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Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 10:30-10.50 

Beslutande 
 

 
 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors 
(T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C)

Övriga närvarande 
 

 
 

 

Johan Engström Lockner (S), ersättare 
Björn Könberg (S), ersättare 
Lisbeth Eklund (S), ersättare 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Marianne Larsson (SD), ersättare 
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 

Utses att justera Johanna Bergsten (S) och Björn Hellquist (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag 10 juni 2021  

Underskrifter 

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

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

 
  

Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

Johanna Bergsten (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 

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

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Anslaget uppsatt den 
2021-06-10 

Anslaget nedtas den 
2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§218-§241 

……………………………………………………………….. 

 

 
  
Helene Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 8 juni 
 
Sammanträdet öppnas, § 218 
Anteckna närvarande, § 219 
Mötets former och genomförande, § 220 
Utse justerare, § 221 
Fastställa ärendelista, § 222 
Beslut om förlängning av markanvisning, § 223 
Ändring av detaljplan för Ny villabebyggelse i Söråker intill Sörviksgatan, § 224 
Uppdrag stöd för nämndernas omställning, § 225 
Uppsiktsplikt övriga juridiska personer, § 226 
Fyramånadersrapport 2021 – Kommunstyrelsen, § 227 
Fyramånadersrapport med prognos 2021, § 228 
Redovisning av internlån per 210630, § 229 
Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor, § 230 
Revisionsrapport - Ärendehantering och beslutsprocess, § 231 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid -19, § 232 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024, § 233 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell maj 2021, § 234 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 235 
Information om Sinnenas Vägar, Presentkort Timrå och återinvigning av Y-et, § 236 
Återrapport IOP trygghetsvandringar med Timrå IK, § 237 
Uppföljning T1, Affärsplan 2021 med plan 2022-2024 - MittSverige Vatten och Avfall, § 238 
Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för 
alla, § 239 
Anmälan av delegationsbeslut, § 240 
Anmälan av informationsärenden, § 241 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 218 
Sammanträdet öppnas 
 
 

 

  

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 219 
Anteckna närvarande 
 
 

 
 

  

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 220 
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 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221 
Utse justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Johanna Bergsten (S) och Björn Hellquist (L) att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag 10 juni 2021. 



 
 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 222 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med ett tillägg av ärende: Verksamhetsplan och budget 2022-2024. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 223 
Beslut om förlängning av markanvisning 
KS/2020:302 
 

 

____ 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Förlänga markanvisningen med ett år på i övrigt oförändrade villkor. 

Ärendet 
Den 1 september 2020 beslutad kommunstyrelsen att direktanvisa del av Bergeforsen 1:150 till Acasa 
Bostad. 
 

 
Acasa bostad har arbetat med projektet och ansöker nu om ett års förlängning av markanvisningen. 

Deras projekt är beroende av statligt investeringsbidrag. För att göra en ansökan om investeringsbidrag 
krävs beviljat bygglov. Handläggningstiden för investeringsbidrag är enligt uppgift från bolaget idag nio 
månader. Acasa ansökte om bygglov i början av april. 
 

 

 

För att arbeta vidare med projektet behövs en förlängning av markanvisningen. 

Ärendets tidigare behandling 
KS/2020:302 § 277 
MBN/2021: 394 - bygglovsansökan 

Beslutsunderlag 
Ansökan om 1 års förlängning av markanvisning 
Kartbilaga, bilaga 3 till markanvisningsavtal 
 

 

 
 

  

Protokollsutdrag till 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Miljö- och byggkontoret 
Näringslivskontoret 

Exp     /     2021 



 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 224 
Ändring av detaljplan för Ny villabebyggelse i Söråker intill 
Sörviksgatan 
KS/2020:366 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta detaljplan. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om planuppdrag för området 2019-11-25 186 § i samband med att 
verksamhetsplan och budget för perioden 2020-2022 beslutades. Syftet med planuppdraget var att 
skapa mer attraktiva fastigheter inom planområdet. Ärendet har hanterats via standardförfarande med 
samråd och granskning.  

Innan det formella samrådet genomfördes skedde en tidig dialog med berörda fastighetsägare för ta del 
av deras synpunkter om vad som skulle kunna göra området mer attraktivt. Av synpunkterna framkom 
bland annat ett önskemål om något större byggrätter, möjlighet till annan takbeläggning samt 
kommunalt huvudmannaskap på den interna gatan. Fler av dessa förslag på nya planbestämmelser 
bedömdes vara möjliga att inarbeta i planförslaget. 

Samråd pågick under perioden 2020-12-08 till 2021-01-06. De synpunkter som inkom under 
samrådstiden besvarades i en samrådsredogörelse och föranledde vissa justeringar i plankartan och 
planbeskrivningen. Bland annat inkom inkom det synpunkter på hur planen förhåller sig till det 
planerade upprustningsarbetet av Centrumvägen som löper genom Söråker. 
  

 

 

 

 

Granskning pågick under perioden 2021-04-09 till 2021-05-07. De synpunkter som inkom under 
granskningstiden besvarades i ett granskningsutlåtande och har bland annat gällt möjligheten till att 
frångå ursprungsplanens syfte om villabebyggelse. Samhällsenheten bedömer dock det som ett större 
avsteg från planens syfte och att planområdet är ett villaområde i första hand. Länsstyrelsen har inget 
att erinra mot detaljplanen. 

Baserat på de tidiga önskemål om hur planen skulle kunna förändras samt de önskemål som finns från 
intressenter på osålda tomter bedömer samhällsenheten att planförslaget uppfyller syftet med 
planuppdraget. 

Detaljplan D165 upphör att gälla i och med antagandet av planändringen.  

Ärendets tidigare behandling 
Detaljplan D165 antogs av kommunfullmäktige 2008-02-25.  

Beslutsunderlag 
Antagandehandling 
Plankarta  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Fastighetsägare till Strand 5:82, 5:83 och 5:84 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Exp     /     2021 



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 225 
Uppdrag stöd för nämndernas omställning 
KS/2021:264 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram stöd för nämndernas omställning inför 2022-
2024. 

2. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 augusti 2021 med förslag till stödprogram 
för planperioden. 

 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen behandlar fyramånadersrapporten för kommunen i eget ärende. Av den framgår att 
kommunen prognostiserar ett överskott på helår, men att resultatet inte når upp till målsättning för god 
ekonomisk hushållning samt att socialnämnden befarar ett underskott för helåret 2021. Parallellt har 
partigruppernas förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024 beretts. Av förslagen framgår att 
nämnderna inte tilldelas medel för beräknade volymer och kostnadsökningar och därför måste vidta 
åtgärder för att nå en budget i balans för verksamhetsåret 2022 och framåt. Av den anledningen 
behöver kommunstyrelsen ta ställning till stöd för nämndernas omställning genom att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ett sådant stöd som kan behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Nytt ärende, men är relaterat till: 
Kommunens fyramånadersrapport, se eget ärende till samma sammanträde KS/2021:262 
Partigruppernas budgetförslag, KS § 189 KS/2021:183 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 226 
Uppsiktsplikt övriga juridiska personer 
KS/2021:188 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag, kommunalförbund och 
gemensam nämnd under 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamhet som under föregående kalenderår har 
bedrivits av helägt eller delägt kommunalt bolag, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (Kommunallag 
(2017:725) 6 kap 9 §). 
 
Ägarsamråd har hållits med de helägda bolagen, AB Timråbo, Timrå Vatten AB och Midlanda Centrum 
AB/Timrå Invest AB som har bedrivit aktiv verksamhet. För Wifsta Water AB har verksamheten i 
huvudsak varit vilande. 
 
Ägarsamråd har genomförts med överförmyndarnämnd och Räddningstjänstförbund. 
 
Ledamöter i övriga styrelser och kommunalförbund har granskat förenligheten. 
 
Bedömningen är att verksamheten 2020 har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det finns inga förslag till att vidta åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för bedömning av uppsikten 2020 
Protokoll ägarsamråd AB Timråbo 
Protokoll ägarsamråd Timrå Vatten AB 
Protokoll ägarsamråd Midlanda Centrum AB/Timrå Invest AB 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 227 
Fyramånadersrapport 2021 - Kommunstyrelsen 
KS/2021:262 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna fyramånadersrapporten för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. 
 

2. Uppdra till näringslivskontoret att göra en analys av näringslivets utveckling och påverkan på 
den ökade arbetslösheten för återrapport och användning i arbetet med verksamhetsplan och 
budget 2022 för kommunstyrelsen. Återrapporteras i kommunstyrelsen i september 2021. 

 
3. Uppdra till kommunledningskontoret  att i anslutning till delårsrapporten noggrant följa 

utvecklingen av arbetslösheten och överväga behov av tillkommande insatser/åtgärder. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska styra den egna verksamheten utifrån verksamhetsplan och budget för 
verksamhetsåret. Kommunledningskontoret har sammanställt en fyramånadersrapport för 
kommunstyrelsens verksamhet. Överlag redovisas en betydande påverkan av pandemin på 
verksamheten, med viss fördröjning i genomförandet av strategiska åtgärder. Samtidigt följer 
verksamheten planerade insatser och bidrag till fullmäktiges verksamhetsplan och budget, och samtliga 
uppdrag genomförs enligt plan även om de är fördröjda i tid på grund av pandemin. Verksamheten 
bedrivs även inom den ekonomiska ramen som är satt för verksamheten, med en positiv avvikelse för 
perioden framförallt på grund av fördröjningar i genomförandet av verksamhet. 
 
Det finns en avgörande avvikelse och det är Fler i arbete. Trots att samtliga planerade åtgärder är 
vidtagna enligt plan och verksamheten fungerar väl, så ökar arbetslösheten. I verksamhetsplanen för 
året antogs även att arbetslösheten skulle öka på grund av pandemin, men inte i den här utsträckningen. 
Av den anledningen finns det skäl att analysera orsaken inom kommunstyrelsens ansvarsområde – 
näringslivsutveckling och företagsklimat – och noggrant följa utvecklingen. Bedömningen vid 
fyramånadersrapporten är att det inte krävs ytterligare åtgärder då rätt insatser genomförs och bör få 
önskad effekt. Däremot bör en fördjupad analys ligga till grund för kommunstyrelsens arbete med 
verksamhetsplan och budget 2022 samt för hantering av kommande delårsrapport med eventuellt 
tillkommande aktiva åtgärder. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan och budget för 2021, KS § 370, KS/2020:414 
 
Beslutsunderlag 
Fyramånadersrapport för kommunstyrelsen 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Näringslivschefen 
 
Exp     /     2021  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 228 
Fyramånadersrapport med prognos 2021 
KS/2021:191 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna fyramånadersrapporten och lägga den till handlingarna. 
 

2. Uppmana socialnämnden att sammanställa kostnader som orsakas av covid-19 till och med 
augusti, med prognos för helår och redovisa i delårsrapporten 2021 med begäran om 
kostnadstäckning med medel från kommunstyrelsens finansförvaltning. 

 
3. Uppmana socialnämnden att analysera orsaker till budgetavvikelserna i övrigt och redovisa 

analysen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårsrapporten 2021. 
 

4. Uppmana socialnämnden att vidta aktiva åtgärder baserat på analys för att bidra till en budget i 
balans. Åtgärder med förväntad effekt redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
delårsrapporten 2021. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat fyramånadersrapport per 30/4-21 samt gjort en 
prognos för helåret 2021, både vad gäller bidrag till fullmäktiges målbilder och inriktningsmål samt 
uppdrag och vad gäller ekonomisk resursanvändning. Av rapportens ekonomiska del framgår att 
resultatet t o m april-21 avviker positivt från budget med 16,3 mnkr, främst beroende på förbättrade 
skatteintäkter enligt SKR:s prognos, senarelagd verksamhet och delvis på ej budgeterade 
sjukersättningar på grund av Covid-19. 
 
De av styrelse/nämnder samt finansförvaltning avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2021 är 
sammantaget en prognostiserad positiv avvikelse mot budget(4,8 mnkr) med 2,0 mnkr dvs ett 
prognostiserat resultat om 6,8 mnkr vilket motsvarar 0,6 procent av skatter och generella statsbidrag. 
 
De kommunala målen om dels ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag, en oförändrad 
eller positiv trend för soliditeten uppnås bara delvis om prognoser blir resultat. 
 
I rapporten finns en enklare uppföljning av verksamheten( mål, styrtal, uppdrag mm) enligt 
kommunens styrmodell fr o m 2021. 
 
Kommunstyrelsen och socialnämnden ska fatta aktiva beslut om hur den ekonomiska avvikelsen för 
socialnämnden ska hanteras. Rapporteringen av inriktningsmål och uppdrag kräver inga sådana aktiva 
beslut. Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att uppmana socialnämnden att analysera 
avvikelsen och att vidta aktiva åtgärder för att få ekonomin i balans, parallellt med att statliga intäkter 
för Covid-19 på balansen kan användas för att täcka hela eller delar av nämndens underskott som 
förklaras av Covid. Uppsikten tillämpas inom ordinarie rapporteringsmodell, analys och åtgärder inom 
nämndens egna styrning och följs upp med aktiva beslut i anslutning till delårsrapport. 
 
  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Fyramånadersrapport med prognos 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Styrelser/nämnder 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 229 
Redovisning av internlån per 210630 
KS/2021:178 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna redovisnings av internlån per 210630 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 210630 rörande kommunens internlån.  
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 618 750 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av internlån per 210630 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 230 
Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av 
anställdas bisysslor. 
KS/2021:209 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge svar på revisionsrapporten enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram Vägledande råd och bestämmelser för bisysslor 
med syfte att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, 
förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. I uppdraget ingår 
systemlösning för fungerande uppföljning och central sammanställning av bisysslor. 

 
3. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram grundläggande utbildning av medarbetare i 

Timrå kommun för att göra vägledande råd och bestämmelser kända. 
 
4.  Återrapportera utförda åtgärder senast på kommunstyrelsen i december 2021. 

____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av 
anställdas bisysslor.  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 30 augusti 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Kommunledningskontoret har tagit del 
av rapporten och besvarat revisionens rekommendationer som underlag till kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer 
Kommunchef 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231 
Revisionsrapport - Ärendehantering och beslutsprocess 
KS/2021:146 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommuns revisorer har gjort en översiktlig granskning av ärendehantering och beslutsprocessen i 
styrelser och nämnder.  Syftet med granskningens är att övergripande bedöma huruvida 
styrelser/nämnder har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess. Revisionens 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess.  
 
Revisionen önskar svar på revisionsrapporten senast den 18 juni 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport  
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 232 
Färdtjänstresor och smittspridning av Covid -19 
KS/2020:224 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fortsatt begränsning av antalet färdtjänstberättigade i specialfordon till två färdtjänstberättigade 
resenärer per resa och i taxifordon till en färdtjänstberättigad per resa. Medresenärer och 
ledsagare medföljer som vanligt. Färdtjänstberättigade kan själva välja att fortsatt samordna sina 
resor.  

 
2. Begränsningen gäller som längst till 2021-08-31. 

____ 
 
Ärendet 
Ett flertal kommuner i länet valde våren 2020 då Covid- 19 blev en stor riskfaktor att tillfälligt göra 
förändringar vid färdtjänstresor. Timrå kommun gjorde likadana förändringar och följde Region 
Västernorrlands begränsningar på antalet resenärer per resa. Vår nuvarande begränsning upphör 2021-
07-31 och är nu i behov av förlängning på grund av fortsatt rådande risk av smittspridning av Covid- 19 
under sommar/hösten 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 425/21 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att begränsningen ska gälla som längst till 2021-08-31 samt att punkt 3 tas bort 
i beslutsförslaget. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst Timrå kommun KF 2018-04-23 § 60. 
 
Protokollsutdrag till 
Annette Lehnberg 
 
Exp     /     2021 
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§ 233 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
KS/2021:183 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Fastställa Socialdemokraternas 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 Björn Hellquist (L) och Patrik Eriksson (T) till förmån för eget 
förslag. 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Ulf Lindholm (SD) 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 
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organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam 
beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.  
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 
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag. 
 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
  
Björn Hellquist (L) och Patrik Eriksson (T) föreslår bifall till Liberalernas Timråpartiets budgetförslag. 
 
Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer partiernas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
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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§ 234 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell maj 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. 
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§ 235 
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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§ 236 
Information om Sinnenas Vägar, Presentkort Timrå och återinvigning av 
Y-et 
KS/2021:266 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Näringslivskontoret återrapporterar och presenterar utfall och planen framåt för:  
 
- Sinnenas Vägar 
Sinnenas vägar är den stora besöksnäringssatsningen som tar avstamp i kommunens 
besöksnäringsprogram. Här samlas alla besöksmål och aktörer tillsammans i samma plattform. 
Plattformen kommer vara en levande samlingspunkt under ständig utveckling. Den lanseras till 
morsdag 2021 och kommer att vidareutvecklas under hela sommaren för att vara ”färdig” till 
återinvigningen av Y-et i september 2021. www.sinnenasvagar.se  
 
- Presentkort Timrå  
Under våren har Näringslivskontoret tagit fram och utvecklat Presentkort Timrå. Lansering kommer 
ske i mitten av juni-2021. Responsen under arbetet har varit mycket positivt och många aktörer ansluter 
sig. Information om presentkortet kommer att finnas på www.fromtimrawithlove.se   
 
- Återinvigning av Y-et.  
I samarbete med Kultur- och Teknikförvaltningen och föreningen Y-ets framtid planeras för 
återinvigningen av Y-et till helgen den 3-4-5 september 2021. Återinvigningen samordnas med den 
stora lanseringen av Sinnenas vägar och består av tre tematiserade dagar. Konst- och kultur, familjen 
och upplev Timrå. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2019:140 
KS/2021:54 
KS/2021:157 
KS/2020:60 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
Kultur och Teknikförvaltningen  
 
Exp     /     2021 
  

http://www.sinnenasvagar.se/
http://www.fromtimrawithlove.se/
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§ 237 
Återrapport IOP trygghetsvandringar med Timrå IK. 
KS/2020:486 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Avtalet om trygghetsvandringar/nattvandringar mellan Timrå IK och Timrå kommun beskriver syfte 
och mål med avtalet, vad som ska utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till. 
I Kommunens inriktningsmål ”Trygghet, delaktighet och livslångt lärande” och  
”Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer” finns stöd för samverkan i syfte att bidra till trygghet för 
invånarna i Timrå kommun och att låta barnen gå först.  
I IoP mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan är att skapa en tryggare 
tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Den unge medborgaren ska känna att det 
finns vuxna ute som kan kontaktas om behov uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också 
bidrar till ett stärkt föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta. 
Enligt avtalet ska uppföljning ske löpande.  
Ett första uppföljningsmöte har skett 2021-03-31 efter en månads verksamhet. Erfarenheterna är 
mycket goda. De som vandrar får positiva kommentarer från ungdomarna. Föräldrar som deltar och 
föreningarna som är engagerade ger positiva omdömen om arbetet. 
Planen för fortsatt uppföljning ser ut så här: 

• En ny uppföljning av hela vårens arbete är planerad till juni 2021. 
• Inför höstupptakten genomförs ett uppföljningsmöte. 
• Året i sammanfattning följs upp inför kommande årsskifte/verksamhetsberättelse. 

Uppföljningsrutinen är utarbetad enligt Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av 
verksamheter som utförs av privata utförare.  
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 424/20 
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§ 238 
Uppföljning T1, Affärsplan 2021 med plan 2022-2024 - MittSverige Vatten 
och Avfall 
KS/2021:259 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall AB har inkommit med: Uppföljning T1, Affärsplan 2021 med plan 2022-
2024. 
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§ 239 
Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad 
segregation och goda livschanser för alla 
KS/2021:250 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade den 17 december om handlingsplanen Ett Sverige som håller ihop - Regeringens 
insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla. 
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§ 240 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 22 Försäljning av 
småhustomt i Strand, 
Söråker 

Köpeavtal, undertecknat KS/2020:462 

KS DEL/2021 § 23 Ekonomichef Borgen för Lån Timrå 
Vatten AB 

KS/2021:261 
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§ 241 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:19 2021-05-27 Kallelse årsstämma MSVA - Per 

capsulam 
2021-05-03 

KS/2021:19 2021-05-27 Kallelse årsstämma MSVA - Per 
capsulam § 7 MSVA Granskningsrapport ÅR 2020 

2021-05-03 

KS/2021:19 2021-05-27 Kallelse årsstämma MSVA - Per 
capsulam § 7 MSVA ÅR 2020 inkl RB och 
Granskningsrapport 

2021-05-03 

KS/2021:19 bilaga till 2021-05-27 Kallelse årsstämma MSVA - 
Per capsulam § 14 Sammanställning av beslut 
fattade av kommunfullmäktige 2020 

2021-05-03 

KS/2021:19 2021-05-26 Kallelse årsstämma TVAB - Per 
capsulam 

2021-05-03 

KS/2021:19 bilaga till 2021-05-26 Kallelse årsstämma TVAB - 
Per capsulam § 7 TVAB ÅR 2020 inkl RB och 
Granskningsrapport 

2021-05-03 

KS/2021:19 bilaga till 2021-05-26 Kallelse årsstämma TVAB - 
Per capsulam § 7 TVAB Granskningsrapport ÅR 
2020 

2021-05-03 

KS/2021:16 Direktionens sammanträdesprotokoll 2021-02-19 
underskrivet 

2021-05-05 

KS/2021:3 Enkät från revisorerna i Kommuninvest 
ekonomisk förening 

2021-05-05 

KS/2021:3 Delgivning Beslut kemisk ogräsbekämpning 
järnväg TRV 202120764, ert dnr MBN2021379 

2021-05-05 

KS/2021:15 20210526 Kallelse årsstämma Timråbo 2021-05-06 
KS/2021:15 bilaga till 20210526 Kallelse årsstämma Timråbo 

ÅR2021TBO 
2021-05-06 

KS/2021:3 Ägarsamråd, anteckningar 2021-04-16 - 
Överförmyndarnämnden Mitt 

2021-05-06 

KS/2021:3 Ägarsamråd, 2021-04-14 - 
Överförmyndarnämnden Mitt 

2021-05-06 

KS/2021:3 Kallelse till dubbelspårets dag 21 maj 2021 - 
kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma, 
ostkustbanan 

2021-05-07 

KS/2021:3 remiss, Sverigeloppet cykel, dnr 258-58-2021 2021-05-07 
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KS/2021:3 bilaga till remiss, Sverigeloppet cykel, dnr 258-58-
2021 3797-2021 Begäran om yttrande över 
cykeltävlingen Sverigeloppet, dnr 258-58-2021, 
svar senast 2021-07-01 

2021-05-07 

KS/2021:3 Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor, 
skyddsjakt skarv, dnr 218-3326-2021 

2021-05-07 

KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2021-04-21 Vidimerat, Midlanda 
Centrum AB under namnändring till Timrå Invest, 
2021-04-21 

2021-05-10 

KS/2021:3 e-post Remiss Pneumokockvaccination som ett 
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år 
och äldre 

2021-05-11 

KS/2021:3 Bilaga Remiss Pneumokockvaccination S2021 
03381-1 S2021 02890 Uppdatering av underlag om 
pneumokockvaccination Hälsoekonom 6884728 1 
1 (2) 

2021-05-11 

KS/2021:3 Bilaga Remiss Pneumokockvaccination S2021 
02890 Uppdatering av underlag om 
pneumokockvaccination Beslutsunderlag 

2021-05-11 

KS/2021:3 Bilaga Remiss Pneumokockvaccination 
Remissbrev 

2021-05-11 

KS/2021:20 Kollektivtrafikmyndigheten Förbundsdirektionen 
Protokoll 2021-05-11 

2021-05-12 

KS/2021:3 Senaste nytt från Nya Ostkustbanan 2021-05-12 
KS/2021:18 Bolagsrapport T1 Midlanda Flygplats 2021-05-17 
KS/2021:18 Midlanda flygplats AB T1 2021 2021-05-17 
KS/2021:17 Bolagsrapport T1 Midlanda Fastigheter 2021-05-17 
KS/2021:17 Midlanda Fastigheter AB T1 2021 2021-05-17 
KS/2021:3 bilaga till Kallelse årsstämma 2021 Inera AB 2021-05-17 
KS/2021:3 e-post Kallelse till årsstämma 2021 - Inera AB 2021-05-17 
KS/2021:3 bilaga till Kallelse årsstämma 2021 Inera AB, 

Representant eller Ombud till årsstämma i Inera 
AB 

2021-05-17 

KS/2021:16 Sammanträdesprotokoll ägarråd 2020-04-24 2021-05-17 
KS/2021:16 Sammanträdesprotokoll ägarråd 2020-10-09 2021-05-17 
KS/2021:3 bilaga till Komplettering statsbidrag för 2020 för 

merkostnader med anledning av covid19, 
Diarienummer 14240 2021 

2021-05-17 

KS/2021:3 Komplettering statsbidrag för 2020 Dnr 
142402021 

2021-05-17 

KS/2021:19 TVAB Styrelserapport 2021-04 2021-05-18 
KS/2021:20 Protokoll 2021-05-20 med bilagor, signerat 2021-05-24 
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