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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 13:15-14:15 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) ordf §§ 242-255, 261-291 
Mari Eliasson (S) §§ 242-255, 261-291 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) deltar via Zoom 
Anna-Lena Fjellström (S) deltar via Zoom 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) §§ 242-264, 266-291 deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T) §§ 242-249, 251-255, 261-264, 266-
291  
deltar via Zoom 
Ulf Lindholm (SD) §§ 242-264, 266-291 
Tony Andersson (M) ordf §§ 256-260 
Niklas Edén (C) deltar via Zoom 
Patrik Eriksson §§ 250, 256-260 deltar via Zoom 
Annika Söderberg §§ 256-260 
Lisbeth Eklund §§ 256-260 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Söderberg (S), ersättare §§ 242-255, 261-291 
Lisbeth Eklund (S), ersättare §§ 242-255, 261-291 
Gun Stefansson (L) deltar via Zoom 
Patrik Eriksson (T) , ersättare 242-249, 251-255, 261-
291 deltar via Zoom 
Marianne Larsson (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD), deltar via Zoom 
Oskar Andersson (M), deltar via Zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 
 

Utses att justera Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 1 september 2021  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande §§ 242-255, 261-
291 

Helene Olofsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Tony Andersson (M), ordförande §§ 256-260 Anna-Lena Fjellström (S), justerare 

……………………………………………………. 
Ulf Lindholm (SD), justerare 
 
  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Anslaget uppsatt den 
2021-09-01 

Anslaget nedtas den 
2021-09-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§242-§291 

……………………………………………………………….. 

 

Helene Olofsson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 31 augusti  
Sammanträdet öppnas, § 242 
Anteckna närvarande, § 243 
Mötets former och genomförande, § 244 
Utse justerare, § 245 
Fastställa ärendelista, § 246 
Remissvar Nätkoncession, § 247 
Remissvar- Översiktsplan Sundsvall 2040, § 248 
Remissvar till Förslag till nya föreskrifter för väg E14, Västernorrlands län, § 249 
Betydande miljöpåverkan - ändring av byggnadsplan Söråker 21:1 m.fl, § 250 
Stöd för nämndernas omställning: tidsbegränsat omställningspaket, § 251 
Uppdrag verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen, § 252 
Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet 2022-2025, § 253 
Bredbandslyftet: aktivitetsplan och inriktning 2021-2024, § 254 
Remissvar - En ny medborgardriven mötesplats, § 255 
Beslut om planbesked för fastigheten Torsboda 1.2 m.fl, § 256 
Borgen för lån, Timrå Invest AB, § 257 
Ägartillskott Timrå Invest AB, § 258 
Bolagsordning Timrå Invest AB, § 259 
Ägardirektiv Timrå Invest AB, § 260 
Skolmiljarden, kommunal hantering, § 261 
Nya riktlinjer för markanvisning exploatering, § 262 
Partiernas redovisning av partistöd 2020, § 263 
Biblioteksplan 2022-2026, § 264 
Motion från Per Arne Frisk "Timrå kommun bör anställa äldreomsorgsläkare - Socialnämndens svar, § 
265 
Medborgarförslag om Säker skolväg för barnen i Fagervik - kultur- och tekniknämndens beslut, § 266 
Medborgarförslag om att Lillstrimma borde bli staty på torget i Timrå - Kultur- och tekniknämndens 
beslut, § 267 
Medborgarförslag om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas fasad - Kultur- och tekniknämn-
dens beslut, § 268 
Medborgarförslag om sopsortering, § 269 
Svar på revisionsberättelse Stiftelsen Per Bergmans Donationsfond, § 270 
Etablering Torsboda – information, § 271 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2021, § 272 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 273 
Delårsrapport januari - april 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 274 
Budget 2022-2024 - Överförmyndarnämnden MITT, § 275 
Laglighetsprövning och begäran om inhibition, § 276 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" - Barn- och utbildningsnämn-
dens beslut, § 277 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" - Kultur- och tekniknämndens 
beslut, § 278 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" - Miljö- och byggnadsnämn-
dens beslut, § 279 
Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - Socialnämndens svar, § 280 
Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan, § 281 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boendeområde, Vivstahöjden - Kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 282 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Energieffektivisering - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 283 
Kollektivtrafikpolitisk handlingsplan 2022, § 284 
Tertialrapport april 2021 – Kollektivtrafikmyndigheten, § 285 
VA-taxa 2022 - Timrå Vatten AB, § 286 
Beviljade medel till Länsstyrelsen Västernorrland för projektet Resurs- och kompetenscentra hedersre-
laterat våld och förtryck, § 287 
Nämnden för hållbar utveckling - protokoll ang Bussgods i Västernorrland AB:s framtid, § 288 
Anmälan av delegationsbeslut, § 289 
Anmälan av informationsärenden, § 290 
Antal resenärer vid färdtjänstresor – Covid-19, § 291 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 244 
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 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 245 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Anna-Lena Fjellström (S) och Ulf Lindholm (SD) att tillsammans med ordföranden, justera da-
gens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 1 september 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 246 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendet: Antal resenärer vid färdtjänstresor – Covid-19. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 247 
Remissvar Nätkoncession 
KS/2021:296 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Avge yttrande enligt Samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har på begäran från Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit del av ansökan om nätkon-
cession från SCA Graphic Sundsvall AB gällande fortsatt användning av befintlig kraftledning ovan 
mark vid Östrands Massafabrik i Timrå kommun (se ledningens sträckning i MKB). Ansökan avser en 
luftledning som ska drivas med 6,6 kV (nominell spänning) och konstrueras för 12 kV (konstruktions-
spänning). Ei har bestämmanderätt över fortsatt tillstånd. 
Noteringar 
Stadsplan S145 – Ledningen är dragen inom område för byggnad över mark. Nätkoncessionen är för-
enlig med stadsplanen.   
ÖP 2035 – Ledningen är delvis dragen genom utpekat område för framtida järnväg och område av riks-
intresse för kommunikationer. Ledningen är en luftledning och nätkoncessionen bedöms inte ytterligare 
påverka riksintressen eller kommunala intressen.  
Ledningen ligger inte i närheten av skolor eller förskolor. Nätkoncessionen bedöms inte påverka män-
niskors hälsa eller öka risken för olyckor.  
 
Timrå kommun bedömer att begäran om nätkoncession inte strider mot detalj- eller översiktsplaner 
eller i övrigt påverkar området negativt. Timrå kommun har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
Timrå Översiktsplan ÖP2035 
Stadsplan S145 (Antagen 1986)  
Vision 2025 
SCA, SCA Östrand, fjärrvärmecentral (MKB)  
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, Energimarknadsinspektionen  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Energimarknadsinspektionen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 248 
Remissvar- Översiktsplan Sundsvall 2040 
KS/2021:344 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) till förmån 
för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har tagit del av planförslaget för Sundsvalls nya översiktsplan. 
Planförslaget lyfter upp mellankommunala frågor som berör Timrå kommun så väl som hela regionen. 
Noteringar 
Lyfter fram den gemensamma utvecklingsinriktningen för Sundsvallsregionen 
Infrastruktursatsningar i regionen som järnväg och E14 
Stora tillväxtambitioner med 5000 nya jobb till 2030 
 
Timrå kommun bedömer att planförslaget är välskriven och har bra ståndpunkter. Timrå kommun har 
inget att erinra, förutom vikten av en flygplats där vi föreslår en omformulering. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till beslutsförslaget med 
ett tillägg: Att Timrå kommun avstyrker alla utpekade områden för ny vindkraftsetablering. En utbygg-
nad av vindkraft leder till minskade intäkter för Timrå kommuns råkraft. 
Stefan Dalin (S), Niklas Edén (C) och Stig Svedin (V) föreslår avslag på Robert Thunfors (T), Björn 
Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) tillägg till förslaget samt bifall till beslutsförslaget. 
Alla ledamöter bifaller beslutsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholm (SD) förslag. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors (T), 
Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) förslag röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunsty-
relsen beslutar avslå Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Ulf Lindholms (SD) tillägg till försla-
get: Att Timrå kommun avstyrker alla utpekade områden för ny vindkraftsetablering. En utbyggnad av 
vindkraft leder till minskade intäkter för Timrå kommuns råkraft. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådsversion, i textform 
Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådsversion, kartor 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Förteckning över riksintressen och hur dessa påverkas av planförslaget (bilaga till MKB) 
Förteckning över miljökvalitetsnormer och hur dessa påverkas av planförslaget (bilaga till MKB) 
Sundsvallsregionens förslag till gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplaneringen 
Remissvar Sundsvall Översiktsplan 2040 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Sundsvalls kommun 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 249 
Remissvar till Förslag till nya föreskrifter för väg E14, Västernorrlands 
län 
KS/2021:256 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Avge yttrande med beslutade ändringar enligt Samhällsenhetens förslag. 
____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M) till förmån för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Trafikverket har skickat ut förslag till nya föreskrifter för väg E14, Västernorrlands län samt upphä-
vande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2012:47) om hastighetsbegränsning på väg E14 i Väster-
norrlands län, mellan Högom trafikplats till Jämtlands läns gräns. Remissen omfattar konsekvensutred-
ning samt förslag till föreskrifter. Trafikverket har som avsikt att sänka hastighetsgränsen till 80 km/tim 
på de avsnitt där det är 100/90 km/h. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegräns-
ningen ska vara anpassad till vägens utformning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Alternativet att behålla 
nuvarande hastighetsgräns anses inte befogat av Trafikverket då sträckan inte är mötesseparerad. Resti-
den längs hela sträckan ökar teoretiskt med 10,8 minuter. 
 
Timrå kommun står positivt till en ökad trafiksäkerhet. Men de ökade restiderna är inte hållbart i Norr-
land. Mittseparering av vägar bör prioriteras snarast för att ge oss här uppe samma standard av vägar 
och säkerhet som det prioriterats för södra Sverige. Timrå anser att istället för att genomföra hastig-
hetssänkningarna längs E14, ska Trafikverket ta fram en tydlig plan för hur en hastighet om 100 km/h 
på E14 kan uppnås, samt omgående påbörja den fysiska planeringsprocessen för en mittseparering av 
E14. I Trafikverkets konsekvensutredning framgår att i princip hela Norrland, med några få undantag, 
får försämrad tillgänglighet om de föreslagna hastighetsförändringarna genomförs. I övriga Sverige har 
Europavägarna redan mittseparerats, medan E14 kvarstår, vilket innebär att vår region hamnar långt 
efter övriga Sverige vad gäller Europavägarnas standard. Tillgängligheten i denna del av landet försäm-
ras, medan tillgängligheten i södra delen av landet förbättras. Ur ett regionalpolitiskt perspektiv är det 
inte en hållbar eller godtagbar utveckling när det finns tydliga mål om att hela Sverige ska leva. Konse-
kvensen för Västernorrland blir stor då tillgängligheten genom fjärrtransporter identifierats som nyck-
eln till regional tillväxt.  
 
Trafikverket har inte tagit hänsyn till de negativa effekterna på tillgänglighet och regional utveckling. 
Genomförs förslaget, kan det leda till långsiktiga strukturella effekter, där reducerad tillgänglighet för-
stärker negativa trender i befolkningsutveckling, medför sämre utbud av arbetsplatser, försvårar kompe-
tensförsörjning för industrin, tjänstesektorn och besöksnäringen, samt försvagar sambanden mellan 
arbetsmarknadsområdena i stråket, vilket sammantaget medför en försämrad regionalekonomisk ut-
veckling.  
 
Timrå kommun står inte bakom förslag till nya hastighetsgränser på E14 i Västernorrlands, förutom på 
delen 210 meter öster om trafikplats Högom till 1 140 meter öster om väg 663 Töva där förslaget om 
en ny hastighetsgräns på 100 km/h tillstyrks. Hastighetssänkningen anses vara en temporärlösning som 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

inte är hållbar och kommer med negativa konsekvenser. Säkerheten uppnås bäst med mittseparering 
och det är något som bör prioriteras istället. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår följande ändringar i remissvaret: 
Lägga till överst i dokumentet: 
Ställningstagande 
Timrå kommun avstyrker förslag till nya hastighetsgränser på E14 i Västernorrlands, förutom på delen 
210 meter öster om trafikplats Högom till 1 140 meter öster om väg 663 Töva där förslaget om en ny 
hastighetsgräns på 100 km/h tillstyrks.  
Samt en överskrift: Utvecklad beskrivning av ställningstagande. 
 
Ta bort texten i tredje stycket: Timrå kommun står inte bakom förslag till nya hastighetsgränser på E14 
i Västernorrlands, förutom på delen 210 meter öster om trafikplats Högom till 1 140 meter öster om 
väg 663 Töva där förslaget om en ny hastighetsgräns på 100 km/h tillstyrks. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins förslag till ändring i remissvaret. 
 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår ett tillägg 
med att Timrå även ställer sig bakom regionens yttrande. 
 
Stefan Dalin (S) och Björn Hellquist (L) förslår avslag till tillägget då regionens yttrande ej låg med i 
handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) förslag att 
Timrå även ställer sig bakom regionens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikföreskrift – förslag 
Konsekvensutredning 
Bilaga 2 i konsekvensutredning 
Bilaga 3 i konsekvensutredning 
Bilaga 4 i konsekvensutredning 
Bilaga 5 i konsekvensutredning 
Bilaga 6 i konsekvensutredning 
Remissvar  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Trafikverket 
 
Exp     /     2021 
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§ 250 
Betydande miljöpåverkan - ändring av byggnadsplan Söråker 21:1 m.fl. 
 
KS/2020:352 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Planändringen bedöms inte innebära konsekvenser som medför en betydande miljöpåverkan och där-
med bedöms det att en strategisk miljöbedömning inte behövs upprättas. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Patrik Eriksson (T) 
tjänstgör istället för Robert Thunfors (T). 
____ 
 
Ärendet 
För planer som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om planen med-
för en betydande miljöpåverkan, detta ska ske inom ramen för detaljplanesamrådet. Kommunen ska 
även genomföra ett samråd om frågan med länsstyrelsen och andra kommuner som kan antas bli be-
rörda utifrån sitt särskilda miljöansvar. Efter undersökningen ska frågan om betydande miljöpåverkan 
avgöras genom ett särskilt beslut. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att en strategisk miljöbedömning för planen 
behöver upprättas. 
 
Planändringen berör Timråbos nya exploatering för flerfamiljshus på fastigheten Söråker 2:72 del 3. För 
att ta ställning till om planens genomförande kan antas ha en betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte, 
har en undersökning genomförts med hjälp av en checklista. Undersökningen kom fram till att plan-
ändringen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. I samband med samrådet för planänd-
ringen 2020-05-10 till 2020-06-07 skickades undersökningen ut till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrel-
sen bedömer i enighet att planändringen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Då det är en ändring av en detaljplan är det endast de tillkommande planbestämmelserna som prövas är 
det även endast de som undersöks.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om positivt planbesked 2020-10-06 § 321 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Undersökning av BMP 
Vision 2025 
Samrådshandling 
Plankarta 
 
Protokollsutdrag till 
Timråbo 
Exp     /     2021 
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§ 251 
Stöd för nämndernas omställning: tidsbegränsat omställningspaket 
KS/2021:264 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna omställningspaket att gälla till och med 2022-12-31. 
 

2. Fastställa riktlinjerna för uppsägningslön och pensionserbjudande att gälla till och med 2022-12-
31. 

 
3. Medge att nämndernas kostnader för omställning med hjälp av uppsägningslön och pensionser-

bjudande finansieras via kommunstyrelsens finansförvaltning för dessa två verksamhetsår. 
 

4. Uppdra till kommunledningskontoret att varje kvartal redovisa kostnader för omställning som 
redovisats på finansförvaltningen samt att återsöka samtliga medel om statliga pengar tillskjuts 
för omställning. 

 
5. Uppmana nämnderna att arbeta aktivt med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-

2024. 
____ 
 
Ärendet 
Av fyramånadersrapporten 2021 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. Ny verksamhetsplan och budget 2022-2024 är antagen av kommun-
fullmäktige. Av beslutet framgår att nämnderna inte tilldelas medel för beräknade volymer och kost-
nadsökningar och därför måste vidta åtgärder för att nå en budget i balans för verksamhetsåret 2022 
och framåt. Skattesatsen har även sänkts. Sänkningen finansieras med medel i framtidsfonden 2022 
men innebär allt annat lika att försämra resultatet eller nämndernas budgetramar 2023 med -14 mnkr. 
Av den anledningen har kommunstyrelsen uppdragit till kommunledningskontoret att ta fram stöd för 
nämndernas omställning som kan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021. Nu 
återrapporteras uppdraget. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Relaterade ärenden: 
Kommunens fyramånadersrapport, KS/2021:262 
Skattesats 2022, KF 2021 § 101, KS/2021:249 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024, KF 2021 § 127, KS/2021:183 
 
Uppdrag i samma ärende: 
Uppdrag stöd för nämndernas omställning, KS 2021 § 225, KS/2021:264 
 
Beslutsunderlag 
Omställningspaket: bakgrundinformation och rutin 
Pensionslösning 90% intresseanmälan 
Avtal uppsägningslön 
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 252 
Uppdrag verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen 
KS/2021:335 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget 2022 för kom-
munstyrelsen 

 
2. Återkomma till sammanträdet i oktober med utkast för dialog och synpunkter. 

 
3. Överlämna slutligt förslag till verksamhetsplan och budget 2022 till sammanträdet i november. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska upprätta verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 enligt kommun-
fullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024 med upprättade budgetdirektiv och planeringsför-
utsättningar. Kommunstyrelsen ges möjlighet att i ärendet diskutera inriktningen för arbetet samt ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag i två steg: först ett utkast för dialog och därefter 
med ett slutligt förslag. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 ska vara fastställd i no-
vember 2021, parallellt med att nämndernas verksamhetsplan och budgetar kvitteras. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen genomförde analysseminarium för verksamhetsplan och budget 2022 den 15 juni 
2021. 
 
Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan och budget 2022-2024 den 14 augusti 2021, § 127, dnr 
KS/2021:183. 
 
Beslutsunderlag 
Dokumentation analysseminarium 15 juni 2021. 
Planeringsdirektiv 2022-2024 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 253 
Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet 2022-2025 
KS/2021:184 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta samverkansavtal med Mittuniversitetet 2022-2025 
 

2. Finansiera samverkansavtalet enligt antagen verksamhetsplan och budget 2022-2025 med 1 
mnkr/år och avsätta medel för det i kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget. 

 
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har under våren 2021 följt upp samverkansavtalet med mittuniversitetet 2017-2021. 
Samverkan har fungerat väl och det finns en väl fungerande samverkansform upparbetad. I verksam-
hetsplan och budget 2022-2025 har antagandet varit att samverkan med Mittuniversitetet ska fortsätta 
och medel för detta är avsatt i kommunstyrelsens budgetram. Medfinansieringen på 1 mnkr per år mot-
svarar finansieringen under föregående avtalsperiod. Upprättat avtal bygger på kommunens styrmodell 
och ska bidra till kommunens tre prioriterade målbilder, sex inriktningsmål och är ett viktigt verktyg för 
att arbeta med strategin Skapa utveckling. Det finns stora ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar 
med att fortsätta den framgångsrika samverkan med universitetet. Kommunledningskontoret har berett 
avtalsförslaget efter avstämning med kommunstyrelsen och i dialog med Mittuniversitetet. Efter be-
handling i kommunstyrelsen är parterna redo att underteckna avtalet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Timrå kommuns nuvarande samverkansavtal med Mittuniversitetet gäller 2017-2021, KS 2017 § 186 
dnr KS/2017:151. 
Mittuniversitetet – återkoppling av samverkansavtal, KS 2019 § 78, dnr KS/2019:56 
Beslut för utveckling av folder för att kommunicera samarbetet mellan Mittuniversitetet och Timrå 
kommun, KS 2021 § 25, dnr KS/2020:510 
Information/workshop Kommunstyrelsen med Mittuniversitetet om vad som uppnåtts i samverkan 
samt ingångsvärden för fortsatt samverkansavtal, i anslutning till sammanträde våren 2021 
Workshop tjänstepersonsorganisationerna med uppföljning av avtal och inriktning ny avtalsperiod, 
2021-05-03. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal Timrå kommun och Mittuniversitetet 2022-2025 
Bilaga 1: Samverkansmodell Timrå 
Bilaga 2: Uppföljningsmodell Timrå 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 254 
Bredbandslyftet: aktivitetsplan och inriktning 2021-2024 
KS/2021:327 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fastställa aktivitetsplan och inriktning 2021-2024 enligt inriktning i verksamhetsplan och budget 
för kommunstyrelsen 2021 och för planperioden 2022-2024. 

 
2. Uppdra till kommunchefen att genomföra aktivitetsplan och inriktning 2021-2024. 

 
3. Godkänna att Servanet går in med ansökan om stöd från Post- och telestyrelsen enligt förslag i 

aktivitetsplan och inriktning för perioden 2021-2024. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har deltagit i Bredbandslyftet. Programmet leds av Bredbandsforum med stöd av reg-
ional bredbandskoordinator men kräver ett engagemang från kommunens politiker och tjänstepersoner. 
Syftet med programmet är att se över de strategiska val som kommunen har gjort för att hitta en ny 
eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. Programmet bidrar också med 
kartläggning av kommunens nuvarande situation och en uppskattning av investeringsbehov för den 
utbyggnad som återstår. Inom ramen för programmet har en aktivitetsplan och inriktning för perioden 
2021-2024 tagits fram, som ligger i linje med kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 och 
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget för perioden 2022-2024. Kommunstyrelsen tar ställ-
ning till aktivitetsplanen och inriktningen, uppdrar till kommunchefen att genomföra den samt att god-
känna att det kommunala bolaget Servanet söker medfinansiering för utbyggnad av bredbandsnätet för 
att förbättra bredbandstäckningen på landsbygden utifrån aktivitetsplanen och inriktningen för planpe-
rioden. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade anmäla intresse att delta i bredbandslyftet 2021-02-02 § 41 dnr 
KS/2021:55 
Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget 2022-2024 att avsätta 15 mnkr för inve-
stering i bredband på landsbygden, KF § 127 2021-06-17 dnr KS/2021:183 
Ärendet har beretts inom ramen för programmet Bredbandslyftet med möjlighet till medverkan av 
samtliga ledamöter i kommunstyrelsen samt representanter från nämnderna. En arbetsgrupp och finan-
sieringsgrupp har tagit fram förslag enligt programmets inriktning och intentioner som stämts av under 
arbetets gång. 
 
Beslutsunderlag 
Bredbandslyftet: aktivitetsplan och inriktning 2021-2024 
Bilaga 1: Rekommenderade fokusområden för bredbandslyftet i Timrå kommun 
Bilaga 2: Presentationer bredbandslyftet Timrå 
Bilaga 3: Kassaflödesanalys PTS Timrå 2021-08-04 
Bilaga 4: Presentation till bredbandslyftet i Timrå 20210609 
Konklusion av bredbandslyftet i Timrå kommun 
Vision 2025 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Miljö- och byggchef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 255 
Remissvar - En ny medborgardriven mötesplats 
KS/2021:305 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge remissvar enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Föreslå kultur- och tekniknämnden att verksamheten vid Allaktivitetshuset Pangea går över till 
att helt bedrivas i idéburet offentligt partnerskap. 
 

3. Trycka på att konceptet utvecklas för att skapa arbetsformer som möjliggör fördjupad samver-
kan med kommunens sociala verksamhet och tidiga insatser för barn, unga och unga vuxna för 
att förhindra ohälsa och socioekonomisk problematik. 

____ 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) till förmån 
för eget förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kultur- 
och tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av förenings-
livet. Eftersom detta är ett förslag som innebär en stor verksamhetsförändring har kultur- och teknik-
nämnden beslutat att Folketshusföreningens förslag skickas på remiss till kommunens andra nämnder 
och bolag samt fackföreningar och Polisen innan nämnden ger ett slutgiltigt svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag. Föreningen kommer att ställa upp att föredra förslaget för de instanser som vill i samband 
med remissen.   
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) föreslår avslag på beslutsförslaget. 
 
Mari Eliasson (S) och Stefan Dalin (S) föreslår bifall till beslutsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquists (L) förslag att avslå beslutsförsla-
get. 
 
Votering begärs och genomförs via upprop (voteringslista bilägges i protokollet) 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår Robert Thunfors (T), 
Ulf Lindholms (SD) och Björn Hellquists (L) förslag röstar Ja och den som bifaller Robert Thunfors 
(T), Ulf Lindholms (SD) och Björn Hellquists (L) förslag röstar Nej. 
Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordföranden konstaterar därmed att kommunsty-
relsen beslutar avslå Robert Thunfors (T), Ulf Lindholms (SD) och Björn Hellquists (L) förslag att avslå 
beslutsförslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-01-20 återremittera ärendet till förvaltningen för att bjuda 
in Pernilla Eurenius och någon fler från den lokala Folketshusföreningen för att svara på frågor innan 
beslut om förstudien fattas. 
 
På kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-03-03 informerade Pernilla Eurenius från Folkets 
Hus och Parker och André Sevä Nordvold från Timrå Folketshusförening om deras verksamhet och 
svarade på frågor. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att under 2021 starta 
en förstudie tillsammans med Folketshusföreningen i Timrå. Förstudien ska utreda förutsättningar för 
nya mötesplatser som exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och Skönviksberget. Folkets-
husföreningen Timrå ansvarar för att genomföra förstudien samt omfördela 200 tkr inom kultur- och 
tekniknämnden nämndens budgetram för 2021 för att finansiera förstudien med. Avstämning ska ske 
när hälften av pengarna, 100 tkr, har upparbetats. 
 
Förstudien är genomförd av Folketshusföreningen Timrå och överlämnad till kultur- och teknikförvalt-
ningen 2021-05-28. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun, fastställd av kommunstyrel-
sen 2015-05-26, § 129, reviderad av kommunstyrelsen 2018-03-06, § 64. 
Protokollsutdrag KTN 210609 §71 Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller 
delvis drivs av föreningslivet - rapport förstudie Tallnäs 
Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
Förstudie rapport Tallnäs 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 256 
Beslut om planbesked för fastigheten Torsboda 1.2 m.fl 
KS/2021:342 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna ett positivt planbesked. 
 

2. Uppdra till Samhällsenheten att påbörja planläggning. 
 

3. Prioritera planen som nr 1 i planprioriteringslistan. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S) tjänstgör 
istället för Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) och Tony 
Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Invest AB ansöker om planbesked för att via en detaljplan pröva möjligheten till att skapa ett 
större sammanhängande område för industrimark. Område är beläget i nära anslutning till väg E4 i 
Torsboda och omfattar ca 80 ha. 
 
Området är tänkt att planeras för en större energiintensiv etablering som kan dra nytta av det logistiska 
läget, tillgången till energi och industrivatten. 
 
Större delen av området ägs av Timrå Invest. För övriga delar av markområdet finns det stöd från mar-
kägare om att pröva marken för industrimark. 
 
Kommunens översiktsplan pekar ut stora delar av området som utvecklingsområde för näringsliv med 
inriktning mot energiintensiva etableringar. Den norra delen ingår i kommunens översiktsplan som 
mark för skogsbruk. Intentionen i kommunens översiktsplan är dock tydlig med att näringslivsutveckl-
ing med större arbetsplatser bör utvecklas i anslutning till kommunens tätorter för att dra nytta av den 
infrastruktur och service som finns på dessa platser. Närheten till Söråkers centrum är ca 2 km och 
området ligger även strategiskt sett till Sundvallsregionens geografi med sina respektive tätorter/städer. 
En stor etablering kan medverka till tillväxt för hela regionen. 
Ansökan bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan.  
 
Ett planarbete kan påbörjas under Q3 2021 och kan förväntas vara klart till Q3 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 257 
Borgen för lån, Timrå Invest AB 
KS/2021:340 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Timrå kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Invest AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 7,0 mnkr. 

 
2. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.  

 
3. En borgensavgift om 0,4 % på utnyttjat borgensutrymme per 31 december året före gäller för 

kommunens åtagande. 
____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S) tjänstgör 
istället för Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) och Tony 
Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Invest AB har i styrelsebeslut 2021-07-28, § 10 uppdragit åt VD att hos Timrå kommun ansöka om 
kommunal borgen för lån hos Kommuninvest. I skrivelse från bolagets VD framgår som skäl för begäran 
att bolaget har behov av kapital till följd av markförvärv och exploateringsutgifter utifrån bolagets uppdrag 
mm. Kommunen bedömer att lånefinansiering med kommunal borgen är lämpligt för ändamålet.   
 
Beslutsunderlag 
Framställan från Timrå Invest AB 210728 
Skrivelse från VD Timrå Invest 210810 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 258 
Ägartillskott Timrå Invest AB 
KS/2021:341 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bevilja Timrå Invest AB ägartillskott om 2,8 mnkr.  
 

2. Finansiering sker genom att ägartillskottet bokförs som en ökning av kostnaderna i kommun-
styrelsens finansförvaltning. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S) tjänstgör 
istället för Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) och Tony 
Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Timrå Invest AB har beslutar uppdra till VD att sätta upp ett projektkontor för Torsboda 
och energiintensiva etableringar på Sundsvall/Timrå Flygplats tillsammans med Sundsvalls- och Timrå 
kommuner. Den tillfälliga organisationen budgeteras till en projektkostnad om 2,8 mnkr till och med 
2021-12-31. 
 
Timrå Invest AB har i styrelsebeslut 210715 uppdragit till VD att begära ägartillskott om 2,8 mnkr för 
en kraftsamling i syfte att verka för en etablering av Northvolt och Volvo Cars gemensamt planerade 
nya batterifabrik. I skrivelse från bolaget VD 210810 redogörs närmare för projektkontorets arbete och 
relaterade kostnader.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att Timrå Invest AB beviljas ägartillskott med 2,8 mnkr för tiden 
tom 21-12-31 och att medel anvisas genom att kommunen bokför tillskottet som en ökning av posten 
aktier. 
 
Förslag till beslut 

1. Bevilja Timrå Invest AB ägartillskott om 2,8 mnkr.  
 

2. Finansiering sker genom att tillskottet bokförs som en ökning av värdet på innehavet av aktier i 
bolaget. 

 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår att punkt 2 i beslutsförslaget ändras till: 
 
Finansiering sker genom att ägartillskottet bokförs som en ökning av kostnaderna i kommunstyrelsens 
finansförvaltning. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Styrelsebeslut i Timrå Invest 210715 
Skrivelse från VD Timrå Invest AB  210810 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 259 
Bolagsordning Timrå Invest AB 
KS/2021:345 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordning för Timrå Invest AB. 
 

2. Upphäva bolagsordning för Midlanda Centrum AB, fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-
27, § 21, reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 199, reviderad av kommunfullmäktige 
2020-06-16 § 105. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S) tjänstgör 
istället för Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) och Tony 
Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 november 2020 § 183, att godkänna namnbyte från Midlanda 
Centrum AB till Timrå Invest AB. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnby-
tet genomförs i samråd med bolagets VD och på bolagsstämma. 
 
Bolagsverket måste godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av kommun-
fullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte.  
 
Ett namnbyte innebär att bolagsordningen bör ses över och att namnet ändras i bolagsordningen. 
 
Kommunfullmäktige bör härmed besluta om att fastställa en ny bolagsordning i Timrå Invest AB;s 
namn. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning 
Nuvarande bolagsordning 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 260 
Ägardirektiv Timrå Invest AB 
KS/2021:346 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa Ägardirektiv för Timrå Invest AB. 
 

2. Upphäva Ägardirektiv för Midlanda Centrum AB, fastställt av kommunfullmäktige 2020-06-15, 
§ 106. 

____ 
 
Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv. Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S) tjänstgör 
istället för Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T) och Tony 
Andersson (M) tjänstgör som ordförande istället för Stefan Dalin (S). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar, den 30 november 2020 § 183, att godkänna namnbyte från Midlanda 
Centrum AB till Timrå Invest AB. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnby-
tet genomförs i samråd med bolagets VD och på bolagsstämma. 
 
Bolagsverket måste godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av kommun-
fullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte.  
 
Ett namnbyte innebär att ägardirektivet bör ses över och att namnet ändras i ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige bör härmed besluta om att fastställa ett nytt ägardirektiv i Timrå Invest AB;s 
namn. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv  
Nuvarande ägardirektiv 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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§ 261 
Skolmiljarden, kommunal hantering 
KS/2021:269 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  
Ändra i verksamhetsplan och budget 2021-2023 genom att öka budgetintäkt på finansförvaltningen 
med 2,2 mnkr och att öka anslag till Barn- och utbildningsnämnden med 2,2 mnkr.  
____ 
 
Ärendet 
I budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen att 1 mdkr skulle avsättas för att skapa förutsättningar 
för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsätt-
ningar för personalen. Satsningen gäller bara 2021 och finansierades delvis genom en minskad statlig 
satsning på lärarassistenter med 500 mnkr, till totalt 500 mnkr 2021. Statsbidraget har kommit att kallas 
skolmiljarden. Sedermera har regeringen tillskjutit ytterligare 250 mnkr, totalt 1 250 mnkr. 
I samband med kommunen budgetarbete under 2020 fanns inget riksdagsbeslut så satsningen är inte 
medtagen i  budget 2021 
 
Efter riksdagsbeslut har Skolverket den 28 januari 2021 fattat beslut om utbetalning. I samband med 
besluten har villkor och förutsättningar tydliggjorts. I regleringsbrevet framgick att bidraget skulle utbe-
talas till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn 
och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.”Medel ska fördelar proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6- 19 år i kommunen”. Medel ska fördelas under 2021 och ska 
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 
För Timrås del blev utfallet av Skolverkets fördelning inklusive ökningen till 1.250 mnkr totalt 2 155 
552 kronor och stödet har betalats ut vid tre tillfällen, februari och juni och juli 2021. Här framgår att 
pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor samt att kommunernas bidrag till 
enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av re-
surser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Skolverket uttrycker vidare att respektive kommun bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur 
medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Som exempel på åtgärder för att säkerställa att 
barn och unga får den utbildning de har rätt till trots pandemin tar skolverket upp att det kan handla 
om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostna-
der för att organisera om och anpassa apl eller kostnader för extra städning. 
Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen, men det finns ingen förordning eller liknande som 
anger hur medlen ska användas och det tillämpas alltså inte heller något ansökningsförfarande. 
 
Behov av budgetjustering 
I mitten av februari 2021 meddelade Rådet för kommunal redovisning att statsbidragets konstruktion 
innebär att det är att betrakta som ett generellt statsbidrag och inte ett riktat bidrag. Bakgrunden är att 
bidraget inte omfattas av något ansökningsförfarande samt att det lämnas stort utrymme åt kommuner-
na att själva besluta om hur pengarna ska användas. De utgör med andra ord ingen direkt kostnadser-
sättning och det finns inga villkor i form av krav på prestation från kommunerna genom att genomföra 
vissa avgränsade åtgärder. 
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Statsbidraget i form av den skolsatsning som aviserades i budgetpropositionen förutsätts tillfalla barn- 
och utbildningsnämnden. I kombination med det tydliga syfte som kommunicerats från statlig sida  
innebär den budgetjustering som krävs på grund av att statsbidraget ska klassificeras som generellt ett 
beslut av kommunfullmäktige och ses som en teknisk justering på grund av statsbidrags-
konstruktionen. Intäkterna bokförs därmed centralt under rubriken Generella statsbidrag och utjäm-
ning medan verksamheten tilldelas motsvarande budgetutrymme. För kommunens redovisning innebär 
det att tilldelade statliga medel kan nyttjas av BoU för år 2021 samt att finansförvaltningens intäkter 
ökar med motsvarande belopp. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 262 
Nya riktlinjer för markanvisning exploatering 
KS/2021:314 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa riktlinjer för markanvisning för exploatering. 
 

2. Upphäva gällande riktlinjer för markanvisning för exploatering, fastställt av kommunfullmäktige 
2018-11-26 § 185 

____ 
 
Ärendet 
I anledning av att planeringsarbete påbörjats för vårt nya bostadsområde Solhöjden har det funnit skäl 
att se över våra riktlinjer för markanvisning. 
Markanvisning används för att ge byggherrar ensamrätt att förhandla med kommunen om köp av mark. 
Det är ett viktigt verktyg för att dels undersöka marknadens intresse, dels ge byggherrar trygghet och 
incitament att investera tid och ekonomiska resurser tidigt i projektet. Ju mer tid och resurser som läggs 
i planeringsfasen, desto större sannolikhet för ett lyckat genomförande. 
För Solhöjden är det främst flerbostads-, rad- och parhus som är aktuella för markanvisning, då varje 
enhet behöver planeras och byggas av byggherrar. För huvuddelen av småhustomterna sker dock för-
säljning direkt till privatpersoner som själva planerar och genomför sitt bostadsprojekt. 
Byggherrar har redan visat stort intresse för Solhöjden och flera byggherrar har redan ansökt om mar-
kanvisning. 
Nuvarande riktlinjer är dock inte anpassade för ett så stort och, i tid, utsträckt bostadsprojekt. I nuva-
rande riktlinjer begränsas avtalen till två år med möjlighet till förlängning efter särskilt beslut i kom-
munstyrelsen. 
För Solhöjden och liknande stadsbyggnadsprojekt behöver det finnas en möjlighet att skriva längre 
avtal, då kommunen bedömer att det redan nu kan ha ett stort värde att få in byggherrar att samarbeta 
med i planeringsfasen. För att byggherrar ska vara beredda att lägga tid och ekonomiska resurser i Sol-
höjden behöver de avtal som löper över hela planerings- och genomförandefasen så att ett markanvis-
ningsavtal kan övergå i ett köpeavtal utan avbrott. Endast så kan vi motivera byggherrar att delta aktivt i 
planeringsarbetet. 
I samband med denna justering har även riktlinjerna setts över i övrigt. Markanvisningsavgifterna juste-
ras uppåt och knyts till ett index (prisbasbelopp). På så vis följer markanvisningsavgiften den allmänna 
prisutvecklingen över tid. Avgifterna blir markant högre men utgör ändå en bråkdel (mindre än 0,1%) 
av den totala kostnaden för ett byggprojekt. Det är inte orimligt att ta betalt för de ensamrätter en mar-
kanvisning innebär. 
Principen för prissättning justeras på så sätt att köpeskillingen baseras på den faktiskt nyttjade byggrät-
ten istället för den teoretiska. För att inte skapa incitament att kringgå regelverket sätts ett lägsta utnytt-
jande på 75 % av byggrätten för att det faktiska nyttjandet ska få utgöra grund för beräkning av köpe-
skilling . Genom denna förändring förhindras de låsningar som kan uppstå när den teoretiska byggrät-
ten inte kan genomföras i praktiken eller för de fall där marknaden bedömer att behovet är mindre än 
den teoretiska byggrätten. Om kommunen ändå tvingas ta betalt för ej nyttjad byggrätt skapas fördy-
ringar i projektet som inte är önskvärda och som kan innebära att projekt avslutas. 
De nya riktlinjerna öppnar även för att utse en byggherre till ankarbyggherre i ett större projekt. En 
ankarbyggherre kan vara en lösning om kommunen saknar egna resurser att avsätta för projektledning 
och samordning. 
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Vidare premierar de nya riktlinjerna byggherrar som uppfyller riktlinjerna för Miljöbyggnad silver och 
guld, Svanenmärkt eller som följer kommunens träbyggnadsstrategi. I dessa fall kan markanvisningsav-
giften återbetalas efter färdigställd byggnation. Det är sannolikt inget som kommer att styra byggherrar-
nas val av byggmetod men bedöms ända ha ett viktigt signalvärde. 
Förslaget har tagits fram i bred förankring i de två mark- och exploateringsgrupperna. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya riktlinjer 
Förslag till nya riktlinjer - ändringsmarkerat 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 263 
Partiernas redovisning av partistöd 2020 
KS/2021:43 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts.  
 

2. Alla partier, enligt representation i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2022. 
____ 
 
Ärendet  
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur partistödet för 2020 har använts. Till 
redovisningen har partierna lämnat ett granskningsintyg. 
 
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång.  
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och gransk-
ningsrapport enligt första och andra styckena. Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun 
gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att parti-
stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 31 § första stycket kommunallagen. Till redovis-
ningen ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning partistöd (S)  
Redovisning partistöd (L)  
Redovisning partistöd (C)  
Redovisning partistöd (KD)  
Redovisning partistöd (SD)  
Redovisning partistöd (T)  
Redovisning partistöd (M)  
Redovisning partistöd (V) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 264 
Biblioteksplan 2022-2026 
KS/2021:303 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Uppdra till kultur- och tekniknämnden att ta fram ett förslag till ny biblioteksplan. 
____ 
 
Ärendet 
Enligt 2 § bibliotekslagen ska kommuner upprätta en särskild plan för sina samlade biblioteksverksam-
heter som bedrivs med offentlig finansiering. Biblioteksplanen är ett hos kommunfullmäktige beslutat 
styrdokument och beskriver den samlade biblioteksverksamhetens och dess möjligheter att tillgodose 
medborgarnas tillgång till information och kunskap i den fysiska litteraturen eller genom digitala källor, 
samt till kulturella upplevelser.  
 
Fullmäktige antog 2014 en biblioteksplan för 2015-2021. Denna föreslås bli ersatt av en ny plan för 
2022-2026. Den lagstadgade planen tydliggör folkbibliotekets demokratiska uppdrag gentemot medbor-
garna. En gällande plan är också obligatorisk för att kommunen ska kunna ansöka om statliga bidrag 
för sin biblioteksverksamhet. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 föreslå kommunfullmäktige uppdra till kultur- och tek-
niknämnden att ta fram ett förslag till ny biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §85 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 265 
Motion från Per Arne Frisk "Timrå kommun bör anställa äldre-
omsorgsläkare - Socialnämndens svar. 
KS/2020:294 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) avstår från att delta i beslutet. 
____ 
 
Ärendet 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion, daterad 2020-08-06; 
 
Att med uttalad vilja undersöka möjligheten att anställa äldreomsorgsläkare. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-08-19, att föreslå kommunfullmäktige att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag, SN/2021-06-15 § 103 
- Svar på motion från Per-Arne Frisk – Timrå kommun bör anställa äldreomsorgsläkare 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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§ 266 
Medborgarförslag om Säker skolväg för barnen i Fagervik - kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2020:476 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om säker skolväg för barnen i Fagervik. 
Gång- och cykelväg längs med Egnahemsvägen har setts över tidigare. Sträckan från Berglundavägen 
till korsningen med Glödenvägen är lång. Sträckan från Glödenvägen till ca 150 meter innan korsning-
en med Torpgatan är trång med fastigheter nära vägen. Det finns inte utrymme att bygga en gång- och 
cykelväg längs sträckan med tanke på befintlig bebyggelse. Egnahemsvägen är för övrigt hastighetsbe-
gränsad till 30 km/h och försedd med hastighetsdämpande åtgärder. Förvaltningen har tidigare föresla-
git att medborgarförslaget avslås. 
 
Vid sammanträdet 2021-04-21 föredrog förslagsställaren sitt ärende. Under föredragningen framkom 
olika synpunkter och frågeställningar om eventuellt möjliga åtgärder. Kultur- och tekniknämnden beslu-
tade återremittera ärendet för ytterligare handläggning. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att sträckan från korsningen med Glödenvägen till där hastig-
heten 30 km/h börjar målas upp med kantlinjer och skyltas enligt en bygdeväg på prov. Denna sträcka 
har redan hastighetsdämpande åtgärder på sträckan och kräver inte ytterligare hastighetsdämpande åt-
gärder enligt förvaltningens bedömning. Övrig sträcka tas med i framtagandet av framtida gång- och 
cykelplan. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås men att förslagsställaren informeras om 
kommande åtgärder. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Namninsamling 
Förstudie gång- och cykelväg Egnahemsvägen 
Protokollsutdrag KTN 210421 §39 
Protokollsutdrag KTN 210609 §65 
Tjänsteskrivelse 
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§ 267 
Medborgarförslag om att Lillstrimma borde bli staty på torget i Timrå - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:110 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att en staty av ishockeyspelaren Lennart ” Lillstrimma” Svedberg ska uppföras 
som staty på torget i Timrå. Motiveringen är att ” Lillstrimma” var en av världens bästa ishockeyspelare 
på sin tid och hans minne lever fortfarande kvar inte bara i Timrå utan i hela landet.  
 
Yttrande 
Det är vanligt att personens gärningar historiskt såväl som i nutid föreslås uppmärksammas i form av 
namn efter personen på torg och gator eller på annat sätt till exempel i form av statyer. Att uppföra 
statyer av idrottsmän och kvinnor är en relativt ny företeelse.  Enligt en artikel i Västerbottens Folkblad 
2017 finns det i Sverige idag 34 statyer av idrottsmän och kvinnor i Sverige. Den första uppfördes 1948 
av löparstjärnan Gunder Hägg i Gävle och detta har följts av många kommuner i landet där idrottare 
står som staty. Enligt svensk praxis har man undvikit att uppföra statyer av levande personer som till 
exempel politiker eller kulturpersonligheter.  Detta gäller dock inte idrottare, vilket har fått konsekven-
ser när statyn i Malmö av Zlatan Ibrahimovic vandaliserades. Bland de uppförda statyerna dominerar 
idrottare inom fotboll, längdskidåkning och friidrott. Endast tre kvinnor är avbildade och ingen ishock-
eyspelare. Gemensamt med några få undantag är att statyerna är placerade i eller utanför en idrottsan-
läggning eller miljö i anknytning till idrottsutövandet. 
 
När det gäller förslaget att uppföra en staty av Lennart ” Lillstrimma” Svedberg anser förvaltningen att 
personen mycket väl kan hedras utifrån förslagsställarens motivering, men placeringen av en staty bör 
vara i anslutning till hockeyarenan i Timrå. En naturlig plats för att minnas ” Lillstrimmas” prestationer 
och betydelse för kommunen. Trots förslagsställarens goda intention anser förvaltningen att motionen 
bör avslås på grund av det inte finns ekonomiska förutsättningar inom kultur- och tekniknämndes nu-
varande budgetram att beställa och bekosta en staty. 
 
I sammanhanget det viktigt att påminna om att vid sidan om ”Lillstrimma” och andra ishockeyspelare 
finns flera idrottare med anknytning till Timrå som tävlat och vunnit medaljer på högsta internationella 
nivå. Vilket bör föranleda en beredskap från Timrå kommun om att även dessa personer kan föreslås 
bli föremål för avbildningar i form av statyer. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §68 
Tjänsteskrivelse 
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§ 268 
Medborgarförslag om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas 
fasad - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:159 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att en namnskylt sätts upp på Fagerviks skolas fasad. 
 
Förvaltningen har inventerat skolorna och fyra av rio skolor har ingen namnskylt på fasaden. Förvalt-
ningen avser söka bygglov för de skolor som saknar namnskylt. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 §67 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
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§ 269 
Medborgarförslag om sopsortering 
KS/2021:207 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om sopsortering. 
Ansvar för insamling av källsorterat avfall och restavfall är i dag fördelat mellan kommunen och produ-
centerna. Kommunen ansvarar för insamling av restavfallet i sopkärlet vid fastigheten. Producenterna 
representerade av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, ansvarar för insamlingen av för-
packningar och tidningar. Kommunen äger därför inte rådighet över denna insamling, men för en dia-
log med FTI om hur det ska kunna göra så bra som möjligt i kommunen.  2022-01-01 övergår ansvaret 
för insamling av tidningar till kommunerna.  
I Timrå finns 19 st av FTIs ÅVS, i Sundsvall 31 st, så med hänsyn tagen till storlek på kommunerna 
och invånarantal så står sig Timrå väl i jämförelse med både Sundsvall och andra kommuner. När det 
gäller placeringar så finns det nog både bra och dåligt placerade ÅVS i alla kommuner. Hitta lämpliga 
placeringar i redan bebyggda områden är inte lätt, då många saker begränsar, t ex ska de inte störa när-
boende, mark ska finnas tillgänglig, transportlogistik ska fungera och FTI ska anse det motiverat att 
satsa på platsen. Tittar man på insamlade mängder så ligger Timrå klart över rikssnittet. Kommunens 
bostadsbolag Timråbo har källsortering i anslutning till i princip alla lägenheter. När det gäller övriga 
bostadsbolag kan kommunen enbart informera om källsortering.  
 
Timrå kommun har som förslagsställaren skriver inte en vikttaxa (grundavgift + tömningsavgift + vikt-
avgift) för restavfallet, utan i Timrå har vi en annan variant av miljöstyrande taxa, där man får välja stor-
lek på sopkärlet (80 L-370 L) och utifrån det betalar man en fast kostnad som ökar i förhållande till 
kärlstorlek (2021-05-31 betalar du 902 kr/år för ett 80 L kärl, eller ca 2,50 kr per dag). I detta ingår inte 
enbart hämtning och behandling av ditt restavfall utan du får även gratis tillgång till återvinningscentral 
(ÅVC), grovsophämtning 2 ggr/år och mobil insamling av farligt avfall. Även kommunens kostnader 
för administration, information mm inom avfallsområdet ska täckas av taxan.  
 
Det finns för och nackdelar med alla typer av taxor och Timrå har valt en enklare taxa med en mer för-
utsägbar kostnad för fastighetsägaren än t ex Sundsvall. De närmaste åren kommer ett flertal föränd-
ringar att ske inom avfallsområdet bl a när det gäller insamling av matavfall och tidningar och även 
kanske insamling av förpackningar. Detta innebära att kommunen kommer behöva göra en förändring 
av taxekonstruktionen, en fråga förvaltningen börjat jobba med. Men om det kommer att innebära vikt-
taxa får framtiden utvisa.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom kommunen har en miljöstyrande taxa 
men inte vikttaxa. Förvaltningen anser att enkelheten med en kommunens variant av miljötaxa och 
enkelhet överväger i dagsläget eventuella fördelar med vikttaxa. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §66 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 270 
Svar på revisionsberättelse Stiftelsen Per Bergmans Donationsfond 
KS/2021:328 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG revisorer tillsammans med förtroendevald revisor för Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
org nr 889200-0202 har genomfört en revision avseende verksamhetsår 2020. 
Revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger i väsentlighet 
en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Revisorerna riktar en anmärkning mot stiftelsens förvaltning då det anser att förvaltningskostnaderna 
har ökat från ca 60 tkr till 1 900 tkr. Revisionerna tycker inte att ersättningen för nerlagt jobb är skäligt 
och därmed att ersättningen är oskäligt hög.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om mer aktiv förvaltning av stiftelsen Per Bergmans Donationsfond via 
den av kommunstyrelsen fastställda placeringspolicyn KS2020:210 § 224. Från verksamhetsåret 2020 
har ekonomienheten mer aktivt hanterat Per Bergmans donationsfond. Pengar har flyttats från obligat-
ioner och räntebärande papper till att investera i Svenska Bostads Fonden vilket är en motsvarande 
produkt. Bara den omfördelningen av kapital gjorde en värdetillväxt på 7,2 mnkr på satsade 25 mnkr. 
Hade pengarna legat kvar i obligationer och räntebärande papper hade stiftelsen istället tappat 0,6 mnkr 
i värde. Stiftelsen har under 2020 med varsam och etisk hantering ökat med ca 13,4 mnkr. Ekonomien-
heten har arbetat om placeringspolicy, Gått in i Svenska Bostadsfondens styrelse i samarbete med Mel-
lersta Norrlands Pensionsstiftelse. En översyn av hur kapitalet i framtiden ska hanteras har lett till byte 
av bank. Den ersättningsform som tillämpas är väl etablerad och beprövad på marknaden och får anses 
därmed vara en skälig ersättning. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 271 
Etablering Torsboda - information 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Timrå Invests VD Christian Söderberg informerar om rubr ärende. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 272 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 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 ställ-
ning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informations-
modell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2020. Lägesbe-
skrivningen 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 kommunstyrel-
sens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 273 
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 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 274 
Delårsrapport januari - april 2021 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:285 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 28 maj 2021 § 108, beslutat godkänna delårsrapport januari – 
april 2021 samt överlämna den till samtliga samverkande kommuner. 
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§ 275 
Budget 2022-2024 - Överförmyndarnämnden MITT 
KS/2021:286 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 28 maj 2021 § 109, beslutat att godkänna förslag till flerårsbud-
get 2022-2024 samt överlämna det till samtliga samverkande kommuner. 
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§ 276 
Laglighetsprövning och begäran om inhibition 
KS/2020:508 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Förvaltningsrätten har erbjudit Timrå kommun tillfälle att yttra sig över mål nr 5376-20 som inkommit 
till förvaltningsrätten 2020-12-16. 
 
Kommunstyrelsen, har den 2 mars 2021 § 104, avgett yttrande enligt kommunledningskontorets för-
slag. 
 
Förvaltningsrätten har, den 28 maj 2021, meddelat dom i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Överklagan från Timråpartiet  
Förvaltningsrättens föreläggande  
Kommunledningskontorets yttrande 
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§ 277 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 
KS/2021:147 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendehantering och beslutsprocessen i sty-
relse och nämnden. Här föreslås barn- och utbildningsnämnden svara på den rekommendation som 
redovisas i rapporten: 
 
5.1 Rekommendation till kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag 
finns med som bilagor till kallelsen samt revidera anvisningarna 
 
Svar: 
I kommunstyrelsens ”Anvisningar för beredning av ärenden till styrelse och nämnder i Timrå kom-
mun” sid 25: ”Om du hänvisar till något dokument/protokoll eller dylikt i tjänsteskrivelsen så ska det också 
bifogas ärendet. Tänk på att lägga in det underlag som behövs för att politikerna ska kunna fatta ett korrekt 
beslut.” Detta menar vi följs upp och kontrolleras i vår arbetsprocess inför varje nämndssammanträde. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar revidera anvisningarna avser barn- och utbildningsnämnden följa dessa 
från och med det datum de beslutas gälla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2021-05-26 § 68 Protokollsutdrag 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 278 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:148 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat ärendehantering och beslutspro-
cessen styrelse och nämnder. Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slut-
satser som finns redovisade i rapporten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventu-
ella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelse och nämnder har en ändamålsenlig ärende-
hantering och beslutsprocess. 
 
Nedan finns revisionens rekommendationer och förvaltningens förslag till svar: 
 
Kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys 

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att anvisningarna revideras  med ett förtydligande om använ-
dande av risk- och väsentlighetsanalys  samt vilka typer av beslut som bör innehålla sådan samt att det 
tas fram en mall för detta liknande som finns för visionen. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns med som 
bilagor till kallelsen samt att revidera anvisningarna 

Kultur- och teknikförvaltningen anser att de beslutsunderlag som hänvisas till i nämndens ärenden 
listas under specificerad rubrik i tjänsteskrivelse samt också följer med som bilagor till kallelse vid ut-
skick av handlingar. De gemensamma anvisningarna revideras vid behov och kultur- och teknikförvalt-
ningen anpassar arbetssätt löpande efter dessa. 
 
Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att införa en bevakning av ärenden och uppdrag i 
ärendehanteringssystemet 

Kultur- och teknikförvaltningen använder i dag till viss del möjligheten att lägga till bevakning av ären-
den i ärendehanteringssystemet Lex. Det vore fullt möjligt att använda bevakning vid alla former av 
uppdrag i ärenden. Det är också möjligt att ta ut rapport över bevakningar. Idag förs en separat lista för 
uppdrag och svar på ärenden inom nämnden, motsvarande redovisning av uppdrag i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. Denna rapport har fler möjligheter till noteringar och historik kring specifika 
uppdrag, som inte finns i Lex. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att följa kommunstyrelsens 
beslut om hur bevakning av ärenden och uppdrag ska göras. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen lämnar förbättringsförslag till systemägaren avseende funktionen bevakning i Lex. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga kommentarer 

 

I KPMG:s sammanfattning anges bedömningen att ”Alla underlag som behövs ska bifogas till beslutet 
och om det hänvisas till ett dokument i protokollet ska dokumentet även vara med som en bilaga till 
beslutet.” 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att alla underlag som behövs ska bifogas till kallelsen, som det 
görs idag. För att undvika att belasta beslutsprotokoll med bilagor bör beslut, så långt möjligt, skrivas ut 
i klartext så att de kan förstås utan hänvisning till bilagor. 
 
KPMG anger att det ”ibland finns vissa oklarheter kring hur processen för ärende till kom-
munstyrelsen ska gå till”. 

Kultur- och teknikförvaltningen anser att den gemensamt beskrivna nämndprocessen samt anvisningar 
för beredning av ärenden är bra. Dessa bör ses över, minst årligen, för att avhjälpa frågetecken som kan 
uppstå, eller förbättra kommunikationen mellan styrelse och nämnder.  
 
Kommentarer från revisionen utifrån stickprov av protokoll  
Kultur- och teknikförvaltningen anser att dessa bör ses över av nämndsekreterare i det fortsatta arbetet 
för ständig förbättring av nämndprocessen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 avge yttrande enligt kultur- och teknikförvaltningens 
förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 210609 §72 
Tjänsteskrivelse 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 279 
Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess" 
- Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
KS/2021:149 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Revisionen har översiktligt granskat ärendehantering och beslutsprocessen i styrelser och nämnder. 
Syftet med granskningen är att övergripande bedöma huruvida styrelser/nämnder har en ändamålsenlig 
ärendehantering och beslutsprocess. 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen: 

- kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys. 
- kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns 

med som bilagor till kallelsen samt revidera anvisningarna. 
- kommunstyrelsen att se över möjligheterna att inför en bevakning av ärenden och 

uppdrag i ärendehanteringssystemet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 210614 § 73 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport – Ärendehantering och beslutsprocess 
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§ 280 
Revisionsrapport Granskning av ärendehantering och beslutsprocess - 
Socialnämndens svar 
KS/2021:150 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande 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 verksamhet-
en. 
 
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rappor-
ten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när 
de beräknas vara genomförda. 
 
Socialnämnden har lämnat ett svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2021-06-15 § 102 
Svar på Revisionsrapport ” Granskning av ärendehantering och beslutsprocess”, daterat 2021-05-26 
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§ 281 
Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i 
skolan 
KS/2021:187 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering i skolan. KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden 
i huvudsak tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstift-
ning för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering av elever. 
 
KPMG rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden: 
Ska delegera till anställd inom kommunen att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna 
kränkningar om nämnden i egenskap av huvudman inte avser att föra det själv. 
Bör utveckla kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller aggregerad uppföljning av kränkande be-
handling, trakasserier och diskriminering. 
Bör i riktlinje eller rutin tydliggöra hur det säkerställs att all personal ”har nödvändiga insikter i de före-
skrifter som gäller för skolväsendet”. 
Svar från barn- och utbildningsnämnden: 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kommer att revideras och kompletteras med 5 pa-
ragrafer ur kapitel 6 skollagen (bilaga 2), detta kommer att ske tidig höst 2021.  
Barn- och utbildningsnämnden kommer i den årliga rapporten över det systematiska kvalitetsarbetet 
lägga in en fördjupad information och analys gällande kränkande behandling, trakasserier och diskrimi-
nering. 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att revidera delegationsordningen så rektor får uppdraget att 
informera all personal om skyldigheter enligt kapitel 6. Rektor kommer även att få uppdraget att infor-
mera övrig personal som befinner sig på enheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BUN 2021-05-26 § 69 
Bilaga 1 rektors uppdrag 
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§ 282 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt boende-
område, Vivstahöjden - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:306 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta gamla 
skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt boendeområde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 201026 uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med 
utvecklingen av Vivstahöjden enligt alternativ 1 samt att inriktningen i övrigt ska vara att riva och sa-
nera övriga delar av området etappvis för att möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans intent-
ioner med inriktning på bostäder och centrumverksamhet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har fortsatt arbeta vidare med att undersöka förutsättningarna och 
behovet av samordningen med kommunala verksamheter kopplade till dessa fastigheten för att fullgöra 
kommunfullmäktiges uppdrag. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för de skyddsrum som 
finns i de delar av fastigheten som avses rivas. Om de ska rivas kommer de med största sannolikhet 
behöva ersättas. Det är avstämt med MSB som ansvarar för den delen. En inriktning bör vara i det 
fortsatta arbetet är att ett förslag till nytt skyddsrum tas fram i anslutning till Vivsta gamla skola som i 
fullmäktiges uppdrag har intentionen att behållas. Förvaltningen anser att projektering och upphandling 
av rivning av de delar som inte avses behållas ska påbörjas. Medel tas från kommunfullmäktige avsatta 
medel. Tidplan för rivning ska planeras till när verksamheten för befintliga badhuset stängs troligtvis 
maj-juni 2022. Detta innebär att kvarvarande externa hyresgäster förbereds för uppsägning/avflyttning 
för att möjliggöra rivning. 
 
Eftersom inriktningen i kommunfullmäktiges beslut är att behålla Vivsta gamla skola föreslår förvalt-
ningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på vilket sätt kommunen kan bl a 
förändra lokalanvändningen inom kommunens verksamheter för att fylla huset med verksamhet samt 
att den långsiktiga inriktningen ska vara att inte öka lokalytorna inom kommunen. Förvaltningen får i 
uppdrag att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnationen och vad det innebär drifts-
mässigt för kommunen samt vilka verksamheter som eventuellt kan bedrivas där.  
 
Förvaltningen bedömer att kostnaden till 500 tkr för att projektera rivningen samt en första utredning 
för utvecklingen av Vivsta gamla skola. Kommer arbetet med att behålla gamla skolan att fortsätta efter 
att utredningen och inriktningsbeslut finns kommer det att krävas fortsatt projektering för ombyggnat-
ionen.    
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609: 

1. Uppdra till förvaltningen att projektera och upphandla rivning 
byggnader och sanering av marken där byggnaderna har stått. 

2. Uppdra förvaltningen att utreda vidare Vivsta gamla skola för 
ombyggnation. I uppdraget ingår att ta fram förslag på kommunal 
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och extern verksamhet som kan bedrivas i Vivsta gamla skola. 
Utredningen ska redovisa vilka ytor som kan minskas för kom-
munal verksamhet om den kan bedrivas i Vivsta gamla skola. 

3. Använda 500 tkr av kommunfullmäktige avsatta medel för Viv-
stahöjden för ovanstående arbete med projektering och utred-
ning. 

4. Uppdra till förvaltningen att undersöka om väggen med kakelmo-
saiken av Ingrid Atterberg på simhallen går att spara vid rivning 
av byggnaden. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200407 §134 
Protokollsutdrag KF 201026 §163 
Protokollsutdrag KTN 210609 §70 
Tjänsteskrivelse 
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§ 283 
Energieffektivisering - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:308 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda förutsättningar 
för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i samband med arbete 
med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera typer av åtgärder. En 
åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga fastigheter. Viktiga faktorer 
att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och att takkonstruktionen klarar av 
den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. Förvaltningen föreslår att nämnden 
uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för sol-
cellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering av eventuellt kommande fördjupade ut-
redningar inför investeringsbeslut om framtida solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på kom-
munens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Tjänsteskrivelse 
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§ 284 
Kollektivtrafikpolitisk handlingsplan 2022 
KS/2021:283 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Region Västernorrland har i beslut den 12 maj 2021 § 63 informerat om en process att ta fram en kol-
lektivtrafikpolitisk handlingsplan för 2022. 
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§ 285 
Tertialrapport april 2021 - Kollektivtrafikmyndigheten 
KS/2021:322 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland har, den 21 juni 2021 § 93, fastställt Tertialrapport april 
2021. 
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§ 286 
VA-taxa 2022 - Timrå Vatten AB 
KS/2021:310 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Timrå Vatten AB har i beslut, den 26 maj 2021 § 17, fattat beslut om VA-taxa 2022. 
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§ 287 
Beviljade medel till Länsstyrelsen Västernorrland för projektet Resurs- 
och kompetenscentra hedersrelaterat våld och förtryck 
KS/2021:329 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland 
(härefter Nationella kompetensteamet) beslutar att bevilja medel om totalt 2 439 500 SEK till Länssty-
relsen Västernorrland under perioden 2021-07-01 till och med 2022-09-30, för projektet Resurs- och 
kompetenscentra hedersrelaterat våld och förtryck. 
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§ 288 
Nämnden för hållbar utveckling - protokoll ang Bussgods i Västernorr-
land AB:s framtid 
KS/2021:217 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland, har den 16 juni § 74, fattat beslut ang Buss-
gods i Västernorrland AB:s framtid. 
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§ 289 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations para-
graf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 24  Beslut om belägenhetsa-
dress enligt lag om lägen-
hetsregister (SFS 2006:378) 
10-11 §§ 

KS/2021:272 

KS DEL/2021 § 25  Beslut om belägenhetsa-
dress enligt lag om lägen-
hetsregister (SFS 2006:378) 
10-11 §§ 

KS/2021:271 

KS DEL/2021 § 26 Kommunchef Attesträtt för ny verksam-
het inom KS ansvar 

KS/2021:287 

KS DEL/2021 § 27 Kommunchefen Beställning ledarskapsut-
bildning - Effektiv styrning 

KS/2021:298 

KS DEL/2021 § 28 Kommunchef Beslut om tillgängliggö-
rande av datamängder via 
Nationella geodataplatt-
formen 

KS/2021:300 

KS DEL/2021 § 29 Kommunchefen Chefsavtal upphör 2021-
12-31 

KS/2021:317 

KS DEL/2021 § 30  Beslut om upprättande och 
undertecknande av köpe-
handlingar för del av Vivsta 
13:19 (Vattenfabrikstom-
ten) 

KS/2021:311 

KS DEL/2021 § 31 Kommunchefen Tillförordnad kommunchef 
sommaren 2021 

KS/2021:324 

KS DEL/2021 § 32 TF Miljö och byggchef Fagervik 2:158 - Försälj-
ning av småhustomt 

KS/2021:198 

KS DEL/2021 § 33  Beslut om belägenhetsa-
dress enligt lag om lägen-
hetsregister (SFS 2006:378) 
10-11 §§ 

KS/2021:331 

KS DEL/2021 § 34 Kommunchefen Överenskommelse om av-
slutad anställning och till-
förordnad chef för enheten 
Verksamhetsutveckling och 
IT 

KS/2021:317 
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KS DEL/2021 § 35 Kommunchef Förordnande näringslivs-
chef - tjänstledighet och 
nytt chefsavtal 

KS/2021:333 

KS DEL/2021 § 36 Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande 

Avsiktsförklaring avstående 
utbytesmark för industrie-
tablering 

KS/2021:336 

KS DEL/2021 § 37  Beslut om lägenhetsnum-
mer enligt lag om lägen-
hetsregister (SFS 2006:378) 
10-11 §§ 

KS/2021:343 

KS DEL/2021 § 38  Överenskommelse för 
marköverföring 

KS/2021:192 

 
KS DEL/2021 § 39 Kommunchefen Avtal gällande juristtjäns-

ter mellan Timrå kommun 
och 2make AB 

KS/2021:351 

KS DEL/2021 § 40 Kommunchefen Svar på begäran Infosäkkollen 
MSB 2021 

KS/2021:258 
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§ 290 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:3 Resultat från plan- och byggenkäterna 2020 2021-05-26 
KS/2021:3 bilaga till Pressinfo Tynderö Årets by 2021! Tyn-

derö blir Årets by i Västernorrland 2021 
2021-05-27 

KS/2021:3 bilaga till Pressinfo Tynderö Årets by 2021! Tyn-
derö 

2021-05-27 

KS/2021:3 e-post Pressinfo Tynderö Årets by 2021! 2021-05-27 
KS/2021:3 Information om riskskatten 2021-05-28 
KS/2021:19 2021-05-26 Protokoll årsstämma TVAB Publicerat 2021-06-01 
KS/2021:19 2021-05-27 Protokoll årsstämma MSVA Publicerat 2021-06-01 
KS/2021:3 Arkivbeskrivning och arkivbeteckning - uppdate-

ring 
2021-06-01 

KS/2021:3 BUN §65 Arkivbeskrivning och arkivförteckning - 
uppdatering 

2021-06-01 

KS/2021:3 Arkivbeskrivning 3.0 2021-06-01 
KS/2021:3 Arkivförteckning 2021:1 2021-06-01 
KS/2021:3 Barn- och utbildingsnämnden arkivbeskrivning 

och arkivförteckning - uppdatering 
2021-06-01 

KS/2021:3 e-post Inbjudan till Kommunstyrelsen och ansva-
rig kommunal fastighetsnämnd 

2021-06-01 

KS/2021:3 Välkommen till FoU-fonden för kommunernas 
fastighetsfrågor 

2021-06-01 

KS/2021:3 Beslut om kontrollprogram och skötsel av Fager-
viks före detta industriområde, dnr 9543-2019 

2021-06-01 

KS/2021:3 e-post Beslut om kontrollprogram och skötsel av 
Fagerviks fd industriområde, dnr 9543-2019 

2021-06-01 

KS/2021:3 Förändring sammanträdesplan BUN 2021-06-02 
KS/2021:3 BUN §74 Förändring sammanträdesplan 2021-06-02 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-05-

28 
2021-06-02 

KS/2021:52 Timrå Invest AB Ordinarie Bolagsstämma 2021 - 
Protokoll 

2021-06-07 

KS/2021:20 Beslutsexp. Sollefteå KF Ansvarsfrihet 2020 KTM, 
Protokoll 2021-05-31 

2021-06-08 

KS/2021:16 Medelpads Räddningstjänstförbund Direktions-
protokoll 2021-05-28 

2021-06-09 

KS/2021:3 Integritetsskyddsmyndighetens vägledning vid 
kamerabevakning 

2021-06-09 
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KS/2021:3 Tillförordnad förvaltningschef KoT vecka 30-31 2021-06-15 
KS/2021:3 Tillförordnad förvaltningschef KoT vecka 26-28 2021-06-15 
KS/2021:19 2021-05-26 Protokoll 2 TVAB 2021-06-16 
KS/2021:3 Meddelande 62021 från SKRs styrelse om sam-

manträdesplan för 2022, dnr 21/06494 
2021-06-18 

KS/2021:3 bilaga till Meddelande 62021 från SKRs styrelse 
om sammanträdesplan för 2022, 06-2021-SKR 
Sammanträdesplan 2022,dnr 21/06494 

2021-06-18 

KS/2021:52 Styrelseprotokoll 2021-05-17 Per capsulam Vidi-
merat 

2021-06-21 

KS/2021:3 mail, Meddelande SKR 7.2021 - Förbundsavgift 2021-06-22 
KS/2021:3 Meddelande SKR 7.2021 - Förbundsavgift 2021-06-22 
KS/2021:20 Protokoll 20210621 med bilagor 2021-06-23 
KS/2021:20 Bilaga 6, remiss från KTM 2021-06-30 
KS/2021:20 Bilaga 9, remiss från KTM 2021-06-30 
KS/2021:20 Bilaga 7, remiss från KTM 2021-06-30 
KS/2021:20 Remiss från KTM Remiss för beslut hos kom-

munalförbundets medlemmar Bussgods i Västern-
orrland ABs framtid 

2021-06-30 

KS/2021:20 Bilaga 8, remiss från KTM 2021-06-30 
KS/2021:19 2021-05-27 Protokoll 2 MSVA, undetecknat 2021-07-05 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-06-

18 
2021-07-06 

KS/2021:3 Rapport om oredlighet i forskning och avvikelser 
från god forskningssed 

2021-07-12 

KS/2021:3 Årlig rapport Npof 2020 2021-07-12 
KS/2021:3 e-post Pressinbjudan till Tynderö Årets by 7/8 kl 

15 
2021-08-04 

KS/2021:3 Pressinbjudan Tynderö Årets by 2021-08-04 
KS/2021:52 Protokoll Extrabolagsstämma 2021-04-22 vidime-

rat 
2021-08-11 

KS/2021:3 SLU-rapport om kommunal viltförvaltning 2021-08-13 
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§ 291 
Antal resenärer vid färdtjänstresor – 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 ledsa-
gare medföljer som vanligt. Färdtjänstberättigade kan själva välja att fortsatt samordna sina re-
sor. 

 
2. I samband med att Folkhälsomyndigheten beslutar att upphäva begränsningen av antalet passa-

gerare per fordon i kollektivtrafiken, upphör också begränsningen för antal resenärer för färd-
tjänstberättigade i Timrå kommun. 

____ 
 
Ärendet 
Ett flertal kommuner i länet valde våren 2020 då Covid- 19 blev en stor riskfaktor att tillfälligt göra 
förändringar vid färdtjänstresor. Timrå kommun beslutade om motsvarandeförändringar och följde 
Region Västernorrlands begränsningar på antalet resenärer per resa. Vår nuvarande begränsning upphör 
2021-08-31 och är nu i behov av förlängning på grund av fortsatt rådande risk av smittspridning av 
Covid- 19 under sommar/hösten 2021. Ett flertal av länets kommuner har nu valt att följa Folkhälso-
myndighetens råd angående antal resenärer vid resor i kollektivtrafikmyndigheten. När restriktionerna 
för dessa tas bort, upphör de även automatiskt hos kommunerna. Det innebär att Din Tur snabbt kan 
återinföra samåkning i kommunen och därigenom öka samordningsgraden av färdtjänstresor när re-
striktionerna om att begränsa antal passagerare i kollektivtrafiken har upphört. 
Allt fler vaccineras även mot covid-19, vilket ger ett skydd mot allvarlig sjukdom samt bidrar till mins-
kad smittspridning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
2021-05-17 KS/2020:224 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Annette Lehnberg 
 
Exp     /     2021 
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