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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11:30-12.25 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordförande 
Mari Eliasson (S), deltar via Zoom 
Bengt Nilsson (S), deltar via Zoom 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Johanna Bergsten 
(S), deltar via Zoom 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Zoom 
Stig Svedin (V) §§ 1-8, 10-35 
Lars Kempe (S) tjänstgör istället för Maritza Villanueva 
Contreras § 9, deltar via Zoom 
Björn Hellquist (L), deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T), deltar via Zoom 
Ulf Lindholm (SD), deltar via Zoom 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C), deltar via Zoom 
 
 

Övriga närvarande 
 

Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare §§ 1-8, 10-35 
Marianne Larsson (SD), ersättare deltar via Zoom  
Sven-Åke Jacobson, ersättare deltar via Zoom 
Lars Kempe (S), ersättare §§ 1-8, 10-35 deltar via Zoom 
Patrik Eriksson (T), ersättare deltar via Zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 7 januari 2021  

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Mari Eliasson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-01-05 

Anslaget uppsatt den 
2021-01-07 

Anslaget nedtas den 
2021-01-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§35 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 5 januari 2021 

Sammanträdet öppnas, § 1  
Anteckna närvarande, § 2 
Mötets former och genomförande, § 3 
Utse justerare, § 4 
Fastställa ärendelista, § 5 
Avtal gällande finansiell leasing, § 6 
Remissvar – Västernorrlands regionala bredbandsstrategi, § 7 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19, § 8 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen Lotta Borg m fl Mål nr 5376-20, § 9 
Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024, § 10 
Reglemente för Krisledningsnämnd, § 11 
Reglemente för kommunstyrelsen, § 12 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, § 13 
Taxa för Hemsjukvård, § 14 
Nära vård, § 15 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" –Socialnämnden, § 16 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021, § 17 
Plan för Intern kontroll 2021 –Socialnämnden, § 18 
Plan för Intern kontroll 2021 - miljö- och byggnadsnämnden, § 19 
Beslutsattestanter 2021 – Miljö- och byggnadsnämnd, § 20 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet - miljö- och 
byggnadsnämnden, § 21 
Timråbo AB - affärsplan 2020-2023 och budget, § 22 
AB Timråbo Intern kontrollplan 2021, § 23 
Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt 2019, § 24 
Anmälan av beslut om utveckling av folder för att kommunicera samarbetet mellan Mittuniversitetet 
och Timrå kommun, § 25 
Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns fortsatta medverkan efter år 2020, § 26 
Skrivelse till Post- och telestyrelsen från Sundsvallsregionen - Undermålig mobiltäckning i regionen, § 
27 
Ostkustbanan 2015 AB (Nya Ostkustbanan): uppdaterad aktiebok i och med fler delägare, § 28 
Cirkulär 20:52 - Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna med mer, § 29 
Cirkulär 20:56 - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021, § 30 
Cirkulär 20:62 - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 
5 a § anställningsskyddslagen, § 31 
Anmälan av delegationsärenden, § 32 
Anmälan av informationsärenden, § 33 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 34 
Framtidsfond, § 35  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. 
Mötet beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M), att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag 7 januari 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendet: Framtidsfond. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Avtal gällande finansiell leasing 
KS/2020:496 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta avtal gällande finansiell leasing. 
 

2. Uppdra till ordförande och kommunchef att underteckna avtal. 
 

3. Upphäva tidigare delegationsbeslut KS/2020:496, dat 2020-12-07. 

____ 

Ärendet 
Timrå kommun har tillsammans med Region Västernorrland och länets sju kommuner upphandlat 
ramavtal gällande finansiell leasing avseende fordon. Regionen har genomfört upphandlingen med 
fullmakter från övriga deltagande parter. Inköp/leasing av fordon görs löpande och det uppskattade 
värdet på Timrå kommuns beloppsgräns uppgår till 15 000 000 SEK. Det överstiger ekonomichefens 
och kommunchefens delegation och frågan måste därav avgöras av kommunstyrelsen. Samverkan med 
regionen och länet bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt för Timrå kommun. Den leverantör som ska 
tilldelas kontrakt efter avslutad upphandling är Skandinaviska Enskilda Banken, 5020329081. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS DEL/2020§66, KS/2020-496 dat. 2020-12-07 
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsrapport RVN 
Tilldelningsbeslut 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
SEB 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 
Remissvar – Västernorrlands regionala bredbandsstrategi 
KS/2020:511 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lämna yttrande enligt Miljö- och byggkontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av Regional bredbandsstrategi 
för Västernorrlands län. 
 
Förslaget till regional bredbandsstrategi har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med 
bland andra länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, ideella organisationer samt 
näringslivsaktörer.     
 
Vid remissvar vill Regionen särskilt be om synpunkter på: 
1. Hur väl fångar valda fokusområden upp de utmaningar som länet står inför när det gäller att uppnå 
de nationella bredbandsmålen? 
2. Är de strategiska vägvalen tillräckligt tydliga och omfattande? 
3. Är roller och ansvar för det fortsatta arbetet tydligt och korrekt beskrivna? 
4. Övriga synpunkter.  
 
Timrå kommun har fått förlängd svarstid till den 11 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion - Regional bredbandsstrategi för Västernorrlands län 2021-2030 
Missiv 
Vision 2025 
Bilaga – Svar till Regionen 
 
 
Protokollsutdrag till 
region.vasternorrland@rvn.se  
mathias.sundin@rvn.se 
fb.diarium@rvn.se 
 
Exp     /     2021 
 
 

  

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
mailto:mathias.sundin@rvn.se
mailto:fb.diarium@rvn.se
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Återrapport utvärdering av kommunens krishantering Covid-19 
KS/2020:301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna den samlade utvärderingen av det interna krisledningsarbetet med Covid-19, och 
lägga utvärderingen av Timrå kommun samt utvärderingen av regionens krishantering till 
handlingarna. 

 
2. Uppdra till kommunchefen att återkomma med vidtagna åtgärder för att förbättra 

krisberedskapen, framförallt med att utveckla det nära ledarskapet med utgångspunkt i ny 
styrmodell, den kommunikativa förmågan, rätt kommunikativt stöd till socialnämnden samt 
modell för att omfördela prioriterade resurser/kompetenser över förvaltningsgränserna i 
händelse av kris samt en långsiktig strategi för materialförsörjning, till kommunstyrelsen senast i 
juni 2021. 

 
3. Uppdra till kommunchefen att delta aktivt i det regionala arbetet för att förtydliga roller och 

organisation i den regionala krishanteringen. 
 

4. Anmoda styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera förbättringsåtgärder 
rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapport till kommunstyrelsen senast i 
oktober 2021. 

 
5. Uppdra till kommunchefen att påbörja arbetet med översyn och uppdatering av pandemiplan 

för Timrå kommun. Återrapport till kommunstyrelsen i juni 2021. 
 

6. Uppdra till kommunchefen att delge kommunstyrelsens ledamöter KPMG:s rapporter från 
andra kommuner när dessa blir tillgängliga. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunchefen har fått i uppdrag att stegvis utvärdera krishanteringen av Covid-19 samt att i 
samarbete med regionen och länsstyrelsen delta aktivt i den regionala utvärderingen. KPMG har 
presenterat två rapporter, en till länsstyrelsen i det regionala uppdraget och en till Timrå kommun för 
det lokala uppdraget som kommunstyrelsen beställt. Kommunchefen har deltagit aktivt även i den 
regionala utvärderingen. I ärendet återrapporteras utfallet av utvärderingarna. Kommunstyrelsen ska ta 
ställning till själva utvärderingarna men också till förslag på åtgärder för att ytterligare förbättra 
krisberedskapen utifrån de förbättringsförslag som finns i rapporterna. 
 
Förslag till beslut 
1. Godkänna den samlade utvärderingen av det interna krisledningsarbetet med Covid-19, och lägga 
utvärderingen av Timrå kommun samt utvärderingen av regionens krishantering till handlingarna. 
 
2. Uppdra till kommunchefen att återkomma med vidtagna åtgärder för att förbättra krisberedskapen, 
framförallt med att utveckla det nära ledarskapet med utgångspunkt i ny styrmodell, den 
kommunikativa förmågan, rätt kommunikativt stöd till socialnämnden samt modell för att omfördela 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

prioriterade resurser/kompetenser över förvaltningsgränserna i händelse av kris samt en långsiktig 
strategi för materialförsörjning, till kommunstyrelsen senast i juni 2021. 
 
3. Uppdra till kommunchefen att delta aktivt i det regionala arbetet för att förtydliga roller och 
organisation i den regionala krishanteringen. 
 
4. Anmoda socialnämnden att aktivt föra dialog med medarbetare i förvaltningen om hur 
krisberedskapen kan förbättras utifrån rapportens slutsatser. 
 
5. Anmoda socialnämnden att under andra kvartalet 2021 påbörja arbetet med översyn och uppdatering 
av pandemiplan för Timrå kommun. 
 
6. Socialnämnden ska återrapportera vidtagna åtgärder och plan för utvecklingsarbete senast i juni 2021. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår ny punkt 4 och 5 samt att punkt 6 i beslutsförslaget stryks: 
4. Anmoda styrelser och nämnder att utifrån rapportens slutsatser identifiera förbättringsåtgärder 
rörande sin krisberedskap samt implementera dessa. Återrapport till kommunstyrelsen senast i oktober 
2021. 
5. Uppdra till kommunchefen att påbörja arbetet med översyn och uppdatering av pandemiplan för 
Timrå kommun. Återrapport till kommunstyrelsen i juni 2021. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår att tillägg i beslutet görs med en punkt: 
Att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att delge kommunstyrelsens ledamöter KPMG:s 
rapporter från andra kommuner när dessa blir tillgänglig. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S), Stig Svedin (V) och Robert Thunfors (T) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 § 282 om en stegvis utvärdering av krishanteringen covid-19. 
Åtgärder i krishanteringen och utfall av utvärderingens första steg har avrapporterats på 
informationsärenden till kommunstyrelsen. Här följer den samlade utvärderingen, som även inkluderar 
slutsatser från den första enkätundersökningen. Sammantaget svarar det mot hela uppdraget som gavs i 
ärendet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Timrå kommun Lärande utvärdering Covid-19 KPMG 
Rapport Länsstyrelsen Västernorrland Regional utvärdering av Covid-19 
KS §282 Information vid skolstart, utvärdering och scenarioplanering Covid-19 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Kommunens revisorer 
Kommunchef 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen Lotta Borg m fl Mål nr 5376-
20 
KS/2020:508 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Stig Svedin (V) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. 
Maritza Villanueva (V) tjänstgör istället för Stig Svedin (V) men är också jävig. Lars Kempe (S) tjänstgör 
istället för Maritza Villanueva Contreras (V). 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) till förmån 
för eget förslag.  
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningsrätten har erbjudit Timrå kommun tillfälle att yttra sig över mål nr 5376-20 som inkommit 
till förvaltningsrätten 2020-12-16. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att överklagan ska bifallas. 
 
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), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) förslag röstar Nej. 
 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunstyrelsen beslutar avslå Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) 
förslag att överklagan ska bifallas. 
 
Beslutsunderlag  
Överklagan från Timråpartiet  
Förvaltningsrättens föreläggande  
Kommunledningskontorets yttrande 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningsrätten  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024 
KS/2020:495 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  

1. Lägga till: ”Åldras med värdighet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta 
äldres ensamhet samt förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen; 
skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet 
och stolthet” som ett fjärde fokusområde för åren 2022-2024. 

 
2. Deltagarna vid de gemensamma beredningarna samt vid avstämningen av resultatet från dessa 

ska vara: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en 
oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner 
(verksamhet och ekonomi). 

 
3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2022-

2024. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med 
verksamhetsplan och budget ska genomföras enligt styrmodellen inom tidplanen. Budgetbeslutet 
kommer att tidigareläggas och planen är att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av 
kommunfullmäktige den 31 maj. Ett planeringsdirektiv har upprättats och utgör underlag för beslut. 
  
Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. 
Föreslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokus-
områden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen redan 
fastställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid.  
 
Till planeringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram 
som ett separat arbetsdokument som underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget.  
Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänste-
män ska under våren arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna 
inom den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela 
resurser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.  
 
En tidplan har upprättas för budgetprocessen 2022-2024 som ingår i direktiven. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår tillägg av 2 punkter. 
 

• Lägga till: ”Åldras med värdighet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta 
äldres ensamhet samt förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen; 
skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet 
och stolthet” som ett fjärde fokusområde för åren 2022-2024. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

• Att deltagarna vid de gemensamma beredningarna samt vid avstämningen av resultatet från 
dessa ska vara: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och 
en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner 
(verksamhet och ekonomi). 

 
• I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2022-

2024. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Reglemente för Krisledningsnämnd 
KS/2020:513 
 
Beredningsförslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa reglemente för Krisledningsnämnden, att gälla fr o m den 1 februari 2021. 
 

2. Upphäva reglemente för Krisledningsnämnden fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, § 
147, fr o m den 1 februari 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive 
krisledningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till 
krisledningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 202, utsett ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente. 
Detta innebär även en revidering i Krisledningsnämndens reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Reglemente för kommunstyrelsen 
KS/2020:514 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 1 februari 2021. 
 

2. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 102, 
reviderad av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 170, fr o m den 1 februari 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige besluta om nämndens reglemente, inklusive krisled-
ningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till krislednings-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 202, utsett ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente. 
Detta för att anpassas till krisledningsnämndens reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun 
KS/2020:515 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, att gälla fr o m den 1 
februari 2021. 
____ 
 
Ärendet  
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt KL (5 
kap. 16 §): Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m föreslår därmed kommunledningskontoret att besluta att genomföra 
kommunfullmäktiges sammanträde på distans. För att kunna genomföra kommunfullmäktiges 
sammanträde på distans behöver kommunfullmäktige besluta om formerna för genomförandet, därav 
ovanstående förslag till beslut. 
 
Alla verksamheter i Sverige 
1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala 
verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika 
smittspridning av covid-19. 
 
Allmänna råd 
Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten 
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare, 
2. markerar avstånd på golvet, 
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, 
4. håller digitala möten, 
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt 
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 
 
Kommunfullmäktige har, den 30 november 2020 § 180, beslutat att för återstående sammanträde 2020 
och sammanträde i januari 2021 kan kommunfullmäktiges sammanträden genomföras med partiellt 
digitalt deltagande. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att 
möjliggöra för deltagande på distans på kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Taxa för Hemsjukvård 
KS/2020:528 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa Taxa för hemsjukvård, att gälla från och med beslutsdatum. 
 
2. Upphäva Taxa för hemsjukvård fastställd 2019-02-25. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för hemsjukvård i tillägg till vård- och omsorgstaxa. Taxan 
utformades efter den utredning med förslag till avgifter som gjordes 2018. 
 
En utvärdering har gjorts av nuvarande taxa. I utvärderingen föreslås en ändring i avgift så att personer 
över 85 års undantas från avgift för hemsjukvård. Förvaltningen har arbetat om taxan för hemsjukvård, 
så att den tidigare utredningens diskussion och slutsatser tagits bort. I övrigt har ett undantag från 
avgift för personer över 85 år lagts till, i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). 
 
Socialnämnden har beslutat föreslå att det nya förslaget till Taxa för hemsjukvård fastställs samt att 
upphäva taxan från 2019-02-25. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2019-02-25 § 6 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 168 
Utvärdering av taxa för hemsjukvård 2018 
Taxa för hemsjukvård -nytt förslag 
Taxa för hemsjukvård i Timrå kommun FS nr S 28 c 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Nära vård 
KS/2020:527 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Ställa sig bakom den gemensamma målbilden för länets utvecklingsarbete med en god och nära 
vård. 

 
2. Lägga programdirektivet till handlingarna. 

 
3. Ställa sig bakom avsiktsförklaringen.  

 
4. Beslutet gäller under förutsättning att även regionen och länets kommuner ställer sig bakom 

målbilden och avsiktsförklaringen. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) lämnar protokollsanteckning: Timråpartiet och 
Liberalerna ställer sig positiv till en inriktning mot God och Nära Vård men är kritisk om nuvarande 
organisation med två huvudmän kommer leda till de önskade målen. Vi förespråkar en Norrtäljemodell 
mellan länets kommuner och Regionen. Exempelvis ett kommunalförbund mellan Sundsvall, Ånge, 
Timrå och Regionen som driver all äldreomsorg, hemtjänst, tandvård, primärvård och specialistvård i 
en gemensam organisation på en begränsad geografisk yta. 
____ 
 
Ärendet 
Det finns effektivitetsproblem i hur vården bedrivs i dag och det är helt nödvändigt att jobba på nya 
sätt. Den ekonomiska situationen och utmaningen med en långsiktig hållbar finansiering av vården, 
utmaningen med kompetensförsörjning samt en åldrande befolkning är bidragande faktorer. 
 
Arbetet mot en god och nära vård kommer att bedrivas både nationellt, regionalt och lokalt.  
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god och 
nära vård i vårt län.  
 
Syftet med omställningen är att:  

- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.  
- Förbättra människors tillgång till vård.  
- Människors förtroende för vården ska öka.  
- Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.  

  
De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom områden som: 

- Tillgänglighet  
- Kontinuitet  
- Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov  
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan 
möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.   
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam bild av vart vi är på väg; en målbild för god 
och nära vård i Västernorrland.  
  
Social-ReKo har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020 - 2030. 
Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala 
utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar.    
 
För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. 
Socialnämnden har beslutat godkänna målbilden, lägga programdirektivet till handlingarna och ställa sig 
bakom avsiktsförklaringen samt föreslagit att kommunfullmäktige gör detsamma.  
 
Socialnämnden har också beslutat erbjuda information till övriga nämnder om Nära vård, målbild och 
avsiktsförklaring. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår ett tillägg med en punkt 4: 
Beslutet gäller under förutsättning att även regionen och länets kommuner ställer sig bakom målbilden 
och avsiktsförklaringen. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 176 
Målbild för Nära Vård 2030 
Avsiktsförklaring Nära Vård 
Programdirektiv Nära Vård 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" -
Socialnämnden 
KS/2020:404 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av verksamheten för 
placeringar av barn och unga, med fokus på samverkan mellan skola och barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 22 januari 2021. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens svar till revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 173 
Svar på Revisionsrapport ” Granskning av insatser för barn och unga”, daterat 2020-11-26 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 
KS/2020:521 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör 
riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 
 
Socialnämnden har antagit riksnormen för försörjningsstöd 2021. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 184 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 18 
Plan för Intern kontroll 2021 -Socialnämnden 
KS/2020:524 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2021. 
 
Socialnämnden har antagit förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2021, innehållande fyra 
kontrollpunkter och en risk- och väsentlighetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-12-15 § 175 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 19 
Plan för Intern kontroll 2021 - miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2020:523 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende måluppfyllelse, 
ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen används för 
granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att utvärdera att 
den använts på rätt sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll 2021 och en risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Vid utformandet av internkontrollplanen har 2020 års plan för intern kontroll legat till grund. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 att godkänna planen för intern kontroll 2021. 
 
Beslutsunderlag 
MBN 2020-12-14 § 188 
Plan intern kontroll 2021 
Risk- och väsentlighetsanalys 2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 
Beslutsattestanter 2021 – Miljö- och byggnadsnämnd 
KS/2020:526 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningschefen 
bör ha attestnivå motsvarande 100 prisbasbelopp (nivå 4), med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt 
är verksamhetsansvarig för bygg som bör ha beslutsattest av bostadsanpassningsärenden för 
anpassningar upp till 3 prisbasbelopp (nivå 2). Eftersom tjänsten som verksamhetsansvarig på bygg är 
vakant så kan förvaltningschef få delegation att uppdatera listan för beslutsattestanter med 
verksamhetsansvarig för bygg när den tjänsten är tillsatt. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 att:  
 

• Anta beslutsattestanter enligt bilaga 1. 
• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna beloppsnivåer. 
• Delegera till förvaltningschef att besluta om ersättare när verksamhetsansvarig bygg tillsatts. 

 
 
Beslutsunderlag 
MBN 201214 § 190 
Beslutsattestanter 2021 
Tjänstutlåtande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet - miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2020:529 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förlänga hanteringen av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 att gälla även för 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 att förlänga hanteringen av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 att gälla även för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-04-14 § 64 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-12-14 § 197 
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 
Timråbo AB - affärsplan 2020-2023 och budget 
KS/2020:507 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har, den 14 december 2020, inkommit med affärsplan 2020-2023 och budget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 
AB Timråbo Intern kontrollplan 2021 
KS/2020:503 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har på styrelsemöte, den 2020-12-09 § 104, antagit intern kontrollplan 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 
Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt 2019 
KS/2020:509 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland har, den 15 december 2020, översänt beslut och inspektionsprotokoll, 
inklusive bilaga, gällande tillsynen av Överförmyndarnämnden Mitt avseende 2019. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 
Anmälan av beslut om utveckling av folder för att kommunicera 
samarbetet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun 
KS/2020:510 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Inom samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet har beslut tagits om att finansiera 
utveckling av en folder för att summera avtalsperioden samt sprida resultat av gemensamma förstudier 
och projekt. Foldern kommer att finnas tillgänglig i både tryckt och digital form för spridning i olika 
kanaler. Tidsperioden för framtagande av foldern är 2020-12-01 – 2021-02-01. 
 
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. Mindre summor kan användas för 
att främja insatser runt samverkansavtalet, som kommunikation. Beslut om medel fattas löpande efter 
beredning och beslut i avtalets samverkansorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 
Projekt Glokala Sverige - Timrå kommuns fortsatta medverkan efter år 
2020 
KS/2020:381 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige år 2019 respektive 2020 är avslutat. Timrå 
kommun är fortsatt med i projektet efter 2020 om inte aktivt beslut fattas om att avstå.    
 
Ett fortsatt deltagande i projektet efter år 2020 innebär fortsatt linjeverksamhet med utsedd 
tjänsteperson i syfte att ta del av och till organisationen vidareförmedla möjligheter till nätverkande, 
kommunikationsstöd och fördjupning (medel att ansöka). Fortsatt medverkan ger stöd för att 
kommunicera och engagera för Agenda 2030 vidare i våra verksamheter både internt och externt. Ett 
deltagande stödjer även kommunens arbete med de globala målen i linje med ny styrmodell samt 
fortsatt nätverkande regionalt och nationellt.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS beslöt 2019-01-15 §13 att delta i projekt Glokala Sverige under 2019.  
KS beslöt 2020-03-18 §142 att delta i projekt Glokala Sverige under 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Underliggande tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
Pdf: Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 
Skrivelse till Post- och telestyrelsen från Sundsvallsregionen - 
Undermålig mobiltäckning i regionen 
KS/2020:504 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sundsvallsregionen har, den 4 december 2020, skickat in en skrivelse till Post- och telestyrelsen 
angående undermålig mobiltäckning och analog avveckling. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 
Ostkustbanan 2015 AB (Nya Ostkustbanan): uppdaterad aktiebok i och 
med fler delägare 
KS/2020:518 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Gävleborg har, den 16 december 2020, skickat uppdaterad aktiebok som utfärdats av Region 
Gävleborg, 2020-12-16 samt protokoll från bolagets extra bolagsstämma per capsulam, 2020-11-02, i 
och med fler delägare. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 
Cirkulär 20:52 - Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna med mer 
KS/2020:530 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 18 december 2020, i cirkulär 20:52 informerat om: 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna med mer 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:52 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 
Cirkulär 20:56 - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021 
KS/2020:516 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 16 december 2020, i cirkulär 20:56 informerat om: 
Omsorgsprisindex (OPI) för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:56 med tillhörande bilagor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 
Cirkulär 20:62 - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 
sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings-skyddslagen 
KS/2020:520 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 17 december 2020, i cirkulär 20:62 informerat om: 
Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § 
anställningsskyddslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:62 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2020 § 66 Beslut fattat av 
kommunchef. 

Avtal gällande finansiell 
leasing 

KS/2020:496 

KS DEL/2020 § 67  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11§§ 

KS/2020:502 

 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2020:1 MBN §189 Dokumenthanteringsplan 2021 2020-12-18 
KS/2020:1 Förslag till beslut KS 2020-12-18 
KS/2020:1 Dokumenthanteringsplan 2021 2020-12-18 
KS/2020:1 SN §183 Dokumenthanteringsplan 2021 2020-12-17 
KS/2020:1 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Beslutsexpediering § 188 Plan för 
uppföljningsprocessen 

2020-12-17 

KS/2020:1 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Beslutsexpediering § 186 Fördelning av skuldförda 
bidrag till medlemmar 

2020-12-17 

KS/2020:1 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Protokoll 20201209 med bilagor signerad 

2020-12-17 

KS/2020:1 Ersättningar för kontaktfamiljerstödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2021 

2020-12-17 

KS/2020:8 Direktionens sammanträdesprotokoll 2020-11-06, 
underskrivet 

2020-12-17 

KS/2020:1 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SOL år 2021 

2020-12-17 

KS/2020:1 Inbjudan till nätverk samverkan med civilsamhället 2020-12-16 
KS/2020:1 bilaga till Inbjudan till  professionsnätverk inom 

medborgardialog 2021 
2020-12-16 

KS/2020:1 e-post Inbjudan till nätverk inom medborgardialog 
för tjänstepersoner 

2020-12-16 

KS/2020:1 e-post SKR - Inbjudan till nätverk för 
förtroendevalda inom medborgardialog 

2020-12-16 

KS/2020:1 bilaga till Inbjudan till nätverk för förtroendevalda 
inom medborgardialog 2021 

2020-12-16 

KS/2020:1 bilaga till SiS inför e-tjänst för elektroniskt 
underteckande beslut om omedelbara 
omhändertaganden 

2020-12-15 

KS/2020:1 e-post SiS inför e-tjänst för elektroniskt 
undertecknade beslut om omedelbara 
omhändertaganden 

2020-12-15 

KS/2020:1 e-post Information om Trafikverkets pågående 
arbete med utpekande av riksintressen 

2020-12-15 

KS/2020:1 bilaga till Information om Trafikverkets pågående 
arbete med riksintressen 

2020-12-15 



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2020:5 Styrelsemöte protokoll Timråbo 20201118 verfi 2020-12-14 
KS/2020:5 Styrelsemöte protokoll Timråbo 20201209 verfi 2020-12-14 
KS/2020:1 Till ansvarig förvaltning för plan- och byggfrågor 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2020 
2020-12-10 

KS/2020:1 bilaga till Till ansvarig förvaltning för plan- och 
byggfrågor Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2020, 
Överblick av enkätfrågor PBTE 2020 

2020-12-10 

KS/2020:1 bilaga till Till ansvarig förvaltning för plan- och 
byggfrågor Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2020, 
Handledning till Plan- bygg- och tillsynsenkäten 
2020 

2020-12-10 

KS/2020:8 Cirkulär 20:50, Sotningsindex 2020  Viktig 
information från SKR 

2020-12-09 

KS/2020:1 Välkommen till Kommuninvest Medlemssamråd 2020-12-08 
KS/2020:1 Dokumenthanteringsplan 2020 - Kultur- och 

tekniknämnden 
2020-12-08 

KS/2020:1 Protokollsutdrag KTN 201203 §118 
Dokumenthanteringsplan 2021 - Kultur- och 
tekniknämnden 

2020-12-08 

KS/2020:1 Dokumenthanteringsplan 2021 - Kultur- och 
tekniknämnden 

2020-12-08 

 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
KS/2020:155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus). 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 
Framtidsfond 
KS/2020:544 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Inrätta en framtidsfond. 
 

2. Uppdra till kommunledningskontoret att i ärendet om årsredovisning placera 2020 års överskott 
i fonden. 

 
3. Medel ur fonden får användas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

 
4. Framtidsfondens andel av balansräkningen ska löpande redovisas i den ekonomiska 

redovisningen. 
____ 
 
Ärendet 
Skapandet av en framtidsfond kan möjliggöra att utjämna intäkter över konjunkturcykler och på så sätt 
hantera positiva resultat mellan bokslutsår. Framtidsfonden ligger på balansräkningen och är en del av 
eget kapital. Detta innebär att soliditeten förbättras och eget kapital ökar när kapital läggs i fonden. 
Framtidsfonden har inrättats på politiskt initiativ. Den ska disponeras av kommunfullmäktige och får 
inte hanteras av tjänstepersoner utan ett politiskt beslut. 
 
Allt resultat från 2020 kan med förslaget läggas i framtidsfonden. En framtidsfond skapar 
handlingsfrihet för politiska satsningar i en tid med stor osäkerhet skapat av pandemi och vikande 
konjunktur. Det finns ekonomiska fördelar med att skapa handlingsfrihet genom inrättandet av en 
fond. 
 
Det saknas lagligt stöd i kommunallagen för inrättandet av en framtidsfond. Redovisningsrådet har 
ingen rekommendation eller riktlinje för skapandet av en framtidsfond. Revisionen kommer därmed att 
anmärka mot förfarandet. 
 
En framtidsfond kan vara ett sätt för kommunen att klara av nivån på kommande års välfärd när 
skatteunderlaget samtidigt sjunker på grund av lågkonjunktur, men även utgöra grund för offensiva 
satsningar kommande år utöver befintlig budgetram för att för att påverka trenden positivt i förhållande 
till kommunens definierade målbilder inom ramen för en god ekonomisk hushållning. 
  
Det kommunala självstyret är starkt. Ytterst får en kommun fatta ett beslut som inte har lagligt stöd. 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om vilka åtgärder som krävs för att på bästa sätt klara 
kommunen ekonomi på lång sikt. På detta vis svarar kommunledningskontoret på lagt politiskt uppdrag 
om inrättandet av en framtidsfond, samtidigt som förvaltningen påpekar att det inte finns lagligt stöd 
för förfarandet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att inrätta en 
framtidsfond, KS/2020:459 § 421 och återkomma med förslag till kommunstyrelsen den 5 januari 2021. 



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Frågan behandlades som ett tilläggsyrkande på ärendet om handlingsplan för budget i balans och i 
anslutning till den ekonomiska redovisningen till och med november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
KS/2020:459 §421 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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