nämndens verksamhet enligt styrmodellens principer.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har utsett en utvecklingsgrupp för nämndens arbete med att etablera 
styrmodell för ledning och styrning.  
 
Plattformen fastställs av nämnden, ska användas för att etablera styrningen i nämndens hela verksamhet 
och vid tillträdandet av en ny nämnd efter valet. Plattformen ska följas upp årligen, utifrån hur styrelsen 
upplever sin styrning och förvaltningschefens tillämpning av plattformen. 
 
Plattformen kan förslagsvis ses över och revideras vid behov eller i samband med ett nytt val.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-08-22 § 113 att fastställa miljö- och byggnadsnämndens 
plattform för ledning och styrning. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut MBN § 113 220822 
Miljö-och byggnadsnämnden plattform för ledning och styrning 
MBN årshjul inkl. aktiviteter 
Bilaga nämndens arbete med uppdraget inkl. årshjul. 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 293 
Plattform för styrning och ledning kultur- och tekniknämnden 
KS/2022:373 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till samtliga nämnder att utveckla en verksamhetsidé och etablera en 
plattform för ledning och styrning av nämndens verksamhet enligt styrmodellens principer. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 fastställa kultur- och tekniknämndens plattform för 
ledning och styrning. 
 
Beslutsunderlag 
Timrå kommuns styrmodell 
Verksamhetsidé kultur- och tekniknämnden 
Förslag till plattform för ledning och styrning kultur- och tekniknämnden 
Protokollsutdrag KTN 220831 § 72 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 294 
Plattform för ledning och styrning - Barn- och utbildningsnämnden 
KS/2022:404 
 
Beslut 
kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
___ 
 
Ärendet 
Samtliga nämnder ska under 2022 ta fram en plattform för ledning och styrning som inkluderar 
nämndernas verksamhetsidéer. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om sin första plattform 
för ledning och styrning 2014 efter ett omfattande och genomgripande arbete. Plattformen har därefter 
reviderats vid två tillfällen. Den revidering som presenteras idag innehåller ledning och styrning över 
nämndens samtliga verksamheter.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har, den 15 juni 2022 § 66, godkänt plattform för ledning och styrning. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2014-12-10 § 115 Information om analys av utgångsläge 
BUN 2016-02-10 § 11 Beslut om godkännande av revidering 
BUN 2017-04-26 § 53 Beslut om plattform för ledning och styrning, 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plattform för ledning och styrning 2022-2025 
Bilaga – nämndens arbete med uppdraget 
 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295 
Medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till 
planen på Radhusgatan - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:197 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till planen på Radhusgatan har 
inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220831 §74 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 296 
Medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks 
Samfällighetsförenings fotboll/ishockeyplan - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:208 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks Samfällighetsförenings 
fotboll/ishockeyplan har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220831 §75 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 297 
Medborgarförslag om att spara gräset på många grönområden skullle 
förbättra livsförutsättningar för insekter 
KS/2022:250 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att spara gräset på många grönområden skulle förbättra livsförutsättningar för 
insekter har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220831 §77 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 298 
Medborgarförslag, markering av gång- och cykelbanor 
KS/2022:283 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om markering av gång- och cykelbanor har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 220831 §78 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 299 
Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra 
Laggarbergsvägen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:230 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra Laggarbergsvägen mellan 
Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 
Protokollsutdrag KTN 220831 §76 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 300 
Information kring förordning (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:391 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och teknikförvaltningen informerar i särskild skrivelse om förordning (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar. Avfall Sveriges kommentarer till förpackningsförordningen bifogas. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-09-21 godkänna förvaltningens information avseende 
förordning om producentansvar för förpackningar. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens information om producentansvar för förpackningar 
Protokollsutdrag KTN 2022-09-21 §93 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301 
Energieffektivisering - Byte av belysning ridstadion - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:392 
 
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. 
 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett vad investering i ny belysning vid Ridstadion 
skulle innebära. 
 
Beräkning 
Investeringen beräknas kosta totalt: 1.285 tkr. Enligt konsultens framtagna LCC-kalkyler kommer 
projektet minska energiförbrukningen rejält. LCC-kalkylerna är framtagna med en avskrivningstid på 12 
år. Projektet innebär en minskning av elförbrukningen för belysningen med ca 70000 kwh. 
 
Investeringen kan beställas av entreprenörer på ramavtal i samband med att nämnden tar beslut om 
investeringen.  
 
Förvaltningen anser att det är en bra satsning eftersom bedömningen är att energimarknaden 
kommande år kommer kunna vara volatil/osäker pga. omvärldsfaktorer samt att energipriserna bedöms 
vara högre.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om investering gällande byte av belysning ridstadion. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-09-21 bland annat att använda 1.285 tkr från potten för 
investeringar energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för följande objekt: Belysning ridstadion. 
 
Beslutsunderlag 
LCC-kalkyler för ridhus, stall, fasadbelysning och ytterbelysning 
Protokollsutdrag KTN 220921 §95 
Tjänsteskrivelse 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 302 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämnden läsåret 2021/2022 
KS/2022:402 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det finns 
områden som inte fungerat bra ska dessa förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och 
skickas till Kommunfullmäktige. 
Bifogat följer dokumentation inklusive analys av barn- och utbildningsnämndens årliga uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med arbetstagare likställs den som går utbildning, med undantag 
för barn i förskola och elever i fritidshem. De utvecklingsområden som finns har dokumenterats i vår 
övergripande handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete läsåret 21/22 
 
 
 

  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS -2022 kvartal 2 
KS/2022:397 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat 
förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid. Socialnämnden har 
godkänt förvaltningens rapporter. 
 
Under perioden har 2 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 11 tidigare rapporterade 
beslut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut har tillkommit. Sammanlagt 17 beslut som ej har 
verkställts inom tre månader under kvartal 2. Antalet har minskat under de senaste fyra kvartalen från 
det höga antal som var för ett år sedan. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-09-20 § 121 
Rapport KF 2022 kv 2 
 
 
 

  



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 304 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2018 
§ 67 

Kommunchef Fullmakt att motta och 
utkvittera till kommunen 
ankommande post, paket och 
värdeförsändelser 

KS/2018:443 

KS DEL/2018 
§ 68 

Ekonomichef Omsättning av 2 lån 
Kommuninvest 

KS/2018:448 

KS DEL/2018 
§ 69 

Kommunchefen Anställningsavtal receptionist, 
undantag anställningsstopp 

KS/2018:453 

KS DEL/2018 
§ 70 

Kommunchefen Omställning HR och 
internservice: avslutade 
anställningar med 
uppsägningslön 

KS/2018:455 

KS DEL/2018 
§ 71 

Kommunchef Komplettering av attesträtt år 
2019 

KS/2018:465 

KS DEL/2018 
§ 72 

Ekonomichef Upptagande av kortfristigt lån KS/2018:471 

KS DEL/2018 
§ 73 

Säkerhetssamordnare på 
delegation 

Yttrande över ansökan om 
antagning i hemvärnet 

KS/2018:337 

KS DEL/2018 
§ 74 

Säkerhetssamordnare Yttrande över ansökan om 
antagning till hemvärnet 

KS/2018:337 

KS DEL/2018 
§ 75 

Kommunchefen Beslut organisation 
kommunledningskontoret 2019 

KS/2018:498 

 
 
 
 

  



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 305 
Anmälningsärenden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2022:4 Bilaga till inbjudan: Att leda fullmäktiges arbete 2022-09-26 
KS/2022:4 Blåst på konfekten 2022-09-20 
KS/2022:4 Inbjudan fullmäktiges presidiekonferens 2022-09-26 
KS/2022:4 KTN 220921 §92 Sammanträdesdagar 2023 2022-09-23 
KS/2022:4 Sammanträdesdagar 2023 KTN 2022-09-23 
KS/2022:13 Styrelsemöte Midlanda Fastigheter 2022-09-22 2022-09-26 
KS/2022:126 Styrelsemöte Midlanda Flygplats AB 2022-09-22 2022-09-26 
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