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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-02

Plats och tid

Timrå kommunhus 12:00-12-25

Beslutande

Stefan Dalin (S)
Mari Eliasson (S) deltar via Zoom
Bengt Nilsson (S) deltar via Zoom
Johanna Bergsten (S) deltar via Zoom
Anna-Lena Fjellström (S) deltar via Zoom
Stig Svedin (V)
Björn Hellquist (L) deltar via Zoom
Robert Thunfors (T) deltar via Zoom
Ulf Lindholm (SD)
Tony Andersson (M)
Niklas Edén (C) deltar via Zoom

Övriga närvarande

Johan Engström Lockner (S) deltar via Zoom
Björn Könberg (S) deltar via Zoom
Lisbeth Eklund (S) deltar via Zoom
Gun Stefansson (L) deltar via Zoom
Patrik Eriksson (T) deltar via Zoom
Marianne Larsson (SD) deltar via Zoom
Sven-Åke Jacobson (KD) deltar via Zoom
Helene Olofsson, sekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Bo Glas, ekonomichef, deltar via Zoom
Peter Löthman, chef verksamhetsstöd och
informationshantering, deltar via Zoom

Utses att justera

Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret den 3 februari 2021

Underskrifter

…………………………………………………….
Stefan Dalin (S), ordförande

…………………………………………………………...
Helene Olofsson, sekreterare

…………………………………………………….
Anna-Lena Fjellström (S), justerare

…………………………………………………………..
Ulf Lindholm (SD), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2021-02-02

Anslaget uppsatt den
2021-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget nedtas den
2021-02-25
Paragrafer
§36-§67

………………………………………………………………..
Helene Olofsson, sekreterare
Justerandes sign
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Ärenden på kommunstyrelsen 2 februari 2021
Sammanträdet öppnas, § 36
Anteckna närvarande, § 37
Mötets former och genomförande, § 38
Utse justerare, § 39
Fastställa ärendelista, § 40
Bredbandslyftet – intresseanmälan, § 41
Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja Zoom för egna möten
med förtroendevalda, § 42
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell, § 43
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 44
Anmälan av beslut om förstudie Utveckling och hantering av verksamhetsarkitektur i mindre
kommuner, § 45
Delrapport - Utveckling Y:et området (del av), § 46
Medborgarförslag angående översvämningarna varje år vid Norrberge koloniområde, § 47
Medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag buss) väg 690 sträckan
Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA Söråker), § 48
Verksamhetsplan 2021 - Bilda Mitt, § 49
Svenska Covidföreningen - öppet brev till ansvariga för skolan om barn och ungdomars arbetsmiljö
i skolan, § 50
Vårdföretagarna - ersättning för merkostnader till följd av covid-19, § 51
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 52
Cirkulär 20:57 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023, § 53
Cirkulär 20:58 - Redovisningsfrågor 2020 och 2021, § 54
Cirkulär 20:59 - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021, § 55
Cirkulär 20:60 - Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, prognos 2020–2022, § 56
Cirkulär 20:61 - Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB, § 57
Cirkulär 20:63 - Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014-2021 alt. 2017-2021, § 58
Cirkulär 21:01 - Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet, § 59
Cirkulär 21:02 - Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid
frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin, § 60
Cirkulär 21:03 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid
avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 61
Cirkulär 21:04 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19,
§ 62
Cirkulär 21:05 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 63
Anmälan av delegationsärenden, § 64
Anmälan av informationsärenden, § 65
Information från Timrå IK, § 66
Näringslivs- och företagsutvecklingen i Timrå – information, § 67
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§ 36

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
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§ 37

Anteckna närvarande
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida.
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§ 38

Mötets former och genomförande
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans.
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 39

Utse justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) att, tillsammans med ordföranden, justera
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 3 februari 2021.
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§ 40

Fastställa ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan med tillägg av 2 ärenden: Information från Timrå IK samt information om
Näringslivs- och företagsutvecklingen i Timrå.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelista.
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§ 41

Bredbandslyftet - intresseanmälan
KS/2021:55

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmäla intresset att delta i Bredbandslyftet.
____
Ärendet
Regionens samordnare för bredband har skickat ut information/erbjudande om ett facilitatorlett
program som syftar till att utveckla och se över kommunens strategiska vägval i bredbandsfrågor.
Arbetet sker genom en satsning som heter ”Kommunala bredbandslyftet”. Frågan i ärendet gäller om
Timrå kommun ska lämna in en intresseanmälan för programmet.
Programmet leds av Bredbandsforum med stöd av regional bredbandskoordinator men kräver ett
engagemang från kommunens politiker och tjänstepersoner. Syftet med programmet är att se över de
strategiska val som kommunen har gjort för att hitta en ny eller justerad inriktning som främjar
bredbandstillgången i kommunen. Programmet bidrar också med kartläggning av kommunens
nuvarande situation och en uppskattning av investeringsbehov för den utbyggnad som återstår.
Programmet innehåller en uppstartsträff och en summeringsträff. Däremellan ska kommunen utreda
och diskutera frågor som är relevanta för det fortsatta bredbandsarbetet. Betyget från de kommuner
som tidigare genomfört lyftet är genomgående mycket bra. Genomförande innebär ingen kostnad
utöver den tid som deltagarna lägger ned.
Förslag till beslut
1. Anmäla intresset att delta i Bredbandslyftet.
2. Tillskjuta 250 tkr från kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
3. Hänföra frågan om vidare finansiering för bredbandsarbetet till Verksamhetsplan och budget
2022-2024.
Ärendets behandling i sammanträdet
Stefan Dalin (S) föreslog att punkt 2 och 3 i beslutsförslaget stryks och endast punkt 1 kvarstår: Anmäla
intresset att delta i Bredbandslyftet.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Programbeskrivning Bredbandslyftet
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Klas Lundgren
Exp

/

2021
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§ 42

Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja
Zoom för egna möten med förtroendevalda
KS/2020:543

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avslå förslaget att partierna ska få tillgång till Zoom-licenser för partigruppernas mötesformer.
2. Hänvisa till möjligheten för partierna som organisationer att valfritt välja teknisk plattform för
digitala partigruppsmöten.
3. Tillhandahålla mötesrum i Zoom i anslutning till partigruppsmöten som sker i direkt anslutning
till politiska sammanträden som hålls i kommunens regi.
____
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen har på enskilt ledamotsinitiativ beslutat att se över de politiska partiernas,
representerade i kommunfullmäktige, möjlighet att använda kommunens system för videokonferens för
digitala möten och redovisa det till kommunstyrelsesammanträdet i februari 2021.
Kommunledningskontoret har berett frågan utifrån gällande tillämpning av resurser och stöd till de
politiska partierna och föreslår att förslaget avslås. Det finns tilldelade resurser för det politiska arbetet,
gratisversioner av programvaror som kan användas och funktioner som i anslutning till de politiska
sammanträden som kommunen kallar till medger mötesrum som kan användas.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget att
partierna ska få tillgång till Zoom-licenser för partigruppernas mötesformer.
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att
avslå Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholms (SD) förslag.
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet)
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalins (S)
förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag röstar Ja och den som avslår Stefan Dalins (S)
förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att
kommunstyrelsen beslutar bifall till Stefan Dalins (S) förslag att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
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Ärendets tidigare behandling
KS 2020-12-22 § 466 Möjlighet för de politiska partierna representerade i fullmäktige att nyttja Zoom
för egna möten med förtroendevalda
KS 2016-10-11 § 219 2016
Beslutsunderlag
Tillägg till vägledande råd och bestämmelser säkerhet: IT-säkerhetsinstruktion användare samt säkerhet
och mobila enheter. Tillägget avser förtroendevalda, KS § 219 2016.
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Chef för verksamhetsutveckling och IT
Exp

/

2021
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§ 43

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt
styrmodell
KS/2021:51

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna metod och redovisning för lägesbeskrivning till kommunstyrelsen för 2021 i enlighet
med ny styrmodell.
2. Lägesbeskrivningen ska redovisas vid varje ordinarie kommunstyrelsesammanträde.
3. Godkänna lägesbeskrivning januari 2021 och lägga den till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att återkomma med ett nytt upplägg för
lägesbeskrivning i och med att handlingsplan för budget i balans har avslutats. I ärendet redovisas
förslag till metod och redovisning för 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. En lägesbild för januari 2020 får illustrera förslaget
till arbetssätt och kommunstyrelsen tar därmed ställning till metod och redovisning.
Ärendets tidigare behandling
KS 2020 § 421, Handlingsplan för budget i balans: avslut och uppdrag ny lägesbeskrivning
(KS/2020:459)
Beslutsunderlag
Mall lägesbeskrivning kommunstyrelsen
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Nämnderna (tillsammans med mall lägesbeskrivning)
Exp

/

2021
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§ 44

Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi

KS/2020:186

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Återremittera ärendet.
2. I ”Färdplan Digitalisering” ska det tydliggöras att ett centralt mål med digitaliseringen är att den
ska leda till en sänkning av kommunens kostnader och bibehållen kvalitet.
3. Uppdraget ”Digitalisera” slutredovisas på kommunstyrelsens möte i mars 2021.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnder och styrelse att ta fram en digitaliseringsstrategi. Den
första delen av uppdraget, som avsåg nämndernas rapportering av digitaliseringsarbete 2020, godkändes
av kommunstyrelsen i juni och avslutades därmed. Återstoden av uppdraget att arbeta vidare med
gemensam strategi Digitalisera utifrån ny styrmodell för Timrå kommun har fortsatt och samordnats av
kommunstyrelsen. Det här är en redovisning av uppdragets andra och avslutande del.
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av uppdraget strategi Digitalisera och avsluta uppdraget.
2. Integrera Färdplan Digitalisering i verksamhetsplan- och budgetarbetet.
Ärendets behandling i sammanträdet
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Återremittera ärendet.
2. I ”Färdplan Digitalisering” ska det tydliggöras att ett centralt mål med digitaliseringen är att den
ska leda till en sänkning av kommunens kostnader och bibehållen kvalitet.
3. Uppdraget ”Digitalisera” slutredovisas på kommunstyrelsens möte i mars 2021.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om verksamhetsplan och budget för 2020-2022 och gav där
uppdraget till nämnder och kommunstyrelsen att ta fram en digitaliseringsstrategi.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05, § 188, att återremittera delrapporten med uppdrag till
kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i juni 2020 återkomma med en beskrivning av hur
respektive nämnds digitaliseringsstrategi, och dess åtgärdspunkter, leder till en sänkning av kommunens
kostnader och bibehållen kvalitet.
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Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02, § 223, att godkänna delrapporten av nämndernas
digitaliseringsarbete 2020 och uppdra till kommunstyrelsen att arbeta vidare med gemensam strategi
Digitalisera utifrån ny styrmodell för Timrå kommun och återkomma med rapport.
Beslutsunderlag
Skrivelse Färdplan Digitalisera
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Chef för verksamhetsutveckling och IT
Exp

/

2021
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§ 45

Anmälan av beslut om förstudie Utveckling och hantering av
verksamhetsarkitektur i mindre kommuner

KS/2021:53

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera
förstudien Utveckling och hantering av verksamhetsarkitektur i mindre kommuner, under perioden
2021-01-11 – 2022-01-09.
Syftet med förstudien är att påbörja ett arbete med en samlad och kommunövergripande verksamhetsarkitektur, som är anpassad efter Timrås och motsvarande kommuners förutsättningar. Målsättningen
är att öka kommunens förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och stödja verksamhetsförbättringar som skapar värde för medborgare. Förstudien genomförs tillsammans med Härnösands
kommun och ska resultera i ökad kunskap inom området, en plan för implementering av kommunövergripande verksamhetsarkitektur och underlag för beslut om genomförande.
Ärendets tidigare behandling
Timrå kommun har, 2017-06-13 § 186, ingått samverkansavtal med Mittuniversitetet i syfte att stärka
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Enligt avtalet avsätter parterna 1 Mkr vardera per år
för att finansiera förstudier och projekt inom prioriterade områden. Beslut om medel fattas löpande
efter beredning och beslut i avtalets samverkansorganisation.
Beslutsunderlag
Beslut om förstudie inom samverkansavtal
Vision 2025
Protokollsutdrag till
VuIT, Anki Wanhatalo och Susanne Myhre
Exp

/

2021
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§ 46

Delrapport - Utveckling Y:et området (del av)
KS/2021:54

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunen har avsatt 1200 tkr för att utveckla området vid Y-et utifrån ett besöksmålsperspektiv.
Pengarna placerades hos Kultur- och tekniknämnden och är fördelade i fyra poster.
1. 300 tkr till medfinansiering av förstudie/projekt (Alla vägar bär till Y-et). Medfinansiering och
uppföljning sker via näringslivskontoret. Se slutrapportering punkt 1 och 2 nedan.
2. 100 tkr till skyltning och marknadsföring av platsen. Ansvaret för detta ligger hos
näringslivskontoret. Se avrapportering punkt 1 och 2 nedan.
3. 300 tkr för att tillsammans Timrå Invest AB och Midlanda Fastighet AB ta fram VA/detaljplan
för området Såggrundet.
4. 500 tkr för att möjliggöra vidare utveckling av området.
Ärendets tidigare behandling
KS/2019:140
Beslutsunderlag
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Kultur och teknikförvaltningen
Exp

/

2021
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§ 47

Medborgarförslag angående översvämningarna varje år vid Norrberge
koloniområde
KS/2020:376

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in angående översvämningarna varje år vid Norrberge koloniområde.
Förvaltningen har en dialog med koloniträdgårdsföreningen och ser över åtgärder för att lösa
problemet. Förvaltningen kommer att sänka trumman under en skogsväg samt röja en del i den gamla
bäckfåran.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 bifalla medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 201203 § 120
Tjänsteskrivelse
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§ 48

Medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag
buss) väg 690 sträckan Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA
Söråker)
KS/2020:377

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att förbjuda genomfart för tung trafik (undantag buss) väg 690 sträckan
Torsboda - korsningen väg 684 (vid ICA Söråker) har inkommit.
Förvaltningen har lyft frågan med väghållaren, Trafikverket, som inte har för avsikt att förbjuda tung
trafik. Ytterligare åtgärder i frågan får hanteras av förslagsställaren. Förvaltningen föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 avslå medborgarförslaget.
Kultur- och tekniknämnden kommer även att upprätta en egen skrivelse till Trafikverket med
synpunkter på väg 690.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 201203 § 121
Tjänsteskrivelse
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§ 49

Verksamhetsplan 2021 - Bilda Mitt

KS/2021:40

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Studieförbundet Bilda Mitt, har den 7 januari 2021, översänt verksamhetsplan 2021.
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§ 50

Svenska Covidföreningen - öppet brev till ansvariga för skolan om barn
och ungdomars arbetsmiljö i skolan

KS/2021:10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Svenska Covidföreningen har den 7 januari 2021 inkommit med ett öppet brev till ansvariga för skolan
om barn och ungdomars arbetsmiljö i skolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 51

Vårdföretagarna - ersättning för merkostnader till följd av covid-19

KS/2020:538

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Vårdföretagarna har, den 21 december 2020, skickat en skrivelse angående statsbidrag för att
ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Protokoll
Kommunstyrelsen

22

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 52

COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder

KS/2021:67

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 53

Cirkulär 20:57 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023

KS/2020:534

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 december 2020, i cirkulär 20:57 informerat om:
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023.
Beslutsunderlag
Cirkulär 20:57 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 54

Cirkulär 20:58 - Redovisningsfrågor 2020 och 2021

KS/2020:533

l beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 december202, i cirkulär 2:58 informerat om:
Redovisningsfrågor 2020 och 2021,
Beslutsunderlag
Cirkulär 20:58 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 55

Cirkulär 20:59 - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

KS/2020:536

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 december 2020, i cirkulär 20:59 informerat om: Utfall
kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021.
Beslutsunderlag
Cirkulär 20:59 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Protokoll
Kommunstyrelsen

26

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 56

Cirkulär 20:60 - Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift,
prognos 2020–2022

KS/2020:537

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 december 2020 , i cirkulär 20:60 informerat om: Slutligt
utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, prognos 2020–2022.
Beslutsunderlag
Cirkulär 20: 60 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

27

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 57

Cirkulär 20:61 - Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

KS/2020:535

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 22 december 2020, i cirkulär 20:61 informerat om: Cirkulär
20:61 - Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB.
Beslutsunderlag
Cirkulär 20:61 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

28

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 58

Cirkulär 20:63 - Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 20142021 alt. 2017-2021

KS/2020:532

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 18 december 2020, i cirkulär 20:63 informerat om: Avtal om
musikanvändning i regional verksamhet 2014-2021 alt. 2017-2021.
Beslutsunderlag
Cirkulär 20:63 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

29

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 59

Cirkulär 21:01 - Ersättning vid juridisk rådgivning och
konsultverksamhet
KS/2021:6

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 5 januari 2021, i cirkulär 21:01 informerat om: Ersättning vid
juridisk rådgivning och konsultverksamhet.
Beslutsunderlag
Cirkulär 21:01 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

30

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 60

Cirkulär 21:02 - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin

KS/2021:45

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 11 januari 2021, i cirkulär 21:02 informerat om: Förlängning
av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin.
Beslutsunderlag
Cirkulär 21:02 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

31

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 61

Cirkulär 21:03 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19
KS/2021:46

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 11 januari 2021, i cirkulär 21:03 informerat om: Förlängning
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag
Cirkulär 21:03 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

32

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 62

Cirkulär 21:04 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19

KS/2021:47

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 12 januari 2021, i cirkulär 21:04 informerat om: Förlängning
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och
BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag
Cirkulär 21:04 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

33

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 63

Cirkulär 21:05 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte
att förhindra spridning av Covid-19
KS/2021:48

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har, den 12 januari 2021, i cirkulär 21:05 informerat om: Förlängning
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag
Cirkulär 21:05 med tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 64

Anmälan av delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Delegations
Delegat
paragraf
KS DEL/2020 § 68 Ändringsavtal avseende
tomträttsavgäld
Vivstamon 1:25
KS DEL/2020 § 69 Ändringsavtal avseende
tomträttsavgäld
Vivstamon 1:27

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

Köpeavtal

KS/2020:410

Köpeavtal

KS/2020:410

KS DEL/2020 § 70 Kommunchefen

Tillförordnad kommunchef
december 2020
Beslut om belägenhetsadress
enligt lag om
lägenhetsregister (SFS
2006:378) 10-11 §§
Beslut om belägenhetsadress
enligt lag om
lägenhetsregister (SFS
2006:378) 10-11 §§
Beslut om belägenhetsadress
enligt lag om
lägenhetsregister (SFS
2006:378) 10-11 §§

KS/2020:542

KS DEL/2020 § 71

KS DEL/2020 § 72

KS DEL/2020 § 73

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KS/2020:546

KS/2020:547

KS/2020:548

35

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-02

§ 65

Anmälan av informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Beteckning
KS/2020:1
KS/2020:1
KS/2020:1
KS/2020:1
KS/2020:1
KS/2020:1

KS/2020:1
KS/2020:1

KS/2020:1

KS/2021:3
KS/2021:3
KS/2021:3
KS/2021:20

Justerandes sign

Beskrivning
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner
2021, utfall
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
utfall år 2021 - kommunen
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
utfall år 2021 - kommunen (hela mailet)
Smittskyddsarbetet i svensk skola fungerar dåligt
Förbundsdirektionen 2020-12-22
bilaga till Meddelande 202020 från SKRs styrelse
om Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner, 20-2020-SIGN-ÖK
Psykisk hälsa
Meddelande 202020 från SKRs styrelse om
Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) inom området
bilaga till Meddelande 242020 från SKRs styrelse
om Överenskommelse mellan Staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med
de äldre i fokus, 202124-2020-SIGN-ÖK
Välfärdsteknik
Meddelande 242020 från SKRs styrelse om
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med
de äldre i fokus 2021
bilaga till Viktig information om barn med
funktionsnedsättning, Artikel Våld mot barn med
funktionsnedsättning 7 december 2020
Viktig information om barn med
funktionsnedsättning
Pressmeddelande Nominering Svenska
Barnidrottspriset 2021
Protokoll förbundsdirektionen 2020-12-22 signerat

Datum
2020-12-21
2020-12-21
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-22
2020-12-28

2020-12-28
2020-12-28

2020-12-28

2021-01-07
2021-01-07
2021-01-12
2021-01-14

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 66

Information från Timrå IK
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Klubbchef i Timrå IK, Jonas Torines, informerar om rubr ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-02

§ 67

Näringslivs- och företagsutvecklingen i Timrå - information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Näringslivschef Christian Söderberg informerar om rubr ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37

