
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 13:15-13:50 

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), deltar via zoom 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C), deltar via zoom 
 
 

Övriga närvarande 
 

Björn Könberg (S), ersättare, deltar via zoom 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare, deltar via 
zoom 
Patrik Eriksson (T), ersättare, deltar via zoom 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare, deltar via zoom 
Oskar Andersson (M), ersättare, deltar via zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef, deltar via zoom 

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

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 3 mars 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 
2021-03-02 

Anslaget uppsatt den 
2021-03-03 

Anslaget nedtas den 
2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§68-§114 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 3 mars 
 
Sammanträdet öppnas, § 68 
Anteckna närvarande, § 69 
Mötets former och genomförande, § 70 
Utse justerare, § 71 
Fastställa ärendelista, § 72 
Beslut om markförsäljning samt servitutsupplåtelse av del av Vivsta 13:19, § 73 
Utvecklingsstrategi för Sundsvallsregionen inom ramen för fysisk planering, § 74 
Medfinansiering Leader, § 75 
Regionalt entreprenörsprogram, § 76 
Firmatecknare för Timrå kommun, § 77 
Svar på revisionsrapport - grundläggande granskning kommunstyrelsen, § 78 
Kommunens framtida nämndstruktur inför mandatperiod 2023-2026, § 79 
Internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen, § 80 
Intern kontroll 2020, nämndernas rapportering, § 81 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi, § 82 
Timrå kommun ska under 2021 påbörja arbete med att skapa en krigsorganisation, § 83 
Cirkulär 21:09 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20, § 84 
Cirkulär 21:10 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 
20, § 85 
Köp av del av Vistamon 1:3 – motivering, § 86 
Kompletteringsbudget 2021, § 87 
Investeringsnivå 2021, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, § 88 
Aktieägartillskott 2021, Midlanda Fastigheter AB, § 89 
Rapporteringsmodell 2021, § 90 
Riktlinjer för föreningsbidrag – revidering, § 91 
Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset - Kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 92 
Medborgarförslag om att kommunen ordnar en pumptrack/skatepark/bmxbana i Söråker - Kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 93 
Information om samverkansavtal Mittuniversitetet och ny avtalsperiod, § 94 
Möjlighetsutredning (Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden), § 95 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell: februari 2021, § 
96 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 97 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen, § 98 
Information om ny lokal föreskrift - beslut från Länsstyrelsen, § 99 
Intern kontroll - kultur- och tekniknämnden, § 100 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020, § 101 
Äldreomsorgscenter – Avtal, § 102 
Gratifikanter 2020, § 103 
Laglighetsprövning och begäran om inhibition Mål nr 3730-20, § 104 
Inbjudan att söka statlig medfinansiering för år 2022, § 105 
Nya lokaler åt Medelpads Räddningstjänstförbund och SOS Alarm AB, medel för projektering - 
beslut Sundsvalls kommun, § 106 
Underlag för dialog utifrån Din Turs inriktningsbeslut 201021 -Sundsvalls kommuns beslut, § 107 
Cirkulär 20:06 - Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19, § 108 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Cirkulär 21:07 - Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 
frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin, § 109 
Cirkulär 21:08 - 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, 
§ 110 
Cirkulär 21:11 - Internränta för år 2022, § 111 
Anmälan av delegationsbeslut, § 112 
Anmälan av informationsärenden’, § 113 
Lokalt presentkort Timrå, § 114 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Anteckna närvarande 

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
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 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
Utse justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M), att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 3 mars 2021. 



 
 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med tillägg av ett ärende: Lokalt presentkort Timrå. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
Beslut om markförsäljning samt servitutsupplåtelse av del av Vivsta 
13:19 
KS/2021:97 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat köpeavtal 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna upprättat 
köpeavtal. 

Ärendet 
Timrå kommun äger fastigheten Timrå Vivsta 13:19. Fastigheten, som ligger inom Timrå 
Industriområde, omfattas av detaljplan (D187), vilken medger byggnation för industriändamål. 
Köparen, Permobil AB, äger idag fastigheten Vivstamon 1:53. Genom detta avtal överlåter Timrå 
kommun del av Vivsta 13:19 till Permobil AB (område 1). Det försålda området avses att överföras till 
Vivstamon 1:53 genom fastighetsreglering. Genom servitutsrättighet erhåller köparen rätt till väg och 
parkering inom område 2 -  där markanvändningsrestriktioner råder. Timrå Kommun har utfört vissa 
återställningsåtgärder inom båda områden berörande Vivsta deponiområde. 
Permobil AB har tidigare erhållit tillstånd av Timrå kommun till en tillbyggnad inom område 1. 
Tillbyggnaden är idag uppförd.  
 

 

 

 
 

  

Beslutsunderlag 
Köpeavtal med bilagor (1-6) 

Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Näringslivskontoret 
Miljö- och byggförvaltningen 

Exp     /     2021 



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Utvecklingsstrategi för Sundsvallsregionen inom ramen för fysisk 
planering 
KS/2021:71 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Notera att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till 
utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på Sundsvallsregionens 
hemsida. 

2. I kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av 
utvecklingsinriktningen. 

Ärendet 
Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området fysisk 
planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas 
översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och 
vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya modell för 
översiktsplanering. Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt 
dokument samt ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/  
Detta ärende syftar till att visa på kommunens viljeinriktning att använda utvecklingsinriktningen som 
ett underlag för kommande översiktsplanering. 
 

 

 

 
 

  

Beslutsunderlag 
Utvecklingsstrategi för Sundsvallsregionen  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 

Exp     /     2021 

https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/


 

 

 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
Medfinansiering Leader 
KS/2021:100 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förlänga finansieringsperioden för Leader Mittland Plus med två år till 2023. 

2. Finansiering sker inom Näringslivskontorets budgetram med 365 000:- per år. 

3. Medfinansiera Leader Mittland Plus för framtagande av strategi – Ansökan förberedande stöd 
med 25 000:- per år i två år. 2021 finansieras från kommunstyrelsen oförutsedda och 
finansieringen för 2022 tas inom budgetramen för Näringslivskontoret. 

4. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande och till kommunchefen att underteckna 
medfinansieringsintygen. 

 
5. Återrapport av projektet sker till kommunstyrelsen i oktober 2021. 

Ärendet 
Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling som med finansiering från EU via 
Jordbruksverket verkar för landsbygdsutveckling. Timrå kommun är en av medfinansiärerna till 
LEADERs verksamhet och uppmanar föreningar, organisationer och företag att söka finansiering för 
landsbygdsutveckling här. Nuvarande samarbete har pågått sedan 2015, tidigare bedrevs samarbete 
inom Timrå Leaderbygd. 
 

 

 

 

 

 

Jordbruksverket har nu beslutat förlänga medfinansieringen och projektet med två år. Därför begär nu 
Leader Mittland Plus att Timrå kommun beslutar medfinansiera fortsättningen i samma omfattning 
som tidigare med 365 000kr per år. 

För att utveckla en långsiktig fortsättning efter förlängningsperioden ansöker också Leader Mittland 
Plus om en medfinansiering för strategisk utveckling om 25 000kr per år i två år. Syftet är att ta fram en 
plan och kriterier framtida finansieringsperiod om 7 år med start 2024.  

Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Stefan Dalin (S) föreslår att projektet återrapporteras på 
kommunstyrelsen i oktober 2021. 

Övriga ledamöter bifaller föreslaget. 

Ärendets tidigare behandling 
KS/2015:23 
KS/2015:163 

Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Leader – Ansökan medfinansiering 2022-2023 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Leader – Ansökan förberedande stöd 2021-2022 
Leader – Lista på projekt Timrå kommun 

Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
Leader Mittland Plus 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Regionalt entreprenörsprogram 
KS/2021:99 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Medfinansiera projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 med 54tkr per år under tre år (2021-2023). 
 

2. Finansiering sker genom samarbete mellan Kompetenscenter och Näringslivskontoret, 
administreras inom Näringslivskontorets budgetram. 

 
3. Uppdra till ordförande och kommunchefen att undertecknar medfinansieringsintyg för 

projektet. 
____ 
 
Ärendet 
Technichus vill genomföra projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 i syfte att skapa regionala strukturer 
och en gemensam organisation för ett entreprenörskapsprogram riktat till unga. Målsättningen med 
projektet är att tillsammans med samtliga kommuner i regionen skapa en långsiktig organisation och 
struktur för att bedriva entreprenörskapsprogram för ungdomar i regionen under sommartid. 
 
För Timrås del är detta en vidareförädling och utveckling av det sedan länge etablerade och 
framgångsrika arbetet med Sommarlovsentreprenörerna. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Projektansökan 
Förstudierapport 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Kompetenscentrum 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
Firmatecknare för Timrå kommun 
KS/2021:61 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Som firmatecknare väljs Kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin(S) och Kommunchefen 
Andreaz Strömgren i förening. Som ersättare för kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin 
(S) tjänstgör kommunstyrelsens vice ordförande Mari Eliasson (S) och i andra hand 
kommunstyrelsens andre vice ordförande Tony Andersson(M). Till kommunchefens ersättare 
utses enhetschef Peter Löthman och i andra hand ekonomichef Bo Glas.  

 
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 340, upphävs.  

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 340 om firmatecknare för kommunen. En översyn har gjorts 
av handläggning av firmateckningsrättigheter och för att möjliggöra firmateckning när KSO och/eller 
kommunchef ej är i tjänst föreslås att fler ersättare utses. Även fortsättningsvis gäller att 
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin(S) i förening med kommunchef Andreaz Strömgren är 
firmatecknare för kommunen. Som ersättare föreslås att ersättare kompletteras med utöver 
kommunstyrelse vice ordförande Mari Eliasson(s) även kommunstyrelsen andre vice ordförande Tony 
Andersson(M). Vidare föreslås att till kommunchefens ersättare kompletteras med enhetschef Peter 
Löthman och i andra hand ekonomichef Bo Glas. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda  
Revisionen  
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Svar på revisionsrapport - grundläggande granskning kommunstyrelsen 
KS/2021:59 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge svar på revisionsrapporten enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Uppdra till kommunchefen att säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges 
mål vid införandet av ny styrmodell med tillhörande uppföljning och styrning under pågående 
verksamhetsår. 
 

3. Löpande följa arbetet genom tillämpning av ny styrnings- och uppföljningsmodell 2021. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Revisionen begär svar  med synpunkter och åtgärder senast den 23 april 
2021. Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och besvarat revisionens rekommendationer 
som underlag till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer 
Kommunchef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Kommunens framtida nämndstruktur inför mandatperiod 2023-2026 
KS/2020:44 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna rapporten och avsluta utredningsuppdraget. 
 

2. Överlåta till kommunfullmäktiges presidium att i dialog med gruppledarkonferensen fortsätta 
beredningen av nämndsorganisation för nästa mandatperiod. Förslag till beslut ska senast i 
februari 2022 presenteras för kommunfullmäktige. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtidens nämndstruktur. Syftet 
är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna införas i och med 
mandatperioden 2023-2026. I detta ärende överlämnas slutrapport till kommunstyrelsen för 
ställningstagande kring själva utredningsuppdraget, samt för fortsatt beredning av nämndsorganisation 
för nästa mandatperiod. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att: Förslag till beslut ska senast i februari 2022 presenteras för 
kommunfullmäktige, läggs till i punkt 2 i förslaget till beslut. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 186 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtidens 
nämndstruktur. Syftet är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna 
införas i och med mandatperioden 2023-2026.   
 
Kommunstyrelsen avgränsade utredningsuppdraget 2020-02-04 § 64. 
 
Kommunstyrelsen behandlade förslag till rapport på workshop 2021-02-02. 
 
Beslutsunderlag 
Slutrapport utredning nämndsorg 1.0 KS 
Uppdragsbeskrivning omfattning och utformning av utredning framtidens nämndstruktur 
Dokumentation KS workshop Framtidens nämndstruktur 210202 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen 
KS/2021:7 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna planen för intern kontroll 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsens sam-
lade verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret, samhällsenhetens 
chef samt internkontrollsamordnare vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och 
väsentlighetsanalys som ligger till grund för föreslagen internkontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Plan för granskning av intern kontroll 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 81 
Intern kontroll 2020, nämndernas rapportering 
KS/2020:545 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Godkänna rapporterna om den interna kontrollen 2020 från kultur- och tekniknämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Det finns inget i 
rapporterna som ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.  

 
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer.  

____ 
 
Ärendet 
Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt 
område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med 
årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 
fall förbättringar behövs, bestämma om sådana.  
Kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2020, rapport med plan.  
Kultur- och tekniknämndens beslut § 8/21  
Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2020, rapport med plan  
Socialnämndens beslut § 174/20  
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2020, rapport med plan  
Barn- och utbildningsnämnden beslut § 105/20  
Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2020, rapport med plan  
Miljö- och byggnadsnämndens beslut §13/21  
Vision 2025  
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82 
Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi 
KS/2020:186 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna redovisning av uppdraget strategi Digitalisera och avsluta uppdraget. 
 

2. Integrera Färdplan Digitalisering i verksamhetsplan- och budgetarbetet. 
____ 
 
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 kompletterad redovisning av uppdragets andra och avslutande del. 
 
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. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-02, § 44, att återremittera rapporten om gemensam strategi 
Digitalisera för ett tydliggörande om den centrala betydelsen av att insatser för digitalisering ska leda till 
en sänkning av kommunens kostnader och bibehållen kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad skrivelse Färdplan Digitalisera 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen och förvaltningscheferna 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83 
Timrå kommun ska under 2021 påbörja arbete med att skapa en 
krigsorganisation 
KS/2021:93 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Kommunen ska påbörja arbetet under 2021 med att skapa en krigsorganisation samt att 
nödvändig personal krigsplaceras vid kommunen med stöd av den allmänna tjänsteplikten. 

 
2. Återrapportering av arbetet till kommunstyrelsen i oktober 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Enligt den förlängda och justerade överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 
(SKR 18/01807, MSB 2018-05681) tecknad mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska Sveriges kommuner påbörja arbetet med sin 
del av det civila försvaret. Överenskommelsen bygger på lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I lagen framgår det av 3 
kap. 1 § att kommunerna ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap (beredskapsförberedelser). I överenskommelsen mellan MSB och SKR tydliggörs detta bland 
annat genom att kommunerna ska påbörja arbetet med att skapa en krigsorganisation. Vidare framgår 
det av lagen att kommunstyrelsen har ansvar för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva. 
 
Protokollsutdrag till 
Krisledning 
 
Exp     /     2021 
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§ 84 
Cirkulär 21:09 - Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 
KS/2021:91 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta BAL 20. 
 

2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör 
kommun, region, kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BAL 20 med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01: 
 
att anta BAL 20, samt 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 
LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:09 med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2021 
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§ 85 
Cirkulär 21:10 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20 
KS/2021:92 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta BUI 20. 
 

2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens    
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region, 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BUI 20 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01: 
 
att anta BUI 20, samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet 
med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp   /   2021 
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§ 86 
Köp av del av Vivstamon 1:3 - motivering 
KS/2020:485 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna upprättat köpeavtal. 
 

2. Ombudgetera 10 000 000 kr från Kultur- och Tekniknämndens projekt Förskola Söråker år 
2020 till Kommunstyrelsen för finansiering av markförvärv, del av Vivstamon 1:3. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Den 25 januari 2021 återremitterades ärendet avseende markköp av planlagd industrimark för 
beredning av ett antal utestående frågor. 
 

• Kraftledningsgatan genom området 
• VA-nät 
• Dagvatten 
• Internväg 
• Avstyckning 
• Markföroreningar 
• Geoteknik och rasrisk 

 
Kraftledningsgatan genom området finns endast kvar som en rest i kartan. Kraftledningen finns inte 
kvar inom området, varför den inte medför några kostnader i genomförandedelen. 
 
Om kommunen bygger en internväg (industrigata) inom området har MittSverige vatten och avfall 
(MSVA) meddelat att man vill lägga ned VA-ledningar i vägen för att kunna ansluta de industritomter 
som tillskapas. Timrå kommun erlägger anslutningsavgift för dessa men de faktureras vidare till 
kommande köpare, varför det inte belastar kommunens ekonomi mer än tillfälligt. 
 
Om kommunen inte bygger en industrigata ansluts de tillskapade tomterna direkt från Kabelvägen. Det 
sker dock först efter försäljning av industritomterna och medför ingen kostnad för kommunen. 
 
MSVA har meddelat att de nya industritomterna inte har möjlighet att ansluta till det befintliga 
dagvattennätet. Dagvattenfrågan hanteras istället genom lokalt omhändertagande på respektive 
industritomt. Det innebär att uppsamling, fördröjning och infiltration sker inom den egna fastigheten. 
Förutsättningarna för infiltration i området är mycket goda då den underliggande marken består av 
många meter sand (20-30 meter enligt SGU:s kartor). Lokalt omhändertagande av dagvatten styrs i 
köpeavtal med respektive köpare och innebär ingen kostnad för kommunen. 
 
Enligt gällande detaljplan består undergrunden av betydande sandlager med stor bärighet. 
Industrimarken i detaljplanen slutar i norr ca 60-70 meter från Indalsälven. Marken närmast älven är 
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avsatt som naturmark. En skogsridå mot älven kan sparas inom naturmarken för att minska 
erosionsrisken.  
 
En mindre skogsplantsodling har funnits inom en del av området. Av historiska ortofoton från 1960 
och 1975 framgår i övrigt inga tecken på annan verksamhet än sedvanligt skogsbruk. Några 
markundersökningar avseende föroreningar har inte bedömts vara nödvändiga. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår avslag på förslaget. 
 
Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till 
förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF § 8 – Vivstamon 1:3, del av – Markköp av planlagd industrimark 
KS § 438 - Vivstamon 1:3, del av – Markköp av planlagd industrimark 
KS § 218 – Nytt industriområde i Timrå 
 
Beslutsunderlag 
Kalkyl genomförande 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 87 
Kompletteringsbudget 2021 
KS/2021:9 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna kompletteringsbudget 2021. 
 

2. Medge ökat lånebehov med 49 104 tkr. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder har enligt styrningsreglerna begärt kompletteringsbudget för 2021, främst p.g.a. 
att investeringsprojekt blivit förskjutna i tiden.  
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kultur- och tekniknämnd, Barn- och 
utbildningsnämnd och socialnämnd kan beviljas då de är i enlighet med kommunens styrningsregler. 
 
Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2021 med 49 104 tkr till  
233 404 tkr vilket innebär ett ökat finansieringsbehov med 49 104 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Framställningar från nämnder/förvaltningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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§ 88 
Investeringsnivå 2021, Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats 
AB 
KS/2020:477 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Medge investeringsnivån 2021 för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB till max 13,9 
mnkr 
____ 
 
Ärendet 
Det finns aktieägaravtal mellan ägarkommunerna för det gemensamma bolaget Midlanda Fastigheter 
AB, som äger dotterbolaget (db) Midlanda Flygplats AB till 100%. Aktieägaravtalet gäller även i 
tillämpliga delar avseende på dotterbolag. Enligt gällande aktieägaravtal ska investeringar som överstiger 
15 mnkr under en treårsperiod fastställas av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
Midlandabolagens budgeterade investeringar för 2021 beräknas till totalt 13,9 mnkr, varav Midlanda 
Fastigheter AB 0,45 mnkr och Midlanda Flygplats AB 13,5 mnkr (inklusive överföring från 2020). 
Tillsammans med investeringsnivån för 2019 och 2020 överstiger det påtagligt gränsen om 15 mnkr. 
Timrå kommun ägarandel av Midlanda Fastighet och Midlanda Flygplats AB uppgår till 16% så 
kommunens del av investeringarna 2021 uppgår till 2,2 mnkr.  
Kommunledningskontoret föreslår att investeringsnivån medges av kommunfullmäktige då investe-
ringsnivån bedöms som rimlig av bl a kvalitets- och säkerhetsskäl. 
 
Beslutsunderlag 
Mål- och resursplan för Midlanda Fastigheter AB 
Mål- och resursplan för Midlanda Flygplats AB 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 89 
Aktieägartillskott 2021, Midlanda Fastigheter AB 
KS/2021:98 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Medge Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 7 143 tkr som redovisas i 2021 års 
bokslut. Resultatpåverkan för kommunen innebär 1 511 tkr utöver budget vilket redovisas som en 
avvikelse inom KS budgetram. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-
kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har 
kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott 
för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för 
Midlanda Fastigheter AB för 2021 kan påräknas ett driftunderskott att finansiera för Timrå kommuns 
del som uppgår till 7 143 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2021 
beräknat aktieägartillskottet till 3.200 tkr. 
Midlanda Fastigheter AB erhöll i dec 2020 extra statligt stöd om ca 17,6 mnkr vilket gör att bolaget har 
att återbetala 15 202 tkr av tidigare utbetalt aktieägartillskott,  Timrå kommuns andel är 2 432 tkr.  
Netto för Timrå kommun är ytterligare 1 511 tkr utöver budgeterade medel 3 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 90 
Rapporteringsmodell 2021 
KS/2021:81 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Tillämpa ny rapporteringsmodell för 2021. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändrad rapporteringsmodell baserad på den nya 
styrmodellen. Hur den nya rapporteringsmodellen fungerar beskrivs i bilaga modell för rapportering. 
Kortfattat innebär det att Timrå kommun gör tre stora rapporteringar en fyramånadersrapport som 
rapporteras till KS och en delårsrapport som omfattar 8 månader som delges KF samt ett årsbokslut 
som avrapporteras till KF. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
Modell för rapportering 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 91 
Riktlinjer för föreningsbidrag - revidering 
KS/2021:74 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Revidera Riktlinjer för föreningsbidrag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 om revidering av Normer för föreningsbidrag.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett nytt förslag till revidering av Normer för 
föreningsbidrag som innebär en förbättring både för föreningarna och kommunen själv avseende 
tydlighet och likhet när det gäller ansökningsblanketter, ansökningsdatum och utbetalningsdatum 
(ändringarna har markerats med gul färg).  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige revidera Normer för föreningsbidrag. 
 
Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige har kommunledningskontoret föreslagit 
en namnändring från ”normer för föreningsbidrag” till ”riktlinjer för föreningsbidrag” för bättre 
anpassning till kommunens nya styrmodell. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 190225 §14 
Gällande normer för föreningsbidrag 
Förslag till revidering av riktlinjer för föreningsbidrag 
Vision 
Protokollsutdrag KTN 210120 §9 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 92 
Medborgarförslag om att upprätta en spontanidrottsplats vid 
Medborgarhuset - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2020:357 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att upprätta en spontanidrottsplats vid Medborgarhuset. 
 
Det finns idag fem spontanidrottsplatser varav fyra finns vid skolor. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade 2020-12-03 att utföra en översyn över spontanidrottsplatserna i kommunen där man ser över  
placering och ger förslag på eventuell utökning av spontanidrottsplatser i kommunen. Förslaget ska 
återrapporteras på nämndens sammanträde i juni 2021.  
 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Förslagsställaren föredrog sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210120 § 4 
Tjänsteskrivelse 
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§ 93 
Medborgarförslag om att kommunen ordnar en 
pumptrack/skatepark/bmxbana i Söråker - Kultur- och tekniknämndens 
beslut 
KS/2020:438 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ordnar en pumptrack/skatepark/bmxbana i 
Söråker.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen köpte härom året in utrustning för en skatepark i Söråker men den har 
inte kunnat sättas upp ännu eftersom placeringen av en ny förskola i Söråker måste bestämmas först 
samt att det behövs en detaljplan och markköp. Skateparken håller därför på att byggas vid Timrå IP, 
mellan NCC-hallen och sporthallen.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. När placeringen av skateparken har fastställts 
utifrån placering av ny förskola, detaljplan och markköp kan den tas med som förslag i  
investeringsbudgeten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210120 § 5 
Tjänsteskrivelse 
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§ 94 
Information om samverkansavtal Mittuniversitetet och ny avtalsperiod 
KS/2017:151 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har samverkansavtal med Mittuniversitetet för perioden 2018-2021 i syfte att stärka 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Enligt avtalet avsätter parterna en miljon kronor 
vardera per år i fyra år för att finansiera gemensamma förstudier och projekt inom områdena: 

• Verksamhetsutveckling med stöd av IT, digitalisering 
• Optimering av samspel samhälle och näringsliv 
• Välskött skola 
• Boende, integration och arbete 
• Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning 

 
För avtalsperioden har en samverkansmodell etablerats mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet 
samt med andra avtalskommuner i regionen. Hittills har 13 förstudier och projekt beviljats inom avtalet 
till en summa av cirka 7,7 miljoner kronor. Nio av dessa förstudier och projekt genomförs i bredare 
samverkan med ytterligare uppväxling av medel. Under sista året för innevarande avtalsperiod fokuseras 
på insatser för hemtagning av resultat, kunskaps- och resultatspridning samt kommunikation. 
     
Nuvarande avtalsperiod går ut den 31 december 2021 och kommunstyrelsen har att ta ställning till nytt 
samverkansavtal med Mittuniversitetet med utgångspunkt från uppnådda resultat, fortsatt inriktning 
och form för samverkan. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2017 om samverkansavtal med Mittuniversitetet 
Timrå kommun och Mittuniversitetet undertecknade formellt avtal den 18 december 2017 
Löpande beslut om medel till förstudier och projekt efter beredning i gemensam samverkansorg. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef Timrå kommun 
 
Exp     /     2021 
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§ 95 
Möjlighetsutredning (Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden) 
KS/2021:102 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. I Västernorrland, Medelpad och i 
framförallt Timrå finns mycket goda förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning inom 
branschen. Så sent som för en månad sedan presenterade SWECO den nationella rapporten ”Sveriges 
nya geografi” och i avsnittet ”Coronapandemins påverkan på besöksnäringen” så lyfts Timrå kommun 
fram som en av de kommuner i riket där gästnätterna och hemester ökar mest. 
  
2019 antog kommunfullmäktige ett besöksnäringsprogram för Timrå kommun. Med utgångspunkt i det 
programmet så har Näringslivskontoret nu genomfört en ”möjlighetsutredning” för området 
Bergeforsen – Grönudden – Fagerstranden som pekas ut att ha en god potential för stärkt besöksnäring 
och rekreationsmöjligheterna för våra medborgare.  
 
Områdena är idag välbesökta och det pågår flera intressanta utvecklingsprojekt och företagsetableringar 
inom besöksnäringen här. Y:et och är ett viktigt nav för besöksnäringen i Timrå och 
möjlighetsutredningen visar på styrkan i fortsatt utveckling av området. Detta kommer stärka det 
fortsatta arbetet med att utveckla besöksmålet ”Sinnenas vägar” och hela besöksnäringen i Timrå samt 
kommunen attraktionskraft.  
 
Kustremsan från området Wifstavarv till Bergeforsfisket är en viktig del för att utveckla och ta tillvara 
på potentialen i våra 9 mil kust. Vi ser i vår möjlighetsutredning att många av utvecklingsområdena 
kommer att stärka attraktionskraften för närboende och öka intresset för UBO 4, det kommande 
bostadsområdet under utveckling. 
 
Det pågår ett arbete att sammanfatta en översiktlig möjlighetsbild samt dialoger med aktörer, föreningar 
och näringar i syfte att inspirera till utveckling.  
 
Näringslivskontoret önskar presentera nuläget i detta arbete för kommunstyrelsen. 
 
Näringslivskontoret föreslår kommunstyrelsen att i verksamhetsplanering och budgetarbete för  
kommande år, se över möjligheterna att stärka dessa områden. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Samhällsenheten 
Kultur och Teknikförvaltningen 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell: februari 2021 
KS/2021:111 
 
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. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2021 § 43 Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 
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). 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
KS/2021:75 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 2020-10-15 föreningar i kommunen, som lidit förlust med 
anledning av coronakrisen, bidrag för förlorade intäkter avseende arrangemang. 
 
Kultur- och tekniknämnden beviljade 2020-12-03 ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning 
av coronakrisen enligt nedan: 
1. Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 2.000 tkr. 
2. Fördelningen av bidragen beräknas enligt befintliga avtal, timbokningar säsongen motsvarande 

2019/2020 eller ansökt belopp från de idrottsföreningar som äger sina anläggningar och för en 
period av sex månader. 

3. Uppdra till förvaltningen att skicka ut ansökningsblankett till idrottsföreningarna med egna 
anläggningar samt behandla inkomna ansökningar och lämna förslag på bidragsbelopp till kultur- 
och tekniknämnden 2021-01-20.  

 
Kultur- och teknikförvaltningen har skriftligen informerat idrottsföreningar som hyr lokaler enligt 
befintliga avtal eller genom timbokningar om att kultur- och tekniknämnden fattat beslut om ytterligare 
stöd till idrottsföreningar och som en del av detta stöd kommer föreningarna inte betala någon hyra för 
lokalen/anläggningen under perioden januari tom juni 2021. Inga fakturor kommer att skickas ut under 
den här tiden, detta sker automatiskt och ingen ytterligare ansökan behövs. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har även kontaktat idrottsföreningar med egna anläggningar, Söråkers 
IF och Ljustorps IF.  
 
Söråkers IF har en årlig intäkt från planhyror på ca 220 tkr per år. De har också en ökning av bokningar 
från konståkningsklubben och Timrå IK under dessa månader p g a restriktionerna och detta medför 
en merkostnad för deras förening på ca 500 kr per tillfälle. De har räknat att under januari inträffar det 
10 ggr. Vilket innebär 5000 kr i merkostnad för januari. Förvaltningens förslag är att Söråkers IF får ett 
bidrag med 140 tkr som ska täcka intäkterna för 6 månaders planhyra samt täcka de merkostnader de 
har för att andra föreningar bokar planen. Bidraget ges under förutsättning att ingen planhyra tas ut när 
föreningar inom Timrå kommun hyr planerna under 6 månader. 
Ljustorps IF tar inte ut någon hyra eller någon annan avgift förutom det gym de har. Gymmet har de 
stängt pga restriktionerna. De har även merkostnader för att skapa möjlighet till att fler ska aktivera sig 
utomhus på området t ex ny belysning, eventuellt göra enklare skidspår eller möjliggöra andra 
aktiviteter. Förvaltningens förslag är att Ljustorps IF får ett bidrag med 75 tkr. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20: 

1. Bevilja Söråkers IF bidrag med 140 tkr för tiden januari – juni 2021 som ska täcka intäkterna för 6 
månaders planhyra samt täcka de merkostnader de har för att andra föreningar bokar planen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Bidraget ges under förutsättning att ingen planhyra tas ut när föreningar inom Timrå kommun hyr 
planerna.  

2. Bevilja Ljustorps IF ett bidrag med 75 tkr för tiden januari – juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 2020-12-03 §132 
Skrivelse om hyresfritt till föreningar med hyreskontrakt 
Skrivelse om hyresfritt till föreningar med timbokning  
Protokollsutdrag KTN 2021-01-20 § 11  
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Information om ny lokal föreskrift - beslut från Länsstyrelsen 
KS/2021:79 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland har, den 22 januari 2021, fattat beslut om: Länsstyrelsen i Västernorrlands 
läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Intern kontroll - kultur- och tekniknämnden 
KS/2021:76 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Föreligger kultur- och tekniknämndens plan för intern kontroll 2021 utifrån gjord risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetsanalys 2021 
Plan för intern kontroll 2021 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 4 2020 
KS/2021:106 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 4 2020 
Protokollsutdrag, SN/2021-02-09 § 19 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Äldreomsorgscenter - Avtal 
KS/2021:107 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett 
beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter (ÄOC).  
 
Socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens förslag gällande byggnation att ÄOC placeras i 
området Böle/Sörberge, enligt Lokalresursplanen, att bygga ett ÄOC i etapper om möjligheten finns, 
att boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm samt att ÄOC ska innehålla verksamheter som är 
utöver ett klassiskt boende. Förvaltningschef ska, tillsammans med Timråbo, återrapportera färdiga 
beslutsunderlag innan beslut tas om eventuell start av byggnation av ett ÄOC. 
Ett förslag till avtal är framtaget samt godkänt av Timråbos styrelse. Avtalet ska tecknas av samtliga 
ledamöter i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 14 (innehåller lista av ärendets behandling dessförinnan) 
SN 2020-09-22 § 110.  
SN 2020-10-20 § 135 
SN 2021-02-09 § 8 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN/2021-02-09 § 8 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Gratifikanter 2020 
KS/2021:103 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat 
redovisning av gratifikanter 2020. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Laglighetsprövning och begäran om inhibition Mål nr 3730-20 
KS/2020:508 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningsrätten har erbjudit Timrå kommun tillfälle att yttra sig över mål nr 5376-20 som inkommit 
till förvaltningsrätten 2020-12-16. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Överklagan från Timråpartiet  
Förvaltningsrättens föreläggande  
Kommunledningskontorets yttrande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Inbjudan att söka statlig medfinansiering för år 2022 
KS/2021:73 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har, den 21 januari 2021, inkommit med en inbjudan att söka statlig medfinansiering till 
åtgärder på kommunala gator och vägar för år 2022. Sista ansökningsdag är 16 april 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Nya lokaler åt Medelpads Räddningstjänstförbund och SOS Alarm AB, 
medel för projektering - beslut Sundsvalls kommun 
KS/2021:88 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott i Sundsvalls kommun, har den 26 januari 2021, 
beslutat att bevilja 35 miljoner kronor för projektering av nya lokaler åt Medelpads räddningstjänst och 
SOS Alarm AB i Sundsvall och ny brandstation i Liden. Samt att attesträtt för de beviljade medlen ges 
till sektionschef Anna Nässbjer vid kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter. 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Underlag för dialog utifrån Din Turs inriktningsbeslut 201021 -
Sundsvalls kommuns beslut 
KS/2021:90 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott – Sundsvalls kommun, har den 26 januari 2021 § 
14, beslutat angående Underlag för dialog utifrån Din Turs inriktningsbeslut 201021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Cirkulär 20:06 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 
KS/2021:69 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 20 januari 2021, i cirkulär 21:06 informerat om: Förlängning 
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:06 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Cirkulär 21:07 - Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till 
riskgrupper under coronapandemin 
KS/2021:70 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 20 januari 2021, i cirkulär 21:07 informerat om: Förlängning 
av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till 
riskgrupper under coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:07 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Cirkulär 21:08 - 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 
KS/2021:72 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 21 januari 2021, i cirkulär 21:08 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 21:08 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Cirkulär 21:11 - Internränta för år 2022 
KS/2021:78 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 10 februari 2021, i cirkulär 21:11 informerat om: Internränta 
för år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:11 med tillhörande bilagor. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer     
KS DEL/2021 § 1 Ekonomichef Upptagande av 

långfristigt lån om 100 
mnkr 

KS/2021:68     

KS DEL/2021 § 2  Beslut om 
belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:95     

KS DEL/2021 § 3  Beslut om 
belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:101     

KS DEL/2021 § 4 Beslut fattat av 
kommunchef 

Remissvar - Regional 
Livsmedelsstrategi 

KS/2021:109     
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:16 Medelpads Räddningstjänstförbund 

Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-12-11 
med bilagor 

2021-01-18 

KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-12-
14 

2021-01-18 

KS/2021:16 Medelpads Räddningstjänstförbund 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-01-15 
med bilaga 

2021-01-20 

KS/2021:3 Utse beslutsattestanter inom förvaltningen 2021-01-22 
KS/2021:3 Hemställan om översyn av reglerna om 

distanssammanträden i kommunallagen 385901 6 0 
- Sveriges Kommuner och Regioner 

2021-01-22 

KS/2021:3 bilaga till Nytt kunskapsunderlag från Nationella 
vårdkompetensrådet Examinerade inom 
vårdutbildningar kortsiktiga prognoser 

2021-01-25 

KS/2021:3 bilaga till Nytt kunskapsunderlag från Nationella 
vårdkompetensrådet Missiv kortsiktiga prognoser 
från Nationella vårdkompetensrådet 

2021-01-25 

KS/2021:3 e-post Nytt kunskapsunderlag från Nationella 
vårdkompetensrådet 

2021-01-25 

KS/2021:3 Svarsbekräftelse 2021-02-04 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-01-

29 
2021-02-05 

KS/2021:3 Brev rörande totalförsvarsanläggningar MSB 2020-
16084 

2021-02-05 

KS/2021:3 e-post Brev till kommuner- 
totalförsvarsanläggningar 

2021-02-05 

KS/2021:3 e-post Information från MSB om sänkt anslag till 
statsbidrag för förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor 

2021-02-09 

KS/2021:3 Sänkt anslag för statsbidrag till förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor 2021 

2021-02-09 

KS/2021:3 Inbjudan Inera ägarråd 12 maj 2021 2021-02-10 
KS/2021:3 Inbjudan WWFs One Planet City Challenge –  

Stärk klimatarbetet tillsammans med oss 
2021-02-11 
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Kommunstyrelsen 2021-03-02 
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§ 114 
Lokalt presentkort Timrå 
KS/2021:134 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ge Näringslivskontoret i uppdrag att ta fram ett lokalt presentkort till vilket det lokala 
näringslivet kan ansluta sig. Kortet ska vara i handeln senast 24 juni 2021. 

 
2. För arbetet med att ta fram det lokala presentkortet tilldela Näringslivskontoret 200 000:-. från 

kommunstyrelsens finansförvaltning. 
 

3. Kommunens kommande julgåvor till personalen ges via det lokala presentkortet. 
 

4. På kommunstyrelsen i april 2021 ska Näringslivskontoret redovisas hur det lokala presentkortet 
ska organiseras och skötas samt hur arbetet med att ta fram det går. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) lämnar protokollsanteckning: Vi ställer oss positiv till att 
införa ett lokalt presentkort för att ytterligare stödja det lokala näringslivet, särskilt restaurangnäringen 
under Coronapandemin. Men det är i grund och botten inte en kommunal kärnuppgift och vi anser att 
på sikt måste det lokala näringslivet i Timrå ta ansvar för detta presentkort och finansieringen av 
detsamma. 
____ 
 
Ärendet 
När vi ser tillbaka på tiden som gått sedan mars 2020 kan vi konstatera att Covid-19 pandemin slagit 
hårt mot delar av det lokala näringslivet. För att mildra pandemins negativa effekter för det lokala 
näringslivet beslutade kommunfullmäktige redan i slutet av mars 2020 om en rad åtgärder, Bland annat 
har vi förlängt betalningstider för alla kommunala avgifter till 150 dagar och kortat ner kommunens 
betaltid till sina lokala leverantörer till 15 dagar. 
 
För att öka möjligheten för individer, organisationer och företag att via ökad lokal konsumtion stödja 
det lokala näringslivet vill vi nu ta fram ett lokalt presentkort, till vilket lokala affärer, butiker och 
restauranger kan ansluta sig. Med ett sådant skapas möjligheten, att ge sin personal julgåvor som gynnar 
lokal konsumtion.   
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till förslaget. 
 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (L) föreslår att innan man eventuellt tar 
beslut om ekonomiska medel till skapande av ett lokalt presentkort, ge Näringslivskontoret i uppdrag 
att gå ut med en intresseförfrågan till vårt lokala näringsliv om de vill vara med i detta lokala 
presentkort. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholms (SD) förslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2021 
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