
Protokoll 

Kommunstyrelsen 

1 

Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Timrå kommunhus 12.15-12.50 

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 
Johan Engström Lockner (S), deltar via Zoom 
Björn Hellquist (L), deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T), deltar via Zoom 
Ulf Lindholm (SD), deltar via Zoom 
Tony Andersson (M), deltar via Zoom 
Niklas Edén (C), deltar via Zoom 

Övriga närvarande Annika Söderberg (S), deltar via Zoom 
Marianne Larsson (SD), deltar via Zoom 
Andreaz Strömgren, kommunchef, deltar via Zoom 
Bo Glas, ekonomichef, deltar via Zoom 
Britt-Louise Nyholm, sekreterare 

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

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

Stefan Dalin (S), ordförande Britt-Louise Nyholm, sekreterare 

Mari Eliasson (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Anslaget uppsatt den 
2021-04-06 

Anslaget nedtas den 
2021-04-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§126

……………………………………………………………….. 
Britt-Louise Nyholm, sekreterare 



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 12:15 -12:50 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf. 
Mari Eliasson (S), deltar via Zoom 
Bengt Nilsson (S), §§ 115-129, 131-159 , deltar via 
Zoom 
Johanna Bergsten (S), deltar via Zoom 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Zoom 
Johan Engström Lockner (S), deltar via Zoom, tjänstgör 
istället för Stig Svedin (V) 
Annika Söderberg (S) § 130, deltar via Zoom, tjänstgör 
istället för Bengt Nilsson (S) 
Björn Hellquist (L), §§ 115-126, 128-159, deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T) §§ 115-127, 129-159, deltar via 
Zoom 
Patrik Eriksson (T) §§127-128, deltar via Zoom, tjänstgör 
Björn Hellquist (L) och Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD), deltar via Zoom 
Marianne Larsson (SD) §§ 129 och 131-132, deltar via 
Zoom, tjänstgör istället för Tony Andersson (M) 
Tony Andersson (M) §§ 115-128,130, 133-159, deltar via 
Zoom 
Niklas Edén (C), deltar via Zoom 
 
 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

Övriga närvarande Andreaz Strömgren, kommunchef, deltar via Zoom 
Bo Glas, ekonomichef, deltar via Zoom 
Britt-Louise Nyholm, sekr. 

Utses att justera Mari Eliasson (S), Björn Hellquist (L) §§ 115-126, 128-
159 
Tony Andersson (M) § 127 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 8 april 2021  

Underskrifter 

Stefan Dalin (S), ordförande Britt-Louise Nyholm, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………. 

 
 
 

Mari Eliasson (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare §§ 115-126, 128-159 

Tony Andersson (M), justerare § 127 



  

……………………………………………………………….. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-06 

Anslaget uppsatt den 
2021-04-08 

Anslaget nedtas den 
2021-04-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§§115-125 och §§127-159 

Britt-Louise Nyholm, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 6 april 
Sammanträdet öppnas, § 115 
Anteckna närvarande, § 116 
Mötets former och genomförande, § 117 
Utse justerare, § 118 
Fastställa ärendelista, § 119 
Yttrande på samråd för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt, § 120 
Remissvar- Mitt Härnösand 2040 – Översiktsplan, § 121 
Förslag till bolagisering inom socialförvaltningen, § 122 
Årsredovisningar 2020, förvaltade stiftelser, § 123 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020, § 124 
Miljöbokslut 2020, § 125 
Årsredovisning 2020, Timrå kommun, § 126 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Medelpads 
Räddningstjänstförbund, § 127 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 AB Timråbo, § 128 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 MittSverige Vatten och Avfall 
AB, § 129 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Timrå Vatten AB, § 130 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Midlanda Fastigheter AB, § 131 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Midlanda Flygplats AB, § 132 
Heltidsresan, § 133 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Register för motioner mm på kommunens hemsida, § 
134 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Förtroendemannaregister, § 135 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla stolar eller andra problem i 
vår demokrati, § 136 
Motionssvar - från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)  Laggarbergsskolan behöver få en 
Multisportarena - remissvar från kultur- och tekniknämnden, § 137 
Verksamhetsberättelse 2020 - Barn- och utbildningsnämnden, § 138 
Verksamhetsberättelse 2020 – Socialnämnden, § 139 
Verksamhetsberättelse 2020 - Kultur- och tekniknämnden, § 140 
Verksamhetsberättelse 2020 - Miljö- och byggnadsnämnden, § 141 
Presentkort Timrå - Så här är planen, § 142 
Rapport - Samhällseffekter av flygverksamhet vid Västernorrlands flygplatser, § 143 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell: mars 2021, § 144 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 145 
Återrapportering av 2020 års statsbidrag till kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter till följd 
av sjukdomen covid-19, § 146 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning", § 147 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet, 
återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18, § 148 
Matavfallsinsamling – delrapportering, § 149 
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för 
maskiner 2021-2028, § 150 
Internkontroll 2020 - Medelpads Räddningstjänstförbund, § 151 
Affärsplan 2021 med plan 2022-2024, för MittSverige Vatten & Avfall-gruppen, § 152 
Uppsägning av styrande dokument för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, § 153 
God och nära vård - samverkan med regionen Ånge kommun, § 154 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Öppet brev - om stöd till idrottsföreningar, § 155 
Cirkulär 21:12 - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024, § 156 
Cirkulär 21:14 - Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla, § 157 
Anmälan av delegationsbeslut, § 158 
Anmälan av informationsärenden, § 159  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 



 
 

 
 
  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Anteckna närvarande 

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
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. 



Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 118
Utse justerare

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag 8 april 2021. 



____ 

Protokoll 
10 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 119
Fastställa ärendelista

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med tillägg för omedelbar justering av § 126 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 



____ 

Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 120
Yttrande på samråd för vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt
KS/2020:431 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Avge yttrande enligt miljö-och byggkontorets förslag   

Ärendet 
Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsförslag på åtgärdsprogram och förvaltningsplan för 
Bottenhavets vattendistrikt för perioden 2021-2027. Samrådet pågår under perioden 1 november 2020 
till 30 april 2021. 

Förvaltningsplanen är ett dokument som beskriver hur distriktets vattenförekomster mår, övervakas 
och förvaltas. Åtgärdsprogrammet är tänkt att visa på vad myndigheter och kommuner behöver göra 
för att följa vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. Det nuvarande åtgärdsprogrammet och 
förvaltningsplanen sträcker sig mellan perioden 2016 och 2021. 

Timrå kommun har via Miljö-och byggkontoret tagit fram ett förslag på yttrande till 
Vattenmyndighetens samrådsunderlag. Arbetet har gjorts tillsammans med Timrå Vatten AB. 

Från nuvarande åtgärdsprogram har en ny åtgärd gällande vattenplanering förelagts kommunerna att 
arbeta med. Syftet är att skapa en förvaltningsövergripande vattenplanering där det beskrivs vilka 
planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, 
grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom kommunen. 

Vattenplaneringen behöver inte nödvändigtvis vara ett ytterligare planeringsdokument utan 
snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan variera i omfattning och 
detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. Miniminivån är dock en övergripande 
beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa 
vattenförekomster är tänkt att förbättras.  

De åtgärder som föreläggs kommunen att arbeta med oavsett om det gäller tillsyn eller planering är 
resurskrävande. För en mindre organisation är det viktigt med stöd i form av vägledning, bidrag m m 
för att kunna hantera åtgärderna inom tidsramen. Samarbete internt och externt är också en nyckelfråga 
i sammanhanget.  

Sammantaget bedöms åtgärdsprogrammet vara i linje med kommunens målbild om livskvalitet och 
attraktiva miljöer. 



Protokoll 
12 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
Vattenmydigheten 

Exp     /     2021 



Protokoll 
13 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 121
Remissvar- Mitt Härnösand 2040 - Översiktsplan
KS/2021:63 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Avge yttrande enligt miljö-och byggkontorets förslag 
____ 

Ärendet 
Härnösands kommun har tagit fram ett planförslag till en ny översiktsplan. Planförslaget lyfter upp 
mellankommunala frågor som berör Timrå kommun så väl som hela regionen. 

Några ställningstaganden som Härnösand har tagit i översiktsplanen som berör Timrå kommun är 
bland annat: 

• Ser vikten och vill lyfta fram regional samverkan. Härnösand vill att regionen ska utvecklas
tillsammans.

• Järnväg och tågtrafik är en prioriterad fråga för Härnösands kommun.
• Ser Sundsvall-Timrå flygplats som en viktig faktor för regionen.

Härnösand ser utvecklingen av järnväg och tågtrafik som en prioriterad fråga. Utbyggnaden av 
järnvägssträckan Gävle-Härnösand är en viktig del för framtidens hållbara samhälle. Timrå ser också 
vikten i att samarbeta tillsammans mellan kommunerna för att effektivt föra arbetet framåt. 
Härnösands kommun har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. 

Timrå kommun bedömer att planförslaget är välskriven och har bra ståndpunkter. Timrå kommun har 
inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
Planförslag Mitt Härnösand 2040 
Remissvar på Mitt Härnösand 2040 - Översiktsplan 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Härnösands kommun 

Exp     /     2021 



Protokoll 
14 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 122
Förslag till bolagisering inom socialförvaltningen
KS/2019:372 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avsluta utredningsuppdraget om bolagisering av utförandeverksamheten inom vård och
omsorg utan ytterligare åtgärd

2. Lägga ärendet till handlingarna
____ 

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag. 
____ 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid KS 2019-10-15 § 328 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
utreda riskerna och möjligheterna med att överföra kommunens utförandeverksamhet till ett helägt 
kommunalt bolag och att presentera detta på KS i november 2019. Dessutom inhämta uppgifter från 
verkligt utfall från de kommuner som genomfört bolagisering. 

På uppdrag av ekonomienheten har KPMG belyst konsekvenser av att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i Timrå kommun. KPMG rapport presenterades på KS i november 2019-11-12 
§ 382. Syftet med rapporten har varit att belysa ekonomiska konsekvenser samt kvalitativa för- och
nackdelar med en bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten på KS 2019-12-10 § 413 och uppdrog till 
kommunledningskontoret att lämna förslag på beslut rörande bolagisering i februari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2020-02-04, § 63, remittera frågan om bolagisering av 
utförarverksamheten till socialnämnden. Svaret ska belysa hur socialnämnden ser på en bolagisering av 
verksamheten utifrån rapportens och förvaltningens beskrivning samt förslag till tidsplan för 
genomförande. Remissvar ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i april 2020. 
I KS den 7 april § 138 förlängdes svarstiden för socialnämnden till september 2020.  
Socialnämnden har vid sammanträde 2020-11-17 beslutat i ärendet. Förslag till beslutet grundar sig dels 
på ett ideologiskt ställningstagande dels att det finns starka signaler från Finansdepartementet om att 
lagstiftningen gällande särskild momsersättning kommer att ses över för att motverka den här typen av 
pågående trender inom kommuner i landet. Socialnämnden har därför inte utrett frågan vidare, 
eftersom de ekonomiska incitamenten som väckte frågan från början riskerar att försvinna. 

Kommunledningskontoret delar socialnämnden bedömning och föreslår att tankarna om att bolagisera 
utförandeverksamheten på socialnämndens inte utreds vidare och att ärendet avslutas utan ytterligare 
åtgärd. 



Protokoll 
15 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) avslag på 
kommunstyrelsens beslutsförslag och att ändring görs enligt följande: ”Att gå vidare med att genomföra 
bolagisering av utförandeverksamheten inom vård och omsorg oaktat eventuella framtida beslut från 
Finansdepartementet.” 
Anna-Lena Fjellström (S) föreslår avslag på Tony Anderssons (M) och Niklas Edens (C) 
ändringsförslag och bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat avslå 
Tony Anderssons (M) och Niklas Edéns (C) ändringsförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar Ja och den som bifaller Tony Anderssons (M) och Niklas Edéns (C) 
ändringsförslag  röstar Nej. Vinner Ja har kommunstyrelsens beslutat avslå ändringsförslaget. 
Vid omröstningen avges 9 JA-röster och 2 Nej-röster. 
Ordförande konstaterar därvid att kommunstyrelsen beslutar avslå Tony Anderssons (M) och Niklas 
Edéns (C) ändringsförslag. 

Omröstningslistan biläggs protokollet. 

Ärendets tidigare behandling 
KS 2019-10-15 § 328 
KS 2019-11-12 § 382 
KS 2019-12-10 § 413 
KS 2020-02-02 § 63 
KS 2020-04-07 § 138 
SN 2020-11-17 § 153 

Beslutsunderlag 
Rapport Timrå bolagisering LSS och ÄO 
Presentation KS Timrå 12 november 2019 KPMG 
SN § 26 Bolagisering av kommunens utförandeverksamhet inom vård och omsorg 
Remiss till socialnämnden om bolagisering av kommunens utförandeverksamhet inom vård och 
omsorg. 
Synpunkter från facken 
SN 2020-11-17 § 153 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 

Exp     /     2021 



TIMRA KOMMUN 

VOTERINGSLISTA - KOMMUNSTYRELSEN 

NAMN JA NEJ AVSTÅR 

MARI ELIASSON (S) 
I 

BENGT NILSSON (S) 
I 

JOHANNA BERGSTEN (S) I 
ANNA-LENA FJELLSTRÖM (S) I 
STIG SVEDIN (V) 

BJÖRN HELLQUIST (L) 
I 

ROBERT THUNFORS (T) I 
ULF LINDHOLM (SD) 

I 
TONY ANDERSSON (M) I 

NIKLAS EDEN (C) 

ERSÄTTARE: 

JOHAN ENGSTRÖM LOCKNER 
I (S) 

BJÖRN KÖNBERG (S) 

ANNIKA SÖDERBERG (S) 

LARS KEMPE (S) 

LISBETH EKLUND (S) 

MARITZA VILLANUEV A 
CONTRERAS (V) 
GUN STEFANSSON (L) 

PATRIK ERIKSSON (T) 

MARIANNE LARSSON (SD) 

SVEN-ÅKE JACOBSON (KD) 

OSKAR ANDERSSON (M) 

ORDF: 

STEFAN DALIN (S) 
I 

9 

0 

-

I 



Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 123
Årsredovisningar 2020, förvaltade stiftelser
KS/2021:8 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2020 för Per Bergmans donationsstiftelse, August
Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse.

2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna
årsredovisningarna till revisionen.

3. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.
____ 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade dona-
tionsstiftelser som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen. 
Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr. De 
stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är Per Bergmans Dona-
tionsstiftelse och August Bångs skolstiftelse. Familjen Bunsows hjälpstiftelse är bokföringsskyldig men 
omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att föra räkenskaper. Av 
praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning. Årsredovisningar 
för 2020 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS 
§ 341/18. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor
vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Beslutsunderlag 
Årsredovisningar Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse, Familjen Bunsows 
hjälpstiftelse  
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 

Exp     /     2021 



Protokoll 
18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 124
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020
KS/2021:162 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2020.

2. Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
____ 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har följt upp verksamhetsplan och budget för 2020. I ärendet tar styrelsen ställning 
till utfallet för verksamheten genom att behandla upprättad verksamhetsberättelse. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen upprättade verksamhetsplan och budget 2020 den 10 december 2019, dnr 
KS/2019:447 § 407. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse KS 2020 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Miljöbokslut 2020 
KS/2021:112 
 

 

____ 
 

 

 
 

 

 
  

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna miljöbokslut 2020. 

Ärendet 
Varje år sammanställs en rapport över kommunens/bolagens ekonomiska data och aktiviteter som 
skett inom miljöområdet. Denna rapport avser år 2020. 

Beslutsunderlag 
Miljöbokslut 2020 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Årsredovisning 2020, Timrå kommun 
KS/2021:38 
 

 

 

 

 

____ 
 

____ 
 

Beredningsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade bokslutet. 

Fastställa årsredovisningen för år 2020 med bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning 2020 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.  

Avsätta årets resultat 18,8 mnkr till framtidsfonden.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2020 för kommunen inklusive 
sammanställd redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.  
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 18,8 mnkr vilket är 34,6 
mnkr bättre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 16,4 mnkr, 
vilket gör att det s.k. balanskravsresultatet uppgår till 2,3 mnkr.  
Under 2020 har verksamhetens nettokostnader ökat måttligt och uppgick till 98,5% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av 
kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.  
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2020. Kommunen uppnår delvis en del av de 
övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk 
hushållning inte har uppnåtts.  
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 19,1 (-26,6) mnkr inklusive boksluts-
dispositioner. 
 

 

 

 

Kommunfullmäktige tog beslut om en framtidsfond KS/2020:544 KF 2021-01-25 § 18. 
Beslutet innebar att inrätta en framtidsfond och att placera 2020 år överskott i fonden. Medel ur fonden 
får användas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. Framtidsfonden ska löpande 
redovisas i den ekonomiska redovisningen. Framtidsfonden kommer att synas i balansräkningen i 
ingående balans 2021. 

Förslag till beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade 
bokslutet. 

• Fastställa årsredovisningen för år 2020 med bedömningen att kommunen inte uppnått god 
ekonomisk hushållning 2020 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.  

 



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

• Avsätta årets resultat 18,8 mnkr till framtidsfonden. 
 

 

 

 
 
  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2021:28 
 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna årsredovisningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

3. Överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 

4. Utse Tony Andersson (M) att justera § 127. 

Björn Hellquist (L) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Patrik Eriksson 
(SD) tjänstgör i stället för Björn Hellquist (L). 

Då Björn Hellquist (L) även är utsedd till justerare av dagens protokoll utses Tony Andersson (M) att 
justera denna paragraf i stället för Björn Hellquist (L) 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen 
samt revisionsberättelse för år 2020. 
 

 

 

 
 
  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
AB Timråbo 
KS/2021:29 
 
Beredningsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och -fastställer 
resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 
______ 
 
Robert Thunfors (T) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv. Patrik 
Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
_____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
MittSverige Vatten och Avfall AB 
KS/2021:30 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten och Avfall AB följer revisionens 
förslag och fastställer resultat och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 
______ 
 
Tony Andersson (M) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Marianne 
Larsson (SD) tjänstgör istället för Tony Andersson (M). 
______ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Timrå Vatten AB 
KS/2021:34 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och fastställer 
resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 
 
______ 
 
Bengt Nilsson (S) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärenden på grund av jäv. Annika 
Söderberg (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S). 
______ 
 
Ärendet 
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



Protokoll 
26 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 131
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Midlanda Fastigheter AB
KS/2021:31 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och
fastställer resultat- och balansräkning.

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.

_____ 

Tony Andersson (M) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Marianne 
Larsson (SD) tjänstgör istället för Tony Andersson (M). 
_____ 

Ärendet 
Midlanda Fastigheter AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 
2020. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Midlanda Flygplats AB 
KS/2021:32 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning. 

 
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 
_____ 
 
Tony Andersson (M) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Marianne 
Larsson (SD) tjänstgör istället för Tony Andersson (M). 
_____ 
 
Ärendet 
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Heltidsresan 
KS/2021:165 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ärendet återremitteras. 
 

2. Uppdra till socialnämnden att, senast i oktober 2021, återkomma med en beskrivning av hur 
heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i uppdrag 
till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för 
omvandling av tjänster från deltid till heltid. 
 
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och Kommunal 
gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov samt tre 
alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan. 
 
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som 
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett 
kostnadsperspektiv.  
 
Socialnämnden har beslutat föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre 
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig 
projektorganisation. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring i beredningsförslaget görs 
enligt följande: 
Kommunstyrelsens beslutar:  

1. Återremittera ärendet. 
2. Uppdra till socialnämnden att, senast i oktober 2021, återkomma med en beskrivning av hur 

heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budgetram. 
 
Stefan Dalins (S) förslag godkänns av samtliga. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan - förstudie 
Förstudie Heltidsresan 
Vision 2025 - Heltidsresan 
 
Protokollsutdrag till 
BUN 
SN 
Exp     /     2021  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Register för motioner mm 
på kommunens hemsida 
KS/2020:367 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) till förmån 
för Robert Thunfors (T) förslag. 
_____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion, daterad 29 september 2020, att Timrå kommun upprättar 
register för motioner, interpellationer och skriftliga frågor på kommunens hemsida. 
 
Kommunfullmäktige har, den 26 oktober 2020 § 170, remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
I kommunens vision strävar vi efter att vara proffs på service vilket innebär bl. a att:  
Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden när som helst på dygnet. Det innebär 
att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten då besökare har möjlighet att närvara 
fysiskt och ta del av de ärenden som behandlas, bl. a motioner, interpellationer mm. Timrå kommun 
webbsänder även sina kommunfullmäktigesammanträden där man som besökare kan ta del av de 
ärenden som behandlas på sammanträdet, däribland motioner och interpellation mm. 
 
Kommunfullmäktige och styrelse/nämnder publicerar alla protokoll på kommunens hemsida där våra 
besökare kan ta del av och läsa om motioner, interpellationer mm. Vi publicerar även våra handlingar 
till sammanträden på hemsidan, som är tillgänglig för allmänheten. 
 
Vi ser i dagsläget inte något behov från medborgarna att upprätta register för motioner, interpellationer 
mm. Medborgare som besöker Timrås hemsida kan kontakta kommunledningskontoret för att få 
tillgång till ytterligare information om motioner, interpellationer mm. 
 
Om vi publicerar interpellationer, motioner mm på hemsidan kan vi se att det kan finnas även andra 
behov som skulle behövas utredas som man kan behöva publicera på hemsidan. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att alla besökare har möjlighet att ta del av kommunens protokoll 
med tillhörande motioner och interpellationer mm på kommunens hemsida.  
 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Timrå kommun arbetar med ständiga förbättringar på kommunens hemsida och vi fortsätter att 
utveckla oss för att våra besökare ska kunna ta del av information på hemsidan så tillgänglighetsmässigt 
som möjligt. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att avslå motionen. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Robert Thunfors (T) m.fl. bifall till motionen. Stefan 
Dahlin (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer det båda förslaget mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
förslag att avslå motionen röstar Ja, den som bifaller Robert Thunfors (T) förslag röstar Nej. Vinner Ja 
har kommunstyrelsen beslutat enligt Stefan Dalins (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. 
 
Ordföranden konstaterar därvid att kommunstyrelsen beslutat enligt Stefan Dalins (S) förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Omröstningslistan biläggs protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp    /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Motionssvar - Motion från Robert Thunfors (T) Förtroendemannaregister 
KS/2020:387 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) till förmån 
för Robert Thunfors (T) förslag. 
_____ 
 
Ärendet 
Robert Thunfors (T) föreslår i motion att ett förtroendemannaregister inrättas på kommunens hemsida. 
 
Kommunfullmäktige har, den 26 oktober 2021 § 174, remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
Timrå kommun har under 2020 arbetat fram en ny hemsida som publicerades under året. På den nya 
hemsidan finns alla styrelser och nämnder publicerade och där besökare kan ta del av vilka ledamöter 
och ersättare som sitter i respektive styrelse/nämnd och kommunfullmäktige. Den nya hemsidan är 
relativt enkel och tydlig så det är lätt att klicka sig fram till det som man vill ta del av. 
 
När det gäller publicering av kontaktuppgifter med bl. a bild och mejladresser mm så behöver 
kommunen få medgivande av respektive ledamot/ersättare för att kunna publicera dessa uppgifter på 
hemsidan. Det krävs rättslig grund för att publicera bilder på personer enligt GDPR, om personerna 
kan bli identifierade eftersom det är personuppgift. 
 
Därav kan det vara svårt i dagsläget att publicera dessa uppgifter. Det kan vara ett arbete som kan 
utföras inför nästa mandatperiod, om man så önskar. 
 
I dagsläget har kommunen inget förtroendemannasystem men det finns en tanke och vi arbetar med att 
kunna utveckla ett förtroendemannasystem, och då kommer kommunen ha möjlighet att kunna 
upprätta ett förtroendemannaregister.  
 
Timrå kommun arbetar med ständiga förbättringar och vi fortsätter att utveckla vår hemsida så att våra 
besökare ska kunna ta del av vår information så lättsamt, tillgänglighetsmässigt och laglighetsmässigt 
som möjligt. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Robert Thunfors (T) m.fl. bifall till motionen. Stefan 
Dahlin (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer det båda förslaget mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Omröstning begärs. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
förslag att avslå motionen röstar Ja, den som bifaller Robert Thunfors (T) förslag röstar Nej. Vinner Ja 
har kommunstyrelsen beslutat enligt Stefan Dalins (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. 
 
Ordföranden konstaterar därvid att kommunstyrelsen beslutat enligt Stefan Dalins (S) förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Omröstningslistan biläggs protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) - Undvik risk för jäv, dubbla 
stolar eller andra problem i vår demokrati 
KS/2020:519 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Avslå punkten 1. 
 

2. Anse punkten två besvarad. 
 

3. Hänskjuta punkten 3 till kommunfullmäktiges presidium för att se över hur den politiska 
organisationen ska se ut till nästa mandatperiod.  

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion; 
Att utse nya ledamöter i bolagsstyrelser som inte är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen. 
Att öppna för möjligheten till ledamöter i bolagsstyrelser utanför kommunfullmäktige. 
Att ovan får frångås endast då annat avtalats i kommungemensamt bolag. 
 
Kommunledningskontorets yttrande 
En mandatperiod, mandattid eller valperiod, är den tidsperiod för vilken ett mandat är giltigt. Ofta 
avser detta den tidsperiod under vilken en politisk församling eller befattningshavare upprätthåller 
ämbete eller uppdrag. I Sverige utgör en politisk mandatperiod oftast fyra år, och mandatperioden löper 
mellan valen från och med 15 oktober på valåret. 
 
I KL 4 kap 10 § står det att fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd 
eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket. 
   1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller 
   2. vid förändringar i nämndorganisationen. 
 
Då vi är mitt i en mandatperiod är det inte praktiskt möjligt att utse nya ledamöter i bolagsstyrelser, 
som inte är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen eller utanför kommunfullmäktige och det finns 
inte en laglighet i det förfarandet, med hänvisning till ovan. 
 
Kommunfullmäktige har gett 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, den 2 mars 2021 § 79, att överlåta till kommunfullmäktiges presidium att i 
dialog med gruppledarkonferensen fortsätta beredningen av ny nämndsorganisation för nästa 
mandatperiod. Förslag till beslut ska senast i februari 2022 presenteras för kommunfullmäktige.  
 
Då detta uppdrag ligger är det en fråga för presidiet att arbeta med inför nästa mandatperiod, 2023-
2026.  
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Kommunledningskontoret föreslår avslag på punkten 1 samt hänskjuta punkten 2 och 3 till 
kommunfullmäktiges presidium för att se över hur den politiska organisationen ska se ut till nästa 
mandatperiod.  
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring görs i beslutsförslaget enligt 
följande: 

1. Avslå punkten 1. 
2. Anse punkten 2 besvarad. 
3. Hänskjuta punkten 3 till kommunfullmäktiges presidium för att se över hur den politiska 

organisationen ska se ut till nästa mandatperiod. 
 
Förslaget godkänns av samtliga närvarande. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
Motionär  
 
Exp     /     2021 
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§ 137 
Motionssvar - från Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M)  
Laggarbergsskolan behöver få en Multisportarena - remissvar från 
kultur- och tekniknämnden 
KS/2021:65 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bifalla motionen. 
____ 
 
Ärendet 
Tony Andersson (M) och Markus Sjöström (M) föreslår i motion att kommunen skyndsamt påbörjar 
projektering och byggnation av en ny Multisportarena vid Laggarbergsskolan. Kommunfullmäktige har 
remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt bilaga och föreslår att motionen bifalles 
under förutsättning att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag i ärendet Översyn av 
spontanidrottsplatser. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 §27 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 210125 §12 
Motion 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 210303 §27 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 138 
Verksamhetsberättelse 2020 - Barn- och utbildningsnämnden 
KS/2021:166 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2020. 
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§ 139 
Verksamhetsberättelse 2020 - Socialnämnden 
KS/2021:169 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2020. 
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§ 140 
Verksamhetsberättelse 2020 - Kultur- och tekniknämnden 
KS/2021:168 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2020.  
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§ 141 
Verksamhetsberättelse 2020 - Miljö- och byggnadsnämnden 
KS/2021:167 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2020.  
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§ 142 
Presentkort Timrå - Så här är planen 
KS/2021:157 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i mars att uppdra till Näringslivskontoret att ta fram ett lokalt presentkort 
för Timrå som skall vara på plats i handeln senaste 24 juni 2021. Samt att Näringslivskontoret skall 
återrapportera arbetet vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021. 
 
Näringslivskontoret har startat upp arbetet och har fört dialog(intresseförfrågningar med såväl lokal 
handel/restauranger som kan vara mottagare av presentkortet som med företag som är intresserade av 
att köpa presentkort till sina medarbetare (på samma sätt så som Timrå kommun beslutat). Responsen 
är överväldigande positiv både hos mottagande företag såväl som hos företag lokalt som vill nyttja det 
som julgåvor. 
 
Samtal förs också med det lokala föreningslivet om den operativa driften av presentkortet. Intresset är 
stor från de ideella föreningarna som ser att de med ideella krafter kommer kunna sälja många 
presentkort och därmed skapa ett ekonomiskt överskott till kommunens föreningar. 
 
Under april, maj och juni kommer Näringslivskontoret att besöka samtliga identifierade intressenter 
som mottagare av presentkorten för att erbjuda dem att ansluta sig till kostnadsfritt för 2021. 
 
Sammantaget så ser det i nuläget positivt ut och tidsplanen bedöm kunna klaras. Näringslivskontoret 
avser återrapportera utfallet av satsningen under hösten -21. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2021:134 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
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§ 143 
Rapport - Samhällseffekter av flygverksamhet vid Västernorrlands 
flygplatser 
KS/2021:160 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
”Ju bättre tillgänglighet en region har, desto bättre utvecklingsmöjligheter”, så inleds rapporten om 
Samhällseffekterna av Västernorrlands regionala flygplatser. I Västernorrland finns tre regionala 
flygplatser, de ägs av kommunerna och de utmanas alla av en tuff ekonomisk situation. Det finns 
relevans i att analysera värdet av kostnaderna för flygplatserna i relation till samhällseffekterna. 
 
I den regionala flyggruppen som leds av Region Västernorrland och där samtliga kommuner i länet är 
representerade (Timrå representeras av Näringslivskontoret) har frågan varit återkommande. Under 
ledning av Region Västernorrland med finansiering av ägarna av de tre regionala flygplatserna har 
SWECO analyserat samhällseffekterna av de tre regionala flygplatserna, var för sig, och tillsammans. 
 
Den regionala flyggruppen har ”landat” i att rapporten bör presenteras för ägarna och att ägarna 
inbjuds till frågestund och dialog kring innehållet i rapporten. Med anledning av detta finns SWECOs 
konsulter, Sundsvall-Timrå Airports VD samt Näringslivschef tillgängliga för att presentera rapporten 
och svara på frågor om densamma i samband med kommande kommunstyrelsemöte i Timrå. 
 
Den slutgiltiga rapporten beräknas vara färdig i april -2021.  
 
Ett sammanfattande uttalande om rapporten finns att läsa här: 
https://www.timra.se/nyhetsarkiv/nyheter/nyrapportvisarattflygetaravstorbetydelseforvasternorrlands
naringslivochregionensekonomiskatillvaxt  
 
Ärendets tidigare behandling 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvall-Timrå Airport 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
 
 
  

https://www.timra.se/nyhetsarkiv/nyheter/nyrapportvisarattflygetaravstorbetydelseforvasternorrlandsnaringslivochregionensekonomiskatillvaxt
https://www.timra.se/nyhetsarkiv/nyheter/nyrapportvisarattflygetaravstorbetydelseforvasternorrlandsnaringslivochregionensekonomiskatillvaxt
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§ 144 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell: mars 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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§ 145 
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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§ 146 
Återrapportering av 2020 års statsbidrag till kommuner för att 
ekonomiskt stödja verksamheter till följd av sjukdomen covid-19 
KS/2021:158 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Timrå kommun har, den 15 mars 2021, skickat in Återrapportering av 2020 års statsbidrag till 
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter till följd av sjukdomen covid-19 till Socialstyrelsen. 
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§ 147 
Revisionsrapport "Grundläggande granskning" 
KS/2021:57 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 23 april 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 § 21avge nedanstående svar på revisionsrapporten 
enligt revisionens rekommendationer: 
 
Nämnden säkerställer styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1 
Kultur- och tekniknämndens mål om ledtider avseende servicedeklarationer följer servicedeklarationer 
styrs mot KF mål 3.1. Vi har analyserat delar av de ansökningar om grävtillstånd och parkeringstillstånd 
som har inkommit och beroende på grävtillståndens komplexitet har inte ledtiden kunnat hållas. Vår 
bedömning beror inte på en otydlig process eller blanketter utan att den som lämnar in inte har rätt 
uppgifter. 
 
Nämnden säkerställer att avvikelser även mot investeringsbudgeten kommenteras och 
analyseras, se avsnitt 4.2 
Synpunkterna gällande avvikelserapportering avseende investeringsbudgeten kommer att genomarbetas 
i samband med införande av ny styrmodell och dess uppföljning av verksamhetsplan och budget. 
 
Nämnden säkerställer att de löpande får ta del av uppföljning av internkontroll i enlighet med 
internkontrollplanen, se avsnitt 4.3 
Fem av åtta kontrollmoment rapporterades till nämnden i juni 2020. Två av dessa hade inte 
rapporterats eftersom det inte fanns något att kontrollera vid tillfället. Det borde ha rapporterats att det 
inte fanns något att kontrollera men det rapporterades till nämnden i september istället. Det tredje 
kontrollmomentet har ännu inte kunnat rapporteras eftersom det inte har varit ett normalt år pga. covid 
-19 och löneutbetalningarna inte har skett förrän vid årsskiftet. Detta kontrollmoment kommer att 
rapporteras i mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 2021-03-03 § 21 
Tjänsteskrivelse 
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§ 148
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis 
drivs av föreningslivet, återrapport KF 2019-11-25 §186, punkt 18
KS/2021:138 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kultur- 
och tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av 
föreningslivet.  

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03: 
1. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att under 2021 starta en förstudie tillsammans med

Folketshusföreningen i Timrå. Förstudien ska utreda förutsättningar för nya mötesplatser som
exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget. Folketshusföreningen
Timrå ansvarar för att genomföra förstudien.

2. Omfördela 200 tkr inom kultur- och tekniknämnden nämndens budgetram för 2021 för att
finansiera förstudien med. Avstämning ska ske när hälften av pengarna, 100 tkr, har
upparbetats.

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 § 186, punkt 18 
Protokollsutdrag KTN 210120 §7  
Verksamhetsplan Aktivitetshuset Pangea 2021 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 210303 § 19 
Tjänsteskrivelse 
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§ 149 
Matavfallsinsamling - delrapportering 
KS/2021:142 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna delrapportering av ärendet matavfallsinsamling. 
 
Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-06-17 föreslå kommunfullmäktige besluta att påbörja 
matavfallsinsamling från 2022 samt att uppdra till förvaltningen att ansöka om dispens enligt 
avfallsförordningens § 15 C. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 påbörja förberedelserna för att under planperioden kunna 
införa matavfallsinsamling, ifråga om insamling och hantering av det insamlade matavfallet ska 
samordning och samverkan med övriga kommuner i länet eftersträvas samt att återrapportering ska ske 
till kommunstyrelsen i mars 2021. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 § 20 lämna nedanstående delrapportering av ärendet. 
 
Samverkansavtal för att främja nyttan med cirkulär ekonomi 
För att kunna säkra behandling av insamlat matavfall inom regionen pågår ett arbete med att upprätta 
ett samverkansavtal inom avfallsområdet mellan länets alla fem kommuner. Bakgrund är att 
kommunerna i Västernorrland sedan 2010 har haft ett samarbete i ett specifikt avfallsprojekt ”Y-
renhållare” med kontinuerligt informationsutbyte och samverkan kring avfallsfrågor. Syftet med detta 
nya samverkansavtal är att parterna ska utveckla arbetet kring samverkan inom avfallsområdet och 
cirkulär ekonomi. Timrå, Kramfors, Sollefteå och Ånge representeras av den förvaltning inom 
kommunen som ansvarar för kommunalt avfall. Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik representeras 
av deras kommunala bolag med motsvarande funktion.  
 
Samverkan regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 2017-01-01. 
Samverkansavtal regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling mellan 
upphandlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter (exempelvis kommuner) ska 
kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om upphandlingen reglerar ett samarbete rörande 
offentliga tjänster som strävar till att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett 
allmänintresse.  
 
Som steg ett kommer ett övergripande samverkansavtal upprättas som antas av kultur- och 
tekniknämnden. Avtalsförslag är upprättat och ute på remiss hos kommunerna. Målsättningen är att ta 
ett beslut om detta under 2021. Under detta avtal kan respektive part därefter teckna olika specifika 
avtal, t ex gällande mottagning av matavfall. Under detta avtal kan respektive parter därefter teckna 
olika specifika avtal. Mottagning av matavfall kommer att bli det första. Därefter finns möjlighet att 
fortsätta inom andra områden som t ex slamhantering, hitta gemensam avsättning av returpapper, 
informationsinsatser m.m. 
 
Hemab i Härnösand har påbörjat slutprojektering för sin utbyggnad av sin biogasanläggning. Genom 
denna utbyggnad och samverkansavtal kan kommunerna i länet gemensamt ta ansvar för en långsiktig 
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och miljövänlig hantering av matavfall. Utbyggnaden innebär att de har möjlighet att ta emot en större 
mängd matavfall än tidigare. 
 
Förvaltningen utreder fortsatt hur de övriga avfallsslagen kommunen har och kommer att ansvara för, 
ska samlas in på bästa möjliga sätt. Här finns det en pågående översyn på Sverige-nivå hur t ex 
förpackningar ska hanteras och av vem. Miljödepartementet har under 2021 tillsatt en utredning som 
ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser 
om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna 
ska organisera insamlingen.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200617 § 66 
Protokollsutdrag KF 200928 § 144 
Protokollsutdrag KTN 210303 § 20 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
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§ 150
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, 
vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2021-2028
KS/2021:139 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 § 23 anta underhållsplan för Timrå kommuns gator 
och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2021-2028 enligt bifogat 
protokollsutdrag och bilagor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 2021-03-03 § 23 
Bilaga 1 Förslag Underhållsplan Gator  
Bilaga 2 Förslag Underhållsplan Konstbyggnader 
Bilaga 3 Förslag Underhållsplan för vägräcken  
Bilaga 4 Förslag Utbytesplan maskiner 
Tjänsteskrivelse 
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§ 151 
Internkontroll 2020 - Medelpads Räddningstjänstförbund 
KS/2021:170 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har inkommit med redovisning av Internkontroll 2020. 
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§ 152 
Affärsplan 2021 med plan 2022-2024, för MittSverige Vatten & Avfall-
gruppen 
KS/2021:135 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall har, den 3 mars 2021, inkommit med en reviderad affärsplan 2021, med 
plan 2022-2024 för MittSverige Vatten och Avfall-gruppen. 
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§ 153 
Uppsägning av styrande dokument för Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
KS/2021:171 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Regionstyrelsen, Region Västernorrland har, den 19 mars 2021 § 71, fattat beslut om att: 
 
att säga upp samarbetsavtalet mellan Region Västernorrland och länets kommuner 
om bildande av en kollektivtrafikmyndighet i form av ett kommunalförbund med 
direktion för omförhandling av principer och utformning av finansiering och 
organisering av den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. 
 
att säga upp förbundsordningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län för omförhandling av principer och utformning av finansiering och organisering av 
den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. 
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§ 154 
 God och nära vård - samverkan med regionen Ånge kommun 
KS/2020:527 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ånge kommun har, den 22 februari 2021, beslutat anta God och nära vård – samverkan med regionen. 
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§ 155 
Öppet brev - om stöd till idrottsföreningar 
KS/2021:154 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet Svenska Handbollsförbundet, Svenska 
Innebandyförbundet och Svenska Volleybollförbundet har, den 16 mars 2021, inkommit med ett öppet 
brev om stöd till idrottsföreningar. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Cirkulär 21:12 - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 
KS/2021:125 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 25 februari 2021, i cirkulär 21:12 informerat om: 
Budgetförutsättningar för åren 2021–2024. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:12 med tillhörande bilagor. 
 
 
  



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
Cirkulär 21:14 - Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla 
KS/2021:156 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 16 mars 2021, i cirkulär 21:14 informerat om:  Bestämmelser 
för Traineejobb 16 har upphört att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:14 med tillhörande bilagor 
 
 
  



 
Protokoll 

59 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 5 Ett års förlängning av 
frist för 
byggnadsskyldighet 
beviljas 

Försäljning av del av Fröland 
4:7 m.fl. 

KS/2018:84 

KS DEL/2021 § 6 Kommunchefen Delegationsordning för 
kommunstyrelsen med 
vidaredelegation 2021 

KS/2019:132 

KS DEL/2021 § 7 Kommunchefen Organisation 
kommunledningskontoret 
2021 

KS/2021:117 

KS DEL/2021 § 8 Ett års förlängning av 
frist för 
byggnadsskyldighet 
beviljas på grund av 
Covid-19 

Försäljning av del av Fröland 
4:2 m.fl. 

KS/2019:40 

KS DEL/2021 § 9 Beslut fattat av 
kommunchef 

Beslut om utlån  

KS DEL/2021 § 10 Kommunchefen Beslut om utlån KS/2021:122 
KS DEL/2021 § 11  Beslut om belägenhetsadress 

enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:131 

KS DEL/2021 § 12 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
februari 2021 

KS/2021:143 

KS DEL/2021 § 13  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:145 

KS DEL/2021 § 14 Kommunchefen Överlåtelseavtal 
serviceanläggning 
Åkeröviken 

KS/2015:179 

KS DEL/2021 § 15  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:161 

 
  



 
Protokoll 

60 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:3 Välkommen till Kommuninvest föreningsstämma 

2021 
2021-02-17 

KS/2021:3 bilaga till Länsstyrelsens Beslut i anmälan om 
vattenverksamhet, Beslut om bifall med villkor, 
dnr 535-10446-2020 

2021-02-18 

KS/2021:3 e-post Länsstyrelsens Beslut i anmälan om 
vattenverksamhet dnr 535-10446-2020 

2021-02-18 

KS/2021:3 bilaga till Kallelse årsmöte Intresseföreningen 
NorrtågJärnvägsforum Norr jvfn ÅRSMÖTE 
Kallelse 210323[1] 

2021-02-22 

KS/2021:3 e-post Kallelse årsmöte Intresseföreningen 
NorrtågJärnvägsforum Norr 

2021-02-22 

KS/2021:15 AB Timråbo styrelsemöte 2021-02-17 2021-02-23 
KS/2021:3 Miljöhälsorapport 2021 publicerad - 

Folkhälsomyndigheten 
2021-02-24 

KS/2021:3 Sammanträdesprotokoll Medelpads 
Räddningstjänstförbund direktionen 2021-02-19 
inkl. bilagor 

2021-03-02 

KS/2021:20 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Förbundsdirektionens Protokoll 2021-02-26 
signerat 

2021-03-03 

KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-02-
26 

2021-03-04 

KS/2021:18 Protokoll styrelsemöte Midlanda Flygplats AB 
2021-01-21 

2021-03-04 

KS/2021:17 Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter AB 
2021-01-21.docx 

2021-03-04 

KS/2021:3 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef, 
Kultur teknik 

2021-03-08 

KS/2021:3 Förordnade av tillförordnad förvaltningschef, 
kultur teknik 

2021-03-08 

KS/2021:3 LTF, Badgatan, Bergeforsen, Timrå kommun 2021-03-08 
KS/2021:3 bilaga till LTF, Badgatan, Bergeforsen, Timrå 

kommun Länsstyrelsen Västernorrland Beslut 
2021-03-08 

KS/2021:3 Välkommen till Kommuninvest Föreningsstämma 
2021, 15 april 

2021-03-10 

KS/2021:19 Timrå Vatten AB Styrelsemöte 2021-02-18-19 
Protokoll 1 

2021-03-16 



 
Protokoll 

61 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:19 Sundsvall Vatten AB Styrelsemöte 2021-02-18 § 6 2021-03-16 
KS/2021:19 Styrelseprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 

2021-02-18,1 
2021-03-16 

KS/2021:3 e-post Länsstyrelsens Beslut om skyddsjakt på 
vitkindad gås 2021, dnr 218-2604-2021 

2021-03-16 

KS/2021:3 bilaga till Länsstyrelsens Beslut om skyddsjakt på 
vitkindad gås i Fagervik, dnr 218-2604-2021 

2021-03-16 

KS/2021:3 Cirkulär 21:13 - Sotningsindex 2021, Sveriges 
kommuner och Regioner 

2021-03-17 

KS/2021:3 e-post Länsstyrelsen Beslut om skyddsjakt 2021-03-18 
KS/2021:3 bilaga till Länsstyrelsen Beslut om skyddsjakt, 

Beslut om bifall med villkor dnr 218-232-2021 
2021-03-18 
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