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ommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-18 K

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 12:45:13:25 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf, §§ 166-180,182-185,187-217 
Mari Eliasson (S), ordf § 181, §§ 166-184,187-217 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T), §§ 166-185, 187-217 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M), ordf § 186 
Niklas Edén (C) 
Johan Engström Lockner (S), tjänstgör istället för Stefan Dalin 
(S) §§ 181,186 och för Mari Eliasson (S) § 185 
Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) § 
186 
Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör istället för Robert Thunfors 
(T) § 186 
 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johan Engström Lockner (S), ersättare §§ 166-180,182-
184,187-217 
Annika Söderberg (S), ersättare §§ 166-185,187-217 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare §§ 166-185,187-217 
Oskar Andersson (M), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Stig Svedin (V) och Patrik Eriksson (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 19 maj 2021 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin, ordförande §§ 166-180,182-185,187-
217 
 
 
 
…………………………………………………… 
Mari Eliasson (S), ordförande § 181 
 

Helene Olofsson, sekreterare 
 
 
 
…………………………………………………………... 
Tony Andersson (M), ordförande § 186 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Stig Svedin (V), justerare Patrik Eriksson (T), justerare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Anslaget uppsatt den 
2021-05-19 

Anslaget nedtas den 
2021-06-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§166-§217 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 18 maj 
Sammanträdet öppnas, § 166 
Anteckna närvarande, § 167 
Mötets former och genomförande, § 168 
Utse justerare, § 169 
Fastställa ärendelista, § 170 
Kompletteringstrafik för skolungdom, § 171 
Matsal Mariedals skola, § 172 
Ansökan om befrielse av tomträttsavgäld för 2021, § 173 
Sommargåva till kommunens personal, § 174 
Remissvar Tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner, § 175 
Remissvar Bussgods i Västernorrland AB, § 176 
Yttrande över granskningsrapport granskning av bokslut och årsredovisning 2020, § 177 
Uppdragsbeskrivning samordnat genomförande av nämndernas verksamhetsidé, § 178 
Utredning vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en bra event- och konsertarena, 
återrapport KF 2019-11-25 §186, §373, punkt 20, § 179 
Cirkulär 21:16 - Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, § 180 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, § 181 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - intresseföreningen Norrtåg, § 
182 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - Ostkustbanan 2015 AB, § 183 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå, § 184 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Wifsta Water AB, § 185 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Midlanda Centrum AB, § 186 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 Servanet AB, § 187 
Skattesats 2022. § 188 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024, § 189 
Reglemente för kommunstyrelsen, Revidering, § 190 
Ägardirektiv till AB Timråbo, revidering, § 191 
Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark till näringsliv, § 192 
Ny avfallstaxa 2021-07-01, § 193 
Taxa dygnsavgift utvecklingsboende, § 194 
SAMSAM, uppdrag för sammanhållet samhällsbyggande – information, § 195 
Information om arbetet med utökade byggrätter i kustnära planlagda områden, § 196 
Information om arbetet med bostadsutveckling i Ubo4, § 197 
KTN 2020:477 Information om matavfallsinsamling, § 198 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell april 2021, § 199 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 200 
KS-uppdrag och projektredovisning, § 201 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen juli-september 2021 - kultur- och 
tekniknämndens beslut, § 202 
Lokalresursplan - återrapportering av kultur- och teknikförvaltningens arbete, § 203 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021, § 204 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning MBN, § 205 
Revisionsrapport Grundläggande granskning - Socialnämndens svar, § 206 
Synpunkter på slutsatser i rapporten "Grundläggande granskning 2020", § 207 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal - Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län, § 
208 
Färdtjänst och sjukresor - Arbetsmiljöverkets beslut, § 209 
Affärsplan 2021-2023 - Midlanda Centrum AB / Timrå Invest, § 210 
Telia moderniserar nätet i kommunen, § 211 
MUCF - Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor - Inspiration till samverkan med 
civilsamhället, § 212 
Inbjudan till utvecklingsarbete för jämställd välfärd, § 213 
Öppet brev - Elbrist i Södra Sverige, § 214 
Cirkulär 21:18 - Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, § 215 
Anmälan av delegationsbeslut, § 216 
Anmälan av informationsärenden, § 217 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
 
 

  

 



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
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 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Utse justerare 
 
 

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Stig Svedin (V) och Patrik Eriksson (T) att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 19 maj 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Kompletteringstrafik för skolungdom 
KS/2021:229 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Skolkortet ska gälla för kompletteringstrafiken. 
 

2. Kostnader för kompletteringstrafiken för skolungdomar föreslås att de hamnar på samma 
konto som skolkorten. 

____ 
 
Ärendet 
Det har framkommit att Timrås skolungdomar ej har blivit debiterade för kompletteringstrafik, vilket 
de enligt nuvarande avtal ska erlägga. När felet upptäcktes så gick information från DinTur ut till 
transportörerna och resenärerna fick börja erlägga egenavgift för kompletteringen. Ingen information 
gick ut från DinTur till Timrå kommun att detta hade uppdagats och sedan korrigerats. 
 
Vad som händer i realiteten är då att t ex en resande skolungdom i Tynderö först får erlägga en avgift 
för kompletteringen som kör skolungdomen till Söråker, och därefter kan skolungdomen byta till buss 
och åka på sitt befintliga skolkort. 
 
Detta kom som en mindre positiv överraskning för resenärerna då de från en dag till en annan helt 
plötsligt förväntades betala avgift där de tidigare inte behövt. Flertalet synpunkter om detta kom då in 
från vårdnadshavare om detta, och vi ställde frågan till DinTur vad som har hänt, skillnaden på varför 
det är avgift nu men inte tidigare, då detta plötsligt dök upp utan förvarning. 
 
Svar från DinTur: 
”Har kollat upp rutinerna på kundcenter gällande bokningar av kompletteringar och skolkort, dessa ska 
bokas med avgift, det vill säga att även skolelever ska betala egenavgift för kompletteringsresorna. De 
som inte har betalat tidigare är med andra ord felbokade.  ” 
 
Övrigt har också DinTur informerat om vad som behövs från Timrå kommun för att detta glapp ska 
kunna åtgärdas för de skolungdomar som använder kompletteringstrafik: 
”I upphandlingen för trafiken finns inget omnämnt vilket biljettpris som resenären ska betala, grunden 
är enligt nedan att de som reser med anropstyrd kollektivtrafik ska betala priset för en bussbiljett i taxin 
och en bussbiljett i bussen, hade varit enkelt med biljettering av skolkort/reskort om det hade funnits 
ett integrerat system för taxameter och biljettmaskin. Det är upp till varje kommun om de vill besluta 
om skolkortet ska gälla för kompletteringstrafiken, vilket innebär att vi bokar resorna som avgiftsfria 
och kommunen betalar för hela resan. ”  
 
DinTur ombads skicka kostnadsberäkning för att få ett hum om hur mycket det handlade om 
ekonomiskt och hur många resor det kan tänkas vara.  
 
Uppgifter om kostnader beräknat av DinTur: 
”kompletteringsresorna i Timrå för både 2019 och 2020, det är många som är bokade utan egenavgift 
(felbokade) om man estimerar ett belopp och lägger ihop detta med erlagda egenavgifter får man fram 
ett totalbelopp för egenavgifter i kolumn ”G” i bifogad Excelfil.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Uppskattningsvis är det ca 50%  av resorna som utförs av skolungdomar och kommunens kostnad 
skulle då uppgå till 3698 kr under 2019 och 5573 kr under 2020 om egenavgiften för skolungdomar tas 
bort vid bokningen och kostnaden läggs på kommunen.” 
 
Beslutsunderlag 
Kostnadsberäkning 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Skolskjutssamordnare 
Trafiksamordnare 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
Matsal Mariedals skola 
KS/2021:223 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kultur- och tekniknämnden för komplettering med syfte att utreda 
restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalskolan. 
____ 
 
Ärendet 
Utredningen har inte utrett ursprungsalternativet Hagalid tillräckligt. Verksamheterna barn-och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen bör göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån deras 
verksamheter som berörs av utredningens alternativ, samt för kompletteringen av åtgärdsförslag 
Hagalid. Verksamheterna ska vara behjälplig i kravfångsten utifrån verksamhetens behov som behöver 
uppfyllas. Alla alternativ ska kostnadssättas och tydligt visa hur verksamheterna påverkas av de olika 
alternativen. 
  
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och tekniknämnden för komplettering 
med syfte att utreda restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalskolan. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Matsal Mariedalsskolan- Kultur- och tekniknämndens förslag till beslut 
Protokollsutdrag KTN 210421 §43 
Extern utredning ny matsal Mariedalsskolan dat 2021-04-21 
Protokollsutdrag BUN 200909 §40 Matsituation för Mariedalsskolans elever 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173 
Ansökan om befrielse av tomträttsavgäld för 2021 
KS/2021:94 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avslå bolagets ansökan om befrielse av tomträttsavgäld 2021. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist (L) till förmån 
för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Söråkers sports Center AB (bolaget) är tomträttshavare till Söråker 14:5 (Söråkers IP), som Timrå 
kommun upplåtit med tomträtt. Tomträttsavtalet undertecknades ursprungligen av Söråkers IF 
(föreningen) men överläts kort därefter till bolaget. Under pandemin har bolaget drivit anläggningen 
under svåra förhållanden. Dåliga väderförhållanden under senhösten, vintern -20 har ytterligare 
försvårat driften av anläggningen. 
 
Kultur- och Tekniknämnden har genom KTN/2020:729 § 11 betalat ut bidrag om 110 000 kr för att 
möjliggöra för kostnadsfri användning av planen för de föreningar som nyttjar den (januari – juni -21). 
Vid beslutstillfället gavs extra bidrag om 30 000 kr för att täcka de merkostnader bolaget har för att 
andra föreningar bokar planen. Timrå IK och Timrå konståkningsklubb har haft stående träningstider 
under vintern -20/21. Åtta pass per vecka för Timrå IK och två pass per vecka för Timrå 
konståkningsklubb. 
 
Samarbetet mellan bolaget och föreningarna har fungerat väl men har inneburit att anläggningen under 
vintern -20/21 belastats mycket hårdare än vanligt. Ett onormalt slitage på aluminiumsargen har 
inneburit att den måste bytas ut. Likaså behöver målburar och sargvagnar repareras eller bytas ut. 
 
Därutöver drabbades bolaget av andra kostnadskrävande åtgärder/händelser som bolaget redogör för i 
sina skrivelser. 
 
Bolaget har därför ansökt om att befrias från 2021 års tomträttsavgäld om 94 674 kr. Bolaget har 
erhållit det regelmässiga uppskovet om 150 dagar för betalning av tomträttsavgälden. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till bolagets ansökan 
om befrielse av tomträttsavgäld 2021. 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på bolagets ansökan om befrielse av tomträttsavgäld 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KTN/2020:729 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
E-postkonversation med bolaget 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174 
Sommargåva till kommunens personal 
KS/2021:134 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ge kommunens anställd en sommargåva på 500:- per person. 
 

2. Personer som är eller varit anställda av kommunen under perioden 20210101-20210531 är 
berättigad till en sommargåva. 
 

3. Sommargåvan finansieras med medel inom kommunstyrelsens ram.  
 

4. Den betalas ut via det lokala presentkortet ”Timråkortet”. 
____ 
 
Ärendet 
Ärendet initieras som ett ledamotsinitiativ av ordföranden på ärendeberedningen. 
 
Tiden sedan mars 2020 dominerat av covid-19 pandemin och de utmaningar som den innebär. Fokus 
har till stor del legat på att skydda oss från covid-19. Trots oro och risker har kommunens anställda gått 
till arbetet varje dag och leverera den goda kvalitet i våra verksamheter som innevånarna förväntar sig. 
För att visa dem vår uppskattning ger vi personalen en sommargåva. Den är inte i paritet med deras 
insatser, men den är ett ärligt menat uttryck för vår uppskattning. 
 
När vi ser tillbaka på den tid som gått kan vi konstatera att Covid-19 pandemin slagit hårt mot det 
lokala näringslivet. För att mildra effekterna av densamma vill vi att den gåva vi ger till personalen i 
största möjliga mån ska gynna det lokala näringslivet. Mot den bakgrunden sommargåvan via det lokala 
presentkortet ”Timråkortet”. 
 
Kostnaden för detta bedöms ligga på ca 1 000 000 kronor, och finansieras via medel för 
Covidrelaterade kostnader inom kommunstyrelsens ram. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M), Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Stig Svedin (V) föreslår bifall till 
förslaget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-02 att ge näringslivskontoret i uppdrag att ta fram ett lokalt 
presentkort, § 114 dnr KS/2021:134 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivschef 
Kommunchef 
 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175 
Remissvar Tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner 
KS/2021:115 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har av Finansdepartementet beretts möjlighet att senast den 14 maj 2021 yttra sig över 
betänkandet av utredningen om tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunal 
åtgärd för en ekonomi i balans. Timrå kommun har samarbetat med Kramfors och Härnösands 
kommun samt att länsstyrelsen varit behjälplig i remissvaret. Vi har också inarbetat SKR synpunkter. 
Timrå kommuns remissvar synkroniserat med Kramfors och Härnösands kommuns remissvar. 
Anstånd med svarstiden har begärts till den 19 maj så att Timrå kommunstyrelse hinner behandla 
remissvaret. 
 
Beslutsunderlag 
Remissvar Fi 2021/0051 
Remissvar promemoria Tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner och regioner 
Tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Fi.remissvar@regeringskansliet.se med kopia 
eva.lundback@regeringskansliet.se 
Regeringskansliet/Finansdepartementet   
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176 
Remissvar Bussgods i Västernorrland AB 
KS/2021:217 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har beretts möjligheten att i egenskap av förbundsmedlem yttra sig om Bussgods i 
Västernorrlands framtid. Regionala Kollektivtrafikens förbundsdirektion har berett frågan om Bussgods 
i Västernorrlands framtid. Svaret ska vara inskickat senast den 31 maj till registrator@dintur.se. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Bussgods i Västernorrlands AB:s framtid signerat 
Bilaga 1A Rapport presentation försäljning 
Bilaga 1B Erbjudande i Norr mars 2021 
Bilaga 2 Beslutsexpediering  
 
Protokollsutdrag till 
registrator@dintur.se 
 
Exp     /     2021 
 
 

  

mailto:registrator@dintur.se


 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 177 
Yttrande över granskningsrapport granskning av bokslut och 
årsredovisning 2020 
KS/2021:210 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge yttrande över Granskning av bokslut och redovisning 2020 enligt 
kommunledningskontorets förslag.  

 
2. Uppdra till ekonomichef att vidta åtgärder enligt yttrande och återrapportera till 

kommunstyrelsen senast i oktober 2021.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har efter avslutad granskning av årsredovisning 2020 avlämnat rapport, 
Granskning av bokslut och redovisning 2020. I rapporten framför revisorerna åtgärder som enligt 
revisorerna ska beaktas i kommande redovisningsarbete. Kommunledningskontoret har upprättat 
förslag till yttrande över granskningsrapporten, sorterad enligt granskningskommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport granskning av bokslut och redovisning 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Ekonomichef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178 
Uppdragsbeskrivning samordnat genomförande av nämndernas 
verksamhetsidé 
KS/2021:235 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna informationen om samordnat genomförande av nämndernas verksamhetsidé och 
lägga den till handlingarna. 

 
2. Utse Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S), Tony Andersson (M) och Robert Thunfors (T) att ingå 

i utvecklingsgruppen för arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsidé. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdraget till kommunstyrelsen att skapa utrymme för ny styrning i 
verksamhetsplan och budget 2021-2024. I uppdraget ingår att samtliga nämnder ska utveckla sin 
verksamhetsidé som stödjer den kommunala övergripande idén. Det innebär att kommunstyrelsen dels behöver 
samordna nämndernas arbete, dels arbeta med kommunstyrelsens verksamhetsidé som nämnd 
betraktat. I ärendet ska kommunstyrelsen ta del av information om hur uppdraget från fullmäktige 
samordnas i genomförandet samt hur arbetet med verksamhetsidé för kommunstyrelsen bör bemannas 
som inriktning för fortsatt planering av moment och aktiviteter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Uppdraget har lagts av kommunfullmäktige i verksamhetsplan och budget 2021-2024, KF § 131 2020-
08-31. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår att han som representant från oppositionen, ska ingå i utvecklingsgruppen 
för arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsidé. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag till nämnd och förvaltning – planering av uppdrag verksamhetsidé 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179 
Utredning vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en 
bra event- och konsertarena, återrapport KF 2019-11-25 §186, §373, 
punkt 20 
KS/2021:221 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna återrapport och utredningsinsatser. 
____ 
 
Ärende 
I KF 2019-11-25 § 186, 373 punkt 20 gav kommunfullmäktige kultur- och tekniknämnden i uppdrag att 
utreda vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en bra event- och konsertarena. 
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit hjälp av en extern resurs som utrett förutsättningarna för 
detta. Bedömningen är att ytterligare investeringar kan vara svårt att kapitalisera, då uthyrningstillfällena 
är relativt få och varje uthyrningstillfälle kräver stora arbetsinsatser för iordningställandet. Den externa 
utredningen pekar på att ett antal insatsområden. Utgå ifrån att se hela arenaområdet som en samlad 
resurs. Utredningen föreslår att ett arbete påbörjas med att samordna befintliga verksamheter och 
synliggöra det som finns. Följande aktiviteter föreslås:  
 
• Förbättra informationen i området med orienteringstavlor och hänvisningsskyltar. Öka 
tillgängligheten genom att informera om svårighetsgrader t ex skidspår och rätt teknik för utrustningen 
t ex utegym och hinderbanor.  
 
• Komplettera med markerade promenadstråk, lekplats och utegym/hinderbana.  
 
• Samla aktörer med intresse för utveckling av området. Inspirera dem till ökat samarbete och 
kompletterande aktiviteter t ex gemensam marknadsföring och information om vad som finns att göra 
den här kvällen/veckan. Initiera skolprojekt t ex utveckla mobilapplikationer som stimulerar fysiskt 
utmanande tävlingar i området.  
 
• Utred möjligheten att samordna och paketera aktiviteter och campingboende vid Vivstavarvstjärn 
och/eller Bergeforsens camping.  
 
• Identifiera möjliga kommersiella aktörer och utred förutsättningar för byggrätt för hotell, lokaler för 
idrotts- och hälsobranschen, kommersiellt gym osv.  
 
• Badhuset står klart hösten 2022. I anläggningen kommer det att finnas 25 m bassäng, familjebad för 
de yngre barnen samt två multibassänger med höj/sänkbar botten. Det kommer också att finnas en 
relaxdel med bubbelbad och bastu. Det kommer också att finnas plats för gym. Där kommer det att 
finnas ett mindre kafé, som komplement till restaurangen på NHC arena. Badhuset kommer att ha 
generösa öppettider, och receptionen kan mycket väl vara det informationscenter som saknas, med 
nyckelutlämning och knutpunkt för ett samlat områdesvaktmästeri.  
 
• Döp området till något och förankra en vision för området. Marknadsför området med ett anpassat 
budskap till olika målgrupper. Ge förutsättningar för kommersiella tjänster riktade mot vuxna. Invig 
hela området i samband med invigningen av badhuset.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Om det krävs mindre investeringar utifrån ovan nämnda aktiviteter t ex lekplats eller områdesskyltning 
är kultur- och teknikförvaltningens bedömning att dessa kan rymmas inom kultur- och tekniknämndens 
årliga pott för investeringar kommande år. Detta hanteras genom separata beslut i kultur- och 
tekniknämnden. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-04-21 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna återrapport och utredningsinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2019-11-25 §186, §373, punkt 20 
Utredning 
Vision 
Protokollsutdrag KTN 2021-04-21 §40 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180 
Cirkulär 21:16 - Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
KS/2021:203 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21. 
 

2. Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i enlighet med 
det centrala förhandlingsprotokollet. 

____ 
 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar kommunen, regionen respektive berört 
kommunalförbund, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 21 med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning från och med 2021-04-01, besluta 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt 
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i enlighet med det 
centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:16 med tillhörande bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
HR 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
KS/2021:36 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
  
Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Johan Engström Lockner (S) 
tjänstgör istället för Stefan Dalin (S). Mari Eliasson (S) tjänstgör som ordförande istället för Stefan 
Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har översänt granskningsrapport av 
årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de 
enskilda medlemmarna beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - 
intresseföreningen Norrtåg 
KS/2021:35 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för intresseföreningen Norrtåg har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt 
revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna 
beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 - 
Ostkustbanan 2015 AB 
KS/2021:206 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Revisorerna för Ostkustbanan 2015 AB har översänt granskningsrapport av årsredovisning samt 
revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna 
beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 184 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KS/2021:33 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för 
beviljande av ansvarsfrihet. 

____ 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2020. Revisorerna har tillstyrkt att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Exp     /     2021 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Wifsta Water AB 
KS/2021:26 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Wifsta Water 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. 
____ 
 
Mari Eliasson (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Johan Engström Lockner (S) 
tjänstgör istället för Mari Eliasson (S). 
____ 
 
Ärendet 
Wifsta Water AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 186 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Midlanda Centrum AB 
KS/2021:27 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Centrum 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. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Annika Söderberg (S) 
tjänstgör istället för Mari Eliasson (S), Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör istället för Robert Thunfors 
(T) och Tony Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Centrum AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse  
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187 
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 
Servanet AB 
KS/2021:37 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Servanet 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. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för Servanet AB år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning med Revisionsberättelse samt Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188 
Skattesats 2022 
KS/2021:249 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Skattesatsen för år 2022 sätts till oförändrat 23,59 kr/skattekrona.  
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget 
förslag. 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist 
(L) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag 
till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. 
Den kommunala skattesatsen för Timrå kommun för 2021 är 23:59 kronor per skattekrona. 
 
Timrå kommun har i gemensam beredning upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för år 
2022-2024 som ska underställas KS/KF för beslut. 
 
Utifrån beredningen av verksamhetsplan och budget för 2022-2024 föreslås oförändrad skattesats. Vid 
ordförandeberedning inför kommunstyrelsen 18 maj har ordföranden tagit initiativ till att behandla 
skattesatsen i eget ärende vid samma sammanträden som behandling av verksamhetsplan och budget 
2022-2024.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår att skattesatsen för år 2022 sätts till 23,24 
kr/skattekrona. 
 
Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist (L) föreslår att skattesatsen för år 2022 
sätts i 1:a hand till 23,19 kr/skattekrona och i 2:a hand till 23,24 kr/skattekrona. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår att skattesatsen för år 2022 sätts till oförändrat 23,59 kr/skattekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Stefan Dalins (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Resultat från gemensam beredning, förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024 
 
Relaterat ärende KS/2021:183 - Verksamhetsplan och budget 2022-2024 som behandlas parallellt med 
ärende om skattesats. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
KS/2021:183 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Fastställa Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 
2022-2024. 
 

2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell 
och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024.  
 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2022-2024 
enligt form för styrmodell.  
 

4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till 
ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till 
investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler. 
  

5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån 
som förfaller till betalning under året.  

____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget 
förslag. 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist 
(L) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har 
arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, 
justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar som 
ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för 
kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och 
framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. 
Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att 
nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter 
beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och 
form för styrmodell 
 
Ärendets tidigare behandling 
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och plane-
ringsdirektiv, sammanträdesdatum 2021-01-31 § 12 (KS/2020:495). Därefter har arbetet genomförts i 
gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de fackliga 
organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam 
beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.  
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Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med de fackliga organisationerna 
den 17 maj 2021 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på 
bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens 
beredning inför kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist (L) föreslår ett tillägg till 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag med att kommunen ska säga nej till fortsatt 
utbyggnad av storskalig vindkraft. Samt bifall till Timråpartiets och Liberalernas budgetförslag. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår avslag på Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquists (L) 
tilläggsförslag. Samt bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer partiernas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Därefter ställer ordförande Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquists (L) 
tilläggsförslag mot Stefan Dalins (S) förslag att avslå tilläggsförslaget mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat avslå Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquists (L) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Resultat från gemensam beredning 
S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
Protokoll MBL-förhandling 2021-05-17 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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§ 190 
Reglemente för kommunstyrelsen, Revidering 
KS/2021:182 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Timrå kommun. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist 
(L) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Ändring i reglemente för kommunstyrelsen i Timrå kommun. Regeringen beslutade den 4 mars 2021 
om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
 
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som enligt Folkhälsomyndigheten 
uppstår vid ökad trängsel kan aktuella föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. 
Det finns därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquist (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige: Godkänna revidering av reglemente för krisledningsnämnden i Timrå kommun 
med följande ändring i reglementet: 
 
”Krisledningsnämnden får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel enligt 8 kap begränsningsförordningen (2021:8) i syfte att hindra smittspridning”. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Robert Thunfors (T), Patrik Eriksson (T) och Björn Hellquists (L) förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Stefan Dalins (S) 
förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag röstar Ja och den som avslår Stefan Dalins (S) 
förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunstyrelsen beslutar bifall till Stefan Dalins (S) förslag att bifalla kommunledningskontorets 
förslag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191 
Ägardirektiv till AB Timråbo, revidering 
KS/2021:211 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Revidera ägardirektiv för AB Timråbo. 
 

2. Uppdra till av kommunfullmäktige utsett ombud för bolagsstämman i AB Timråbo lägga fram 
reviderat förslag. 

____ 
 
Ärendet 
Nuvarande Ägardirektiv för AB Timråbo antogs av Kommunfullmäktige diarienummer 2019:370. 
Med jämna mellanrum eller vid behov bör ett Ägardirektiv uppdateras och om nödvändigt förändras. 
Vid ägarsamrådet den 26 mars föreslogs ändringar i ägardirektivet enligt bilaga. 
De ändringar som genomförs innebär i stora drag att nyckeltal justeras så att AB Timråbo kan 
genomföra nyproduktion av bostäder och en del redaktionella förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nytt ägardirektiv 
Nuvarande ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192 
Prissättningsmodell tillika taxa för försäljning av mark till näringsliv 
KS/2021:200 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta prismodell för försäljning av mark till näringsliv som ny taxa att gälla från 1 juni 2021  
 

2. Upphäva gällande tomttaxa för industrimark i Timrå kommun, fastställd av KF 2019-06-03 § 
111 

 
3. För redan påbörjade och långt framskridna mark- och tomtaffärer gäller den av KF 2019-06-03 

§ 111 fastställda tomttaxan i ytterligare sex månader från 1 juni 2021. 
____ 
 
Ärendet 
De senaste åren har vi sett en allmänt positiv prisutveckling på fastigheter i såväl riket som inom Timrå 
kommun. Det finns dessutom en konstaterat god efterfrågan på industrimark kombinerat med en 
begränsad tillgång i närområdet. Under de senaste tre åren har kommunen sett att tillgången till 
kommunal exploaterbar mark börjat bli en bristvara. 
I slutet av 2020 förvärvade Timrå kommun ca 6 ha industrimark i västra delen av Timrå industriområde 
som förutsätter en taxerevidering för ett ordnat och välplanerat genomförande. 
Sundsvall-Timrå börjar vidare allt mer ses som ett och samma verksamhetsområde. En etablering i 
Timrå är inte längre begränsad till Timrå när det kommer till kundunderlag eller rekrytering. Vi är även 
på väg mot att se Sundsvall-Timrå-Härnösand som ett enda stort verksamhets- och 
arbetsmarknadsområde. 
Timrå kommuns målinriktade näringslivsarbete har haft stor betydelse för den nämnda utvecklingen. 
Det är flera decenniers arbete som nu bär frukt. Timrå kommuns förmåga att ta hand om entreprenörer 
och lotsa dem framåt genom de kommunala beslutsprocesserna har inte passerat obemärkt.  
2020 bekräftade Svenskt Näringslivs ranking att Timrå nu har Norrlands bästa företagsklimat.  
I våra dagliga kontakter med andra kommuner får vi veta att vårt arbete utgör en förebild för många 
organisationer. Det blir även alltmer känt inom näringslivet (såväl lokalt som regionalt) och företagen 
vet numer vilket omhändertagande de kan förvänta sig i Timrå. 
Timrå kommun har även en unik position när det kommer till infrastruktur. Få, om några, kommuner i 
Sverige samlar europaväg, järnväg med station, flygplats och djuphamn inom en så snäv radie som 
Timrå (5 km). Detta skapar optimala förutsättningar för näringslivet och höjer markvärdena i 
närområdet. 
Gällande tomttaxa beslutades 2019. Förslaget till nya riktpriser för försäljning av mark till näringsliv i 
Timrå kommun utgår ifrån de befintliga industriområdena i kommunen med ett tillägg av ett område i 
Timrå med skyltläge mot E4. För tomträttsavgälder görs en justering till marknadsnivå, även om 
kommunen i dagsläget inte har för avsikt att nybilda tomträtter för industriändamål. 
I dagsläget pågår fyra affärer i Timrå industriområde. Dessa har kommit långt och är nära slutförande. 
Prisfrågan i dessa affärer har utgått från den nu gällande taxan. Med förslaget till nya riktpriser 
förändras prisbilden markant. För att inte påverka pågående affärer och dessa relationer föreslås den 
nya prissättningsmodellen att gälla från 1 juni 2021 och de fyra pågående affärerna slutföras till nu 
gällande taxa inom sex månader. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Prissättningsmodell för försäljning av mark till näringsliv 
Uppdatering industrimark Timrå kommun 
Kartbilagor 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 
Ny avfallstaxa 2021-07-01 
KS/2021:224 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta ny avfallstaxa fr o m 2021-07-01. 
____ 
 
Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 8%  i förhållande till nuvarande taxa. Taxans utformning är inte ändrad. 
Den största orsaken till kostnadsökning är ökade kostnader för upphandlade behandlingstjänster. I 
detta ingår förbränningsskatt som för 2021 är 100 kr/ton avfall.  
 
Från 1 januari 2022 övertar kommunerna ansvaret för insamling av tidningar och returpapper från 
producenterna. Kostnaderna för detta är i dagsläget inte kända. Förvaltningen har därför för avsikt att 
under hösten återkomma med en ny avfallstaxa som ska gälla från 2022-01-01, där insamling av 
tidningar och returpapper ingår.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-04-21 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta ny avfallstaxa fr o m 2021-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vision 2025 
Protokollsutdrag KTN 210421 §45 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194 
Taxa dygnsavgift utvecklingsboende 
KS/2021:242 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Taxa dygnsavgift för utvecklingsboende om 80 kr, att gälla från och med beslutsdatum. 
____ 
 
Ärendet 
Individ- och familjeomsorgen kommer från 1 juni 2021 bedriva ett utvecklingsboende. Målgruppen för 
detta är klienter med social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa. Boendet kommer att ha tre 
boendeplatser och bemannas av personalen från Individstöd. Boendet igår som en del av den nya 
missbruksvården i Timrå Kommun och erbjuder logi för dem som befinner sig i vårdkedjan. Taxan 
avser enbart logi och är densamma som andra kommuner i länet tar ut för liknande insatser. Avgiften 
betalas av de klienter som bor på utvecklingsboendet per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN/2021-04-27 § 56 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195 
SAMSAM, uppdrag för sammanhållet samhällsbyggande - information 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Näringslivsutvecklare Anneli Axelsson och Mark- o exploateringsingenjör David Östlund informerar 
om rubr ärende. 
Ett hållbart och fungerande samhällsbyggande som tillgodoser behovet av: 
Att företag ges goda möjligheter att etableras och växa i Timrå kommun 
Fler nya bostäder skapas för våra medborgare 
Kvalitativ välfärd på rätt plats vid rätt tillfälle 
  
Syftet är också att parallellt skapa varaktig samverkan och förståelse för uppgifter och ansvar inom 
kommunkoncernen och en förståelse för företagens och exploatörens villkor. 
 
Uppdraget utförs enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023, med kommunstyrelsen som ansvarig 
för samordning och alla nämnder deltar. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196 
Information om arbetet med utökade byggrätter i kustnära planlagda 
områden 
KS/2021:239 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav i budget- och verksamhetsplanen för 2020-2022 samhällsenheten i uppdrag 
att börja arbeta med att pröva möjligheten till utökade byggrätter i kustnära områden. 
 
En dialog med Länsstyrelsen har förts angående form för planarbetet. Och den gemensamma 
bedömningen är att arbetet med utökade byggrätter kan hanteras inom ramen för ändring av detaljplan. 
Detta innebär i regel en tidsbesparing då äldre handlingar kan återanvändas och moderniseras samt att 
prövningen inte handlar om markanvändningen. Prövningen omfattar de egenskapsbestämmelser som 
föreslås tillkomma.  
  
Detaljplaner som är aktuella för utökade byggrätter ligger i dag utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten- och avlopp. Då samhällsenheten också fått i uppdrag att arbeta med en VA-plan löper dessa 
arbeten parallellt med varandra.  
 
I kommunens prioriteringslista för detaljplaner som är tänkt att prövas för utökade byggrätter är 
detaljplanen för Gäddviken högst prioriterad. 

Beslutsunderlag 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197 
Information om arbetet med bostadsutveckling i Ubo4 
KS/2021:240 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen.  
____ 
 
Ärendet 
Ubo 4 är ett område i kommunens översiktsplan som är avsett att utvecklas för bostadsändamål. År 
2019 förvärvade kommunen marken i syfte för att verka för genomförandet av översiktsplanen. Under 
vinter och tidig vår har en strukturstudie arbetats fram tillsammans med en upphandlad konsult. 
 
Huvudstrukturen i området utgörs av två tydliga axlar i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Längs dessa 
axlar kan bostadskvarter och grönområden dockas an. Huvudintentionen med området är att tillskapa 
ett större småhusområde för villor, radhus och parhus. Men även flerbostadshus är tänkt att ges 
utrymme i detta område.  
 
Under arbetets gång har områdets namn diskuterats många gånger. I arbetsgruppen kallas Ubo4 
numera för Solhöjden. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 198 
KTN 2020:477 Information om matavfallsinsamling 
KS/2021:142 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 påbörja förberedelserna för att under planperioden kunna 
införa matavfallsinsamling samt ifråga om insamling och hantering av det insamlade matavfallet ska 
samordning och samverkan med övriga kommuner i länet eftersträvas. Kultur- och tekniknämndens 
delrapport behandlades på kommunstyrelsen 2021-04-06. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 200617 §66 
Protokollsutdrag KF 200928 §144 
Protokollsutdrag KTN 210303 §20 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell april 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 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200 
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 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201 
KS-uppdrag och projektredovisning 
KS/2021:246 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av beslutade 
uppdrag och projektredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202 
Ytterligare stöd till idrottsföreningar med anledning av coronakrisen 
juli-september 2021 - kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:231 
 
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. 
 
Då Corona-pandemin tog ny fart under hösten 2020 tillsammans med ytterligare restriktioner som t ex 
lokala allmänna råd utifrån Corona gjorde att föreningarna behövde anpassa sin verksamhet. Detta 
gjorde att idrottsföreningarna hade svårt att nyttja de lokaler de antingen hyr med årshyra, hyr per 
timme eller äger själva. Detta gjorde att idrottsföreningarna fortsatte lida förlust och vi behövde göra 
ytterligare åtgärder för att stötta våra idrottsföreningar. Idrottsföreningarna beviljades bidrag med 2.000 
tkr för perioden januari – juni 2021.  
 
Då Corona-pandemin inte verkar vara över förrän åtminstone till hösten 2021 föreslår förvaltningen att 
idrottsföreningar beviljas bidrag motsvarande 750 tkr för tiden juli – september 2021, fördelning av 
bidragen sker på lika villkor enligt tidigare beviljat stöd för januari - juni 2021, förvaltningschef Jan 
Eriksson får i uppdrag att omfördela medel inom nämndens budgetram för möjliggörande av stödet 
samt återrapportera till nämnden under hösten för eventuellt ytterligare åtgärder. 
 
Förvaltningen föreslår, likadant som för 2020, att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet 
och grundbidraget för idrottsföreningar baserat på 2019 års budget även blir enligt kommunens 
beslutade budget inför 2021. Detta innebär att färre deltagare på aktiviteter som är ett resultat av 
coronakrisen inte kommer att påverka bidragsdelen för föreningarna. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-04-21:  
Bevilja idrottsföreningar bidrag motsvarande 750 tkr för tiden juli – september 2021. 
Fördelning av bidragen sker på lika villkor enligt tidigare beviljat stöd för tiden januari - juni 2021.  
Uppdra till förvaltningschef Jan Eriksson att omfördela medel inom nämndens budgetram för 
möjliggörande av stödet samt återrapportera till nämnden under hösten för eventuellt ytterligare 
åtgärder. 
Säkerställa att den totala summan av grundbidraget och det kommunala lokala aktivitetsstödet för 
idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 2021. 
 
Beslutsunderlag 
KTN 210421 §54 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203 
Lokalresursplan - återrapportering av kultur- och teknikförvaltningens 
arbete 
KS/2021:230 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 anta Policy för lokalanvändning. Enligt policyn ska kultur- och 
teknikförvaltningen bland annat samordna och bevaka alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga 
förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har upprättat en årlig rapport över arbetet utifrån policyn. 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-04-21 godkänna rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 190611 §230 
Policy för lokalanvändning 
Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning 
Protokollsutdrag KTN 210421 §42 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 204 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 1 2021 
KS/2021:243 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägga ärendet 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 2021 kv 1 
Protokollsutdrag, SN/2021-04-27 § 65 
 
 

  



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 205 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning MBN 
KS/2021:58 
 
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 nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som är redovisade i 
rapporten senast den 23 april 2021.  
 
Revisionen rekommenderar nämnden att  

- säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 
- löpande följa upp intern kontroll under året.  

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
Delegationsbeslut MBN DEL/2021 § 198 
 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 206 
Revisionsrapport Grundläggande granskning - Socialnämndens svar 
KS/2021:56 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma 
om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden 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. 
 
Beslutsunderlag 

- Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning 
- Protokollsutdrag, SN/2021-04-27 § 62 

 
 
 

  



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 207 
Synpunkter på slutsatser i rapporten "Grundläggande granskning 2020" 
KS/2021:60 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har genomfört en grundläggande granskning 2020: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2020–2022 
kommenterat kommunen strategier utifrån nämndens verksamhet. Fullmäktiges mål 
(styrtal) för hela kommunen framgår också av dokumentet. Dessa ska enligt den 
modell som presenteras i inledningsvis i verksamhetsplanen brytas ner till aktiviteter för att därefter 
följas upp. 
 
Av nämndens verksamhetsplan framgår 20 styrtal med uppgifter om vilka målvärden 
som ska uppnås för år 2020. I verksamhetsplanen finns också ett antal aktiviteter som ska leda till att 
kommunen uppnå mål och vision. För samtliga aktiviteter framgår en beskrivning av genomförande, 
ansvarig verksamhet och till vilket av 
kommunfullmäktiges övergripande mål aktiviteten bidrar till. 
 
Vi har tagit del av nämndens delårsredovisning per 2020-08-31 och noterar att 
nämnden har följt upp fyra verksamhetsmål. Av måluppföljningen framgår ingen 
prognos av måluppfyllelse vid årets slut men målen uppnår, såsom vi uppfattar det, 
målvärdet per sista augusti. Per sista augusti har nämnden också följt upp aktiviteterna som ska bidra till 
att kommunen når mål och vision. Av uppföljningen framgår en beskrivning över det aktuella läget för 
respektive aktivitet. 
 
KPMG Bedömning 
Vid tidpunkten för denna granskning pågår översyn av kommunens styrmodell som ska vara 
implementerad i verksamhetsplanen för år 2021. Vi anser dock att det är viktigt att tillse att aktuella 
målområden prioriteras och anser i likhet med förgående års grundläggande granskning att nämnden 
löpande bör följa upp samtliga aktiviteter och styrtal för att säkerställa att de övergripande målen 
uppnås. Detta för att vid avvikelser kunna fatta beslut om måluppfyllande åtgärder. 
 
BUN Synpunkter 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar med läsår till skillnad mot övriga verksamheter inom Timrå 
kommun. Läsåret börjar i augusti och slutar i juni. Även om några verksamheter inte berörs av 
läsårstider så har vi valt den modellen för att på bästa sätt kunna arbeta med vårt lagstadgade 
systematiska kvalitetsarbete. Av den anledningen är informationen till årsredovisningen ibland utifrån 
läsårstiden och har då följts upp i augusti, ibland utifrån kalenderår. 
 



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

För de mål som nämnden själv inte följer upp finns beskrivet vilken nämnd eller stödverksamhet som 
ansvarar för och sköter uppföljningen. Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningsresultaten 
av de målen efter att årsredovisningen är beslutad i Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2021-04-21 §30  
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 208 
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal - 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län 
KS/2021:220 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förbundsdirektionen, Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län har, den 16 april 2021 §44, 
beslutat att: 
 
att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av 
kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och 
regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp. 
 
att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 209 
Färdtjänst och sjukresor - Arbetsmiljöverkets beslut 
KS/2021:194 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket har den 25 mars 2021 fattat beslut om barriärskydd och kunds placering i taxibil. 
Timrå kommun har, 30 mars 2021, skickat ett svar till Din Tur. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 210 
Affärsplan 2021-2023 - Midlanda Centrum AB / Timrå Invest 
KS/2021:177 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Midlanda Centrum AB/Timrå Invest har, den 22 mars 2021, inkommit med affärsplan 2021-2023 och 
budget. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 211 
Telia moderniserar nätet i kommunen 
KS/2021:232 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Telia har informerat kommunen om att de genomför en övergång från kopparbaserade tjänster till 
tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar 
i våra nät vill vi underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya 
moderna lösningar. 
 
Informationen går in i kommunens arbete för prioritering och formering av plan för 
bredbandsutbyggnaden i kommunen. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 212 
MUCF - Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor - Inspiration 
till samverkan med civilsamhället 
KS/2021:186 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MUCF - Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har skickat inspiration till samverkan med 
civilsamhället. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 213 
Inbjudan till utvecklingsarbete för jämställd välfärd 
KS/2021:176 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och Regioner har, den 23 mars 2021, inbjudit kommuner att anmäla intresse för att 
delta i kommande omgång av Modellkommuner som startar den 13 september 2021 och pågår till mars 
2023. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214 
Öppet brev - Elbrist i Södra Sverige 
KS/2021:175 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet har, den 22 mars 2021, skickat ett öppet brev till 
Sveriges kommuner angående elbrist i södra Sverige. 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 215 
Cirkulär 21:18 - Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan 
KS/2021:208 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 12 april 2021, i cirkulär 21:18 informerat om: Ändrade regler 
vid dag 180 i rehabiliteringskedjan. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 21:18 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 16 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
april 2021 

KS/2021:199 

KS DEL/2021 § 17 Beslut fattat av 
Upphandlingsstrateg 

Avtal tecknat på delegation KS/2021:180 

KS DEL/2021 § 18 Ekonomichef Förlängning av Lån 
Kommuninvest 60 mnkr 

KS/2021:214 

KS DEL/2021 § 19 Ekonomichef Förlängning av lån om 28 
mnkr hos kommuninvest 

KS/2021:215 

KS DEL/2021 § 20 Kommunchefen Fullmakt KPA pension 
utföra åtgärder i tjänsten 
Pensionshjälpen 

KS/2021:225 

KS DEL/2021 § 21  Beslut om 
belägenhetsadress enligt lag 
om lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:234 

 
 

  



 
Protokoll 

64 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:15 AB Timråbo styrelsemöte 21-02-17,verified 2021-03-22 
KS/2021:15 AB Timråbo styrelsemöte 21-03-17 2021-03-22 
KS/2021:3 Inbjudan till ägarsamråd för kommunerna i 

Överförmyndarnämnden Mitt april 2021 
2021-03-22 

KS/2021:3 e-post Inbjudan till ägarsamråd för kommunerna i 
Överförmyndarnämnden Mitt april 2021 

2021-03-22 

KS/2021:52 20181127 Styrelseprotokoll 2021-03-22 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 20180313 2021-03-22 
KS/2021:52 Protokoll årsstämma Midlanda Centrum AB 2021-03-22 
KS/2021:52 Konstituerat sammanträde per capsulam 2021-03-22 
KS/2021:52 Vidimerat styrelseprotkoll 20190930 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2019-03-21 2021-03-23 
KS/2021:52 Protokoll bolagsstämma 2019 2021-03-23 
KS/2021:52 Konstituerat sammanträde Midlanda Centrum AB 2021-03-23 
KS/2021:20 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Förbundsdirektionens protokoll 2021-03-16 
2021-03-23 

KS/2021:52 Styrelseprotkoll 2020-03-16 vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Protokoll Extra Bolagsstämma 2020-12-16 

vidimerat 
2021-03-23 

KS/2021:52 Styrelseprotokoll per capsulam 2020-05-06 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2020-12-16 vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2020-10-02 vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2020-09-15 vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2020-06-22 vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Protokoll Styrelsemöte 2020-05-06 Vidimerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Bolagsstämma 2020 - Protokoll videmerat 2021-03-23 
KS/2021:52 Styrelseprotkoll per capsulam 2020-08-19 2021-03-23 
KS/2021:52 Midlanda Centrum AB / Timrå Invest 

Styrelseprotkoll 2021-02-03 -vidimerat 
2021-03-23 

KS/2021:52 VDs verksamhetsrapport 2021-03-23 
KS/2021:3 Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-

framträdanden 
2021-03-24 

KS/2021:3 Föreningsstämmohandlingar 2021 2021-03-29 
KS/2021:3 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning 

vid trafikskador på kommunala anläggningar  
Viktig information från SKR, cirkulär 2115 

2021-03-29 

KS/2021:20 Protokoll förbundsdirektionen 2021-03-24 med 
bilagor 

2021-03-29 



 
Protokoll 

65 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 26 Årsredovisning 2020 2021-03-29 
KS/2021:20 Beslutsexpediering § 29 Preliminärt 

genomförandebeslut av bussupphandling 2022 
2021-03-29 

KS/2021:3 Påminnelse om Ostkustbanan 2015 ABs 
årsstämma 

2021-03-31 

KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-03-
31 

2021-04-01 

KS/2021:3 e-post Trafikverket, dnr 2021 20764  Timrå 
kommun  Anmälan om kemisk ogräsbekämpning 
på järnväg 2021 

2021-04-01 

KS/2021:3 bilaga till Trafikverkets Anmälan kemisk 
ogräsbekämpning på järnväg år 2021 

2021-04-01 

KS/2021:3 ServaNet årsstämma 2021-04-28 kallelse inkl 
handlingar 

2021-04-07 

KS/2021:3 Ägardirektiv exkl Btea 2021-04-08 
KS/2021:3 Bolagsordning Servanet exkl Btea 2021-04-08 
KS/2021:3 Aktieägaravtal exkl Btea 2021-04-08 
KS/2021:3 Rapport - Granskning av Bolagsstyrning i ett 

koncernperspektiv - Slutversion 
2021-04-08 

KS/2021:3 Lekmannarevisionens granskningsrapport 
ServaNet 

2021-04-08 

KS/2021:3 Revisionsberättelse ServaNet 2021-04-08 
KS/2021:3 Signerad ÅR ServaNet 2020 2021-04-08 
KS/2021:3 Dagordning Årsstämma ServaNet AB 2021-04-28 2021-04-08 
KS/2021:3 Granskningsredogörelse servanet 2021 2021-04-08 
KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 

Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

2021-04-09 

KS/2021:3 e-post, Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 ÖN-
2021-00030-1 Protokoll arvodeskommitté 2021-
02-21 1096760 1 1 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 ÖN-
2020-00001 10 Arvode Vice ordförande ÖFNM 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 Regler 
om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun 
samt dess bolag(169477) (0) TMP 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 
Arvodesreglemente 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 R 24 
REGLEMENTE FÖR RESOR OCH 
ERSÄTTNING 

2021-04-09 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 Fråga 
om arvode och kostnadsersättning för 
förtroendevalda i Överförmyndarnämnden Mitt 

2021-04-09 

KS/2021:3 bilaga till Kompletterande handlingar ägarsamrådet 
Överförmyndarnämnden Mitt, 2021-04-16 ÖN 
2021 00030 2 Arvode Vice ordförande ÖFNM 2 
1101491 1 1 

2021-04-09 

KS/2021:3 Kallelse till årsstämma 2021-04-27, Bergeforsfisket 2021-04-12 
KS/2021:3 Enkät till planavdelning om det kommunala 

planeringsarbetet och skydd av den byggda miljöns 
kulturvärden 

2021-04-12 

KS/2021:3 e-post Kallelse årsstämma ServaNet 2021-04-13 
KS/2021:3 bilaga till Kallelse årsstämma Servanet 

Lekmannarevision Härnösand 
2021-04-13 

KS/2021:3 Årsmöte Leader Mittland Plus 2021-04-14 
KS/2021:3 Stöd till kommuner om invasiva främmande arter 2021-04-15 
KS/2021:52 Styrelseprotokoll Per capsulam 2021-03-10, 

Midlanda Centrum AB under namnändring till 
Timrå Invest 2021-03-10 

2021-04-15 

KS/2021:52 Extra Styrelsemöte 2021-03-25 Midlanda Centrum 
AB under namnändring till Timrå Invest 

2021-04-15 

KS/2021:20 Protokoll förbundsdirektionen 2021-04-16 2021-04-20 
KS/2021:20 Beslutsexpediering § 44 Revidering av 

förbundsordning och samarbetsavtal 
2021-04-20 

KS/2021:3 bilaga till S202102787 Remiss utav SOU 202114 
Boende på (o)lika villkor- Remisslista sou 2021 14 

2021-04-20 

KS/2021:3 S202102787 Remiss utav SOU 202114 Boende på 
(o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS - Svar senast 27 
augusti 2021 

2021-04-20 

KS/2021:3 e-post Länsstyrelsens Beslut om kompletterande 
grundvattenundersökningar vid Vivsta deponi, dnr 
7972-2018 

2021-04-22 

KS/2021:3 Beslut om kompletterande 
grundvattenundersökningar vid Vivsta 
deponi(16907032), dnr 7972-2018 

2021-04-22 

KS/2021:3 Länsstyrelsens Beslut Skyddsjakt på storskarv i 
Västernorrland 2021, dnr 218-3885-2021 

2021-04-26 

KS/2021:52 Protokoll Midlanda Centrum AB, 
Extrabolagsstämma 2021-04-22 vidimerat 

2021-04-26 

KS/2021:3 Protokoll  Överförmyndarnämnden Mitt 2021-04-
23 

2021-04-29 

KS/2021:20 Kollektivtrafikmyndigheten förbundsdirektionens 
sammanträdesprotokoll 2021-04-29 

2021-04-30 

KS/2021:3 bilaga Remiss av SOU 202122 Hårdare regler för 
nya nikotinprodukter SOU 2021 22 Webb ny 

2021-04-30 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:3 bilaga Remiss av SOU 202122 Hårdare regler för 
nya nikotinprodukter Remisslista; Hårdare regler 
för nya nikotinprodukter 

2021-04-30 

KS/2021:3 Remiss av SOU 202122 Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter 

2021-04-30 
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