
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Polstjernan, Timrå kommunhus 08:30 

Beslutande 
 

 
Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
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 
 

Annika Söderberg (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
Oskar Andersson (M) 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Peter Ekström, biträdande kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
Britt-Louise Nyholm, sekreterare  
 

 
 

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (f.d. L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag 10 november 2022 
  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin, ordförande Britt Louise Nyholm, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Björn Hellquist (f.d.L), justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Anslaget uppsatt den 
2022-11-11 

Anslaget nedtas den 
2022-12-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§306-§329 

……………………………………………………………….. 

 

Britt Louise Nyholm, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

  Ärenden 
  Sammanträdet öppnas 
  Anteckna närvarande 
  Utse justerare 
  Fastställa ärendelista 
  Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
  Förstudie av nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs samt Vivsta/Timrådalen 
  Yttrande på vägplan för centrumåtgärder i Söråker. 
  Riktlinjer för mobila enheter, tidigare VROB - Revidering 
  Regionalt trafikförsörjningsprogram - remissvar 
  Trafikförändringsförslag linje 120 efter svar från KTM 
  Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
  VA Policy 
  Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå kommun 
   Delårsrapport Jan-Aug 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt 
  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och 

utbildningsnämnden läsåret 2021/2022 
  Kommunalförbundets förslag till ny förbundsordning och samarbetsvtal mellan 

medlemmarna 
  Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 

2022 
  IOP mellan Timrå kommun och Timrå IK 2022-2024 - Kultur- och tekniknämndens 

beslut 
  Intern kontroll 2023 - Kultur- och tekniknämndens beslut 
  Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
  Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - socialnämndens svar 
  Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och 

tekniknämndens beslut 
  Anmälan av delegationsbeslut 
  Anmälningsärenden 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 306 

Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 307 

Anteckna närvarande 
 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 308 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (f.d. L) justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 10 november 2022. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 309 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 310 

Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
KS/2022:185 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun och Sundsvalls kommun i samverkan skall arbeta med 
varumärket Norrlandsportalen har inkommit. 
 
Förslaget vill att man skall knyta ihop Norrland med start i Västernorrland och i Jämtlands län och 
fortsätter vidare till både Västerbotten och Norrbottens län. Till start utpekas Skeppsholmen som nav 
och att man skall skapa ett Visitor Center vid Y:et med ett flertal digitala lösningar för de fyra länens 
marknadsföring. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Timrå kommun idag redan jobbar med 
nyligen uppstartade besöksmålet och varumärket Sinnenas Vägar samt platsvarumärket From Timrå 
With Love. Kommunen jobbar även i nuläget med en långsiktig plan kring formeringen av Destination 
Sundsvall. Att i detta läge arbeta med ett ytterligare ett platsvarumärke som Norrlandsportalen, är inte 
lämpligt.  
 
Förslagsställaren har angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Etablering av Norrlandsportalen vid Y:et, maskad 
Etablering av Norrlandsportalen (fullständigt medborgarförslag) 
Presentation av Norrlandsportalen vid Y:et 
Presentation av Nord-Norge-Portalen 
Etablering av Norrlandsportalen (från Sundsvall kommuns e-tjänst) 
Mail 
Minnesanteckningar presidiekonferens 220503, medborgarförslag 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 311 

Förstudie av nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs samt 
Vivsta/Timrådalen 
KS/2020:134 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna förstudie av nya förskolor. 
____ 
 
Ärendet 
Under 2019 beställdes en extern lokalresursplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut 
2020-02-24 med uppdrag till nämnderna att planera lokalförsörjningen och lokal- samt 
fastighetsanvändningen utifrån lokalresursplanens inriktning och principer.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en 
förstudie av nya förskolor i Bergeforsen och Böle/Tallnäs samt inhämta barn-och utbildningsnämndens 
förslag på lämpliga platser med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö.  
 
I framtagande av förstudien har en styrgrupp samt en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
Kultur- och teknikförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Samhällsenheten varit med. 
Syftet har varit att fånga verksamhetens behov i ett tidigt skede samt sätta verksamhetsmässiga ramar 
för kommande förskolor i kommunen. 
 
Styrgruppen har valt att även lämna förslag på nya förskolor i Timrådalen och Vivsta för att få en 
helhetsbild av kommunens behov. Förstudien innefattar inte förskola Söråker eftersom det redan finns 
ett investeringsbeslut för en ny förskola sedan tidigare.  
 
Syftet med förstudien är att skapa en behovsbild från verksamheten, förslag till prioriteringar och hur 
det påverkar kommunen verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Förstudien kan även användas som 
underlag för kommande arbete med långsiktig finansiell analys. Förstudien ger inte förslag på färdiga 
lösningar på respektive ställe. Tanken är att politiken kan använda förstudie för att ta beslut om 
prioritering utifrån förstudiens förslag. Första steget efter politisk prioritering är att man projekterar för 
kommande investering samt tar fram verksamhetsmässigt- och ekonomisktunderlag som underlag för 
investeringsbeslut som sedan leder till steg 2 som är själva investeringen. Detta arbetssätt följer 
investeringsprocessen för Timrå Kommun. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har presenterat förstudien för barn- och utbildningsnämnden 2022-06-
15. Inga synpunkter från barn- och utbildningsnämnden har framkommit.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att förstudien kommer kunna användas som underlag för 
kommande prioriteringar och investeringsbeslut för kommunen.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 föreslå kommunstyrelsen godkänna förstudie av nya 
förskolor. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2020-02-24 §12 
Protokollsutdrag KTN 2020-03-12 §24 
Protokollsutdrag KS 2020-04-07 §134 
Protokollsutdrag BUN 2022-06-15 §70 
Vision 2025 
Lokalresursplan  
Investeringsprocessen 
Rapport Nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs, Vivsta och Timrådalen, 220531 
Protokollsutdrag KTN 2022-08-31 §79 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 312 

Yttrande på vägplan för centrumåtgärder i Söråker. 
KS/2022:415 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag på vägplan för Söråkers centrum, väg 684 (Centrumvägen). Syftet 
är främst att stärka trafiksäkerheten, tryggheten och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Sträckan 
för de planerade åtgärderna är cirka 1,5 km lång och börjar vid korsningen 
Centrumvägen/Söråkersgatan och avslutas efter busshållplatsen vid Centrumvägen 80.  
Förbättringsåtgärderna som vägplanen föreslår är att anlägga ett bredare och separerat gång- och 
cykelstråk samt minskade vägbredder. En cirkulationsplats planeras också att anläggas i korsningen 
Centrumvägen/Folketshusvägen.  
Timrå kommun är i stora drag positiva till den planerade upprustningen av gatumiljön i Söråker men 
har vissa synpunkter på förslaget till vägplan. Kommunen bedömer att förslaget till vägbredd är för 
smalt och att det bör breddas. Det är också viktigt att få till mer robusta dagvattenlösningar längs med 
Centrumvägen. Vidare anser kommunen att en stängning av Daliagatan bör undvikas samt att 
planområdet också borde utökas till korsningen Centrumvägen-Stallgatan.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande på vägplan för centrumåtgärder i Söråker 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Trafikverket 
Kultur- och teknikförvaltning 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 313 

Riktlinjer för mobila enheter, tidigare VROB - Revidering 
KS/2022:372 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna revidering av ”Riktlinje för mobila enheter”, tidigare benämnd ”Vägledande råd och 
bestämmelse för mobila enheter”. Samt tillägget som avser förtroendevalda. 
____ 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram reviderad Riktlinje för mobila enheter samt tillägget 
som avser förtroendevalda. 
Timrå kommun ska föregå med gott exempel och ha ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt. Våra 
riktlinjer ska tillsammans med Informationssäkerhetspolicyn vara grunden för medarbetarens 
säkerhetstänk. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Riktlinjer (tidigare VROB) inom ITs område ska enligt beslut revideras vartannat år. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för mobila enheter 
Tillägget avser förtroendevalda 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 314 

Regionalt trafikförsörjningsprogram - remissvar 
KS/2022:355 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns har inkommit med förslag till 
nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Remissvar önskas senast 2022-11-15. 
 
Trafiksamordnare och stadsarkitekt har upprättat ett förslag till yttrande som bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram med bilagor och missiv 
Synpunkter skolskjutsansvarig 
Synpunkter tillgänglighetssamordnare 
Synpunkter ekonomicontroller 
Förslag till yttrande 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Trafiksamordnare 
Stadsarkitekt 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 315 

Trafikförändringsförslag linje 120 efter svar från KTM 
KS/2022:329 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna finansiering av tillkommande kostnad för linje 120 på 246 tkr och att kostnadsökningen 
täcks inom årets prognosticerade överskott för kollektivtrafik. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverkets genomförande av ombyggnad av väg 562 mellan Nolby och Sundsvall har lett till behov 
av att göra trafikförändringar på linje 120 med åtföljande kostnadspåverkan på de medlemmar, Region 
Västernorrland, Sundsvall och Timrå, som finansierar linjen. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten tillställde i juni 2022 berörda medlemmar ett förslag om trafikförändringar 
och förväntad kostnad per medlem för perioden 22 augusti – 10 december 2022. Från Timrå kommun 
erhölls den 1 juli 2022 besked om att förslaget godtagits. De föreslagna trafikförändringarna har 
därefter genomförts. Från Timrå kommun var informationsvägen muntligt mellan KSO till 
kommunchef, mejl till controller som meddelande Kollektivtrafikmyndigheten vid mejl. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att få ett klargörande från Kollektivtrafikmyndigheten 
om hur den arbetar gentemot Trafikverket för att se till att den ersätter kommunen för den merkostnad 
kommunen får på grund av Trafikverkets ombyggnation av väg 562 från Sundsvall till Nolby. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten har inkommit med svar 2022-10-04. Myndighetens bedömning är att vad 
som sägs i överenskommelsen och minnesanteckningarna i sig inte är tillräckligt för att kräva ersättning 
för de merkostnader som trafikförändringarna på linje 120 medför. Det är möjligt att det i annan 
dokumentation kring vägprojektet föreligger tydligare utfästelser från Trafikverket rörande projektets 
genomförande som kan läggas till grund för ett ersättningskrav. Det skulle dock kräva ytterligare 
utredning med stöd av experter på skadeståndsrätt för att klarlägga. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2022-08-30, § 239 
 
Beslutsunderlag 
Svar till KS Timrå 
Offert trafikförändringsförslag linje 120 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Controller Kommunledningskontoret 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Trafiksamordnare 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 316 

Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Godkänna nämndernas återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024. 
 

3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med 
anslag från kammarkollegiet. 

 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med 

tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 
 

5. Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 
2023 – 2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. 

 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter utifrån det nya uppkomna ekonomiska läget. 

Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta att utredas men projektering och 
byggförberedande åtgärder pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen för 
verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026. 
 

7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om möjligt, förtäta och öka antalet platser på 
kommunens nuvarande särskilda boenden. 

 
8. Förlänga kommunstyrelsens omställningspaket, beslutades 2021-08-21 (KS/2021:264) t o m 

2024-12-31.  
 

9. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med nämnderna ta fram ett förslag på reviderad 
investeringsbudget som innebär att kommunen inte överskrider 105 mnkr i årliga investeringar 
med syfte att kommunen ska bära sina egna investeringar och kraftigt sänka 
lånefinansieringsgraden.  
 

10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, 
presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi 
tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det 
ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys. 

 
 

11. Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges sammanträde i 
maj 2023. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendet 
Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år utifrån demografin, svagt 
minskande befolkningsutveckling samt stora, både pågående och planerade, investeringar. Under 
arbetet med verksamhetsplan för 2023-2025 konstaterades att åtgärder och handlingsplan krävs från 
samtliga nämnder för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning 2023 och skapa 
förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Samtliga nämnder har föreslagit åtgärder för budget i balans. En sammanställning av dessa redovisas i 
bilaga. Åtgärderna behöver kompletteras med vilken ekonomisk effekt de ger och när de beräknas vara 
klara. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt nämndernas återrapportering av åtgärder.  
Vidare föreslås att ge samtliga nämnder i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april 
återkomma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. Detta ska även beredas i facklig 
samverkan och förhandling.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att åtgärderna inarbetas i respektive nämnds verksamhetsplan 2023-
2025 och följs upp via delårsrapport och årsredovisning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för att 
bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i november 
redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  
 
Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förlag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslå Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) att ändring görs 
i beredningsförslaget enligt följande: punkterna 9 och 10 stryks. Två punkter tillförs förslaget: 
 

 Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, 
presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi 
tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det 
ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys. 

 Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om möjligt, förtäta och öka antalet platser på 
kommunens nuvarande särskilda boenden. 

 
Robert Thunfors (T) föreslår att ordet avbryts i punkt 6 stryks samt bifaller förslaget om att stryka 
punkt 9 och 10 i beredningsförslaget. Robert Thunfors föreslår vidare att tillägg görs i punkt 6 enligt 
följande: Investeringen ska prövas på nytt i processen för verksamhetsplan och budget gällande 2024-
2026. 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till Robert Thunfors (T) förslag. 
Niklas Edén (C) föreslår bifall till samtliga förslag. 
 
Förslagen till ändring i beredningsförslaget bifalls av samtliga ledamöter. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – budget i balans 2022-2024 
Nämndernas beslutade åtgärder 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 317 

VA Policy 
KS/2020:458 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta VA-policy. 
____ 
 
Ärendet 
Det pågående arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen följer en vägledning framtagen av 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen består av ett antal steg som ska 
genomföras varav VA-policy är ett steg som enligt vägledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
VA-policyn är ett steg där strategiska vägval, riktlinjer för hantering av vissa va-frågor samt 
prioriteringsgrunder fastställs. Dessa bygger på kunskapen från det tidigare steget som kallas för VA-
översikt samt från resultatet av den workshop som hölls med tjänstepersoner och politiker i december 
2021. 
 
VA-policyn är strukturerad med en tydlig uppdelning mellan allmän VA-försörjning, utbyggnad av 
allmän VA-försörjning, enskilt VA, dagvatten och mer övergripande frågor.   
 
VA-policyn blir sedan ett styrande dokument för resterade arbete med de handlingsplaner som ska 
upprättas för den allmänna och enskilda VA-försörjningen. Det arbetet kommer också följa den 
ändring som sker i lagen om allmänna vattentjänster och som träder i kraft i januari 2023.  
 
Ärendets tidigare behandling 
- 
 
Beslutsunderlag 
VA-policy 
VA-översikt 
Bilaga 1. Lagar och mål 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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§ 318 

Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå 
kommun 
KS/2021:465 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avslå motionen. 
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 221019 §104 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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§ 319 

 Delårsrapport Jan-Aug 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2022:408 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 29 september 2022, godkänt delårsrapport jan-aug 2022 samt 
översända rapporten till de samverkande kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 
Vision 2025 
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§ 320 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom barn- och 
utbildningsnämnden läsåret 2021/2022 
KS/2022:401 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt upprättad uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom barn- och utbildningsnämnden läsåret 2021/2022. 
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§ 321 

Kommunalförbundets förslag till ny förbundsordning och samarbetsvtal 
mellan medlemmarna 
KS/2022:419 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Västernorrland har översänt beslut om ny Förbundsordning och samarbetsavtal med övriga 
kommuner i länet. Projektet om att arbeta fram nya styrande dokument för förbundet förbundsordning 
och samarbetsavtal mellan medlemmarna, regionen och länets kommuner har pågått sedan april 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsordning 
Samarbetsavtal 
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§ 322 

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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§ 323 

IOP mellan Timrå kommun och Timrå IK 2022-2024 - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:428 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har flera olika inriktningsmål. Ett av dessa är en trygg och attraktiv plats för alla, med 
fokusområdet att låta barnen gå först. 
 
Barn och ungas möjligheter att få delta i gemensamma fritidsaktiviteter är viktigt. Det är inte enbart 
viktigt för barns psykiska och fysiska hälsa utan är också en viktig komponent i det förebyggande 
arbetet mot kriminalitet bland barn och unga. En nationell sammanställning framtagen av Sisu visar en 
historisk minskning av idrottsutövande under våren 2021. Pandemin har också satt idrottsföreningarna 
i en situation där ungdomar inte kan utöva sin sport i samma utsträckning som förut. Ett resultat av 
detta är att idrottsföreningarna under dessa år förlorat medlemmar och intäkter. Om man inte ser en 
stark återväxt till föreningarna kan de på sikt försvinna från kommunen och detta har då en negativ 
inverkan på barn och ungas sysselsättning. Detta gör att det är svårare för kommunen att svara upp till 
barnkonventionen som lagstadgades 2020. 
 
Flera insatser görs idag för att få barn och unga i rörelse bland annat genom aktivitetshuset Pangea, 
aktiv ungdom och temasters. För att förstärka arbetet med att låta unga gå först, skapas en 
överenskommelse för ett långsiktigt arbete för ungas fritid i Timrå. Detta görs genom att stärka 
samspelet mellan det offentliga och den idéburna sektorn. 
 
Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör i arbetet med 
barn och ungas fritid. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att 
uppfylla mål och syfte.  
 
I kommunen finns Timrå IK, som är den största idrottsföreningen. De får uppdraget att driva 
verksamhet och genom Teamsters Play för att få fler barn och unga i hela kommunen i rörelse. 
 
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 att det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med tillgång till kultur-, idrotts- 
och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och 
ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. 
Timrå kommuns kostnad för överenskommelsen uppgår till 500 tkr. Det belastar kultur- och 
tekniknämndens budget och finansieras inom kultur- och teknikförvaltningens budgetram för 2022. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 godkänna överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap för en rik fritid och gemenskap mellan Timrå kommun och Timrå IK för tiden 2022-2024, 
finansiera kommunens åtagande med 500 tkr via kultur- och tekniknämndens budget för 2022 samt 
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uppdra till kultur- och tekniknämndens ordförande och förvaltningschefen för kultur- och 
teknikförvaltningen att underteckna den nya överenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse 
Protokollsutdrag KTN 221019 §106 
Tjänsteskrivelse 
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§ 324 

Intern kontroll 2023 - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för 2023 utifrån gjord risk- och 
väsentlighetsanalys.  
 
Förvaltningen emotser nämndens förslag till internkontrollpunkter som diskuteras på sammanträdet för 
eventuell komplettering av internkontrollplanen. Inga nya förslag framkom på sammanträdet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 godkänna upprättat förslag till plan för intern 
kontroll för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 2023 
Förslag till plan för intern kontroll 2023 
Protokollsutdrag KTN 221019 §107 
Tjänsteskrivelse 
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§ 325 

Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
KS/2022:429 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört 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 önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott. 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår. 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår. 

 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation revideras 
inom en snar tid. 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 221017 § 159 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport – Granskning av beredskap vid avbrott 
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§ 326 

Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - 
socialnämndens svar 
KS/2022:425 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört 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 önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
Socialnämnden har lämnat ett svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-10-18 § 139  
Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” - svar 
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§ 327 

Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:426 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Revisionen 
önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation revideras 
inom en snar tid 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 
 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avge svar på revisionsrapporten enligt 
förvaltningschefs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 221019 §105 
Tjänsteskrivelse 
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§ 328 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2022 § 67  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:344 

KS DEL/2022 § 68  Beslut om ändrad 
belägenhetsadress 

KS/2022:346 

KS DEL/2022 § 69  Beslut om ändrade 
belägenhetsadresser 

KS/2022:345 

KS DEL/2022 § 70 Remiss - 
Skarvförvaltningsplan-
Västernorrland, dnr 
218-3309-2022 

Remiss - Skarvförvaltningsplan-
Västernorrland, dnr 218-3309-
2022 

KS/2022:266 

KS DEL/2022 § 71  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:354 

KS DEL/2022 § 72 Kommunchefen Förändrad vidaredelegation av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 2022 

KS/2022:356 

KS DEL/2022 § 73 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
september 2022 

KS/2022:361 

KS DEL/2022 § 74  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:374 

KS DEL/2022 § 75 Kommunchefen Timrå kommuns svar på 
konkurrensverkets begäran om 
uppgifter 

KS/2022:380 

KS DEL/2022 § 76 Kommunchef  Intresseanmälan KS/2021:226 
    

    

    

    

    



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS DEL/2022 § 77 Överenskommelse om 
marköverföring 
upprättas och 
undertecknas för ett 
område av Norrberge 
2:1 som genom 
fastighetsreglering 
överförs till Norrberge 
2:33 

Överenskommelse om 
marköverföring upprättas och 
undertecknas för ett område av 
Norrberge 2:1 som genom 
fastighetsreglering överförs till 
Norrberge 2:33. 

KS/2020:228 

KS DEL/2022 § 78 Avtal tecknade av 
ekonomichef 

Avtal tecknade av ekonomichef 
via digital signering via 
upphandling 

KS/2022:405 

KS DEL/2022 § 79 Kommunchefen Avsluta tidsbegränsat 
förordnande säkerhetschef 

KS/2022:407 

KS DEL/2022 § 80  Överenskommelse 
fastighetsreglering 

KS/2022:409 

KS DEL/2022 § 81 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Biträdande och tillförordnad 
kommunchef 2022-2023 

KS/2022:414 

KS DEL/2022 § 82 Kommunchefen Tillförordnad Miljö- och 
byggchef 2022-2023 

KS/2022:420 

KS DEL/2022 § 83 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter från 
Kommunstyrelsen till 
tillförordnad kommunchef 2023 

KS/2022:414 

KS DEL/2022 § 84  Beslut om lägenhetsnummer 
enligt lag om lägenhetsregister 
(SFS 2006:378) 10-11 §§ 

KS/2022:422 
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§ 329 

Anmälningsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2022:76 § 123 Missiv behörighet allmän trafikplikt buss - 

Region J-H 
2022-10-04 

KS/2022:76 § 124 Missiv behörighet upphandling buss - 
Region J-H 

2022-10-04 

KS/2022:76 § 127 Missiv dubbeltur Norrtåg 2022-10-04 
KS/2022:4 Att leda fullmäktiges arbete 2022-10-21 
KS/2022:12 Attestinstruktion BASCA 20220801 2022-10-18 
KS/2022:4 Bergs kommunfullmäktige §24 2022-10-18 
KS/2022:76 Beslutsexpediering § 120 Mål- och resursplan 

2023-2025 med budget 2023 
2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 120 Mål- och resursplan 
2023-2025 med budget 2023 (mail) 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 122 Policy alkohol och andra 
droger 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 122 Policy alkohol- och andra 
droger (mail) 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 123 Beslut om behörighet till 
annan trafikhuvudman att fatta beslut om 
trafikplikt i Västernorrlands län (mail) 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 123 Beslut om behörighet till 
annan trafikhuvudman om trafikplikt 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 124 Beslut om behörighet till 
annan trafikhuvudman att påbörja 
trafikupphandling 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 124 Beslut om behörighet till 
annan trafikhuvudman att påbörja 
trafikupphandling som berör Västernorrlands län 
(mail) 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 127 Beslut om tillköp av 
dubbeltur med tåg 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 127 Beslut om tillköp av 
dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik-
Umeå i T23 (mail) 

2022-10-04 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 144 Utvärdering Flex 10_30 2022-10-25 
KS/2022:76 Beslutsexpediering § 145 Tertialrapport augusti 

2022 
2022-10-25 
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KS/2022:76 Beslutsexpediering § 147 Ändrat produktutbud 
inom Västernorrlands län 

2022-10-25 

KS/2022:76 Beslutsexpediering § 148 221021 2022-10-25 
KS/2022:12 Bilaga1 Vinstutdelning - Extra Bolagstämma2022-

08-08 
2022-10-18 

KS/2022:12 Bilaga2 Nyemission - Extra Bolagstämma2022-08-
08 

2022-10-18 

KS/2022:12 Bolagstämma 20220801 2022-10-18 
KS/2022:4 Extra bolagsstämma, Servanet Aktiebolag 221117 2022-10-18 
KS/2022:12 Extra Bolagstämma 2022-08-08 2022-10-18 
KS/2022:76 Förbundsdirektionens protokoll 2022-09-29 (mail) 2022-10-04 
KS/2022:4 Härnösands kommunfullmäktige §29 2022-10-18 
KS/2022:4 Inbjudan till Introduktion angående hot och hat 

riktat mot förtroendevald 
2022-10-18 

KS/2022:12 konstituerande styrelsemöte BASCA 2022-08-01 2022-10-18 
KS/2022:76 Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023 

fastställd 2022-09-29 
2022-10-04 

KS/2022:76 Policy_alkohol_ och_andra_droger_20221001 2022-10-04 
KS/2022:4 Protokoll  Överförmyndarnämnden Mitt 2022-09-

29, Offentligt 
2022-10-07 
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KS/2022:14 Timrå Vatten AB, sammanträde 220923 2022-10-10 
KS/2022:4 Välkommen till presidiekonferens för dig som 

sitter i fullmäktiges presidium (mail) 
2022-10-21 

KS/2022:4 Ånge kommunfullmäktige §23 2022-10-18 
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