
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 12:45-13:20 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Anna-
Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) 
Sven-Åke Jacobson (KD) tjänstgör via Zoom istället för 
Niklas Edén (C) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef  
Lisbeth Eklund (S), ersättare via Zoom 
Patrik Eriksson (S), ersättare via Zoom 
Marianne Larsson (SD), ersättare  
 

Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 10 november 2021 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Stefan Dalin (S), ordförande Annika Nyberg, kommunsekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (L), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

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

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Anslaget uppsatt den 
2021-11-10 

Anslaget nedtas den 
2021-12-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§333-§377 

……………………………………………………………….. 

 

Annika Nyberg, kommunsekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 333 

Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 334 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 335 
Mötets former och genomförande 
 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
 
 
  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 336 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (L) att tillsammans med ordföranden, justera dagens proto-
koll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 10 november 2021 kl 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 337 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägget; Information om pågående arbete med stor energiintensiv etable-
ring. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att göra ett tillägg i ärendelistan med; Information om pågående arbete med stor 
energiintensiv etablering. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 338 
Beslutsattestanter för år 2022, kommunstyrelsen 
KS/2021:371 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa beslutsattestanter med attestnivåer. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt förteckning över beslutsattestanter inom kommunstyrel-
sens ansvarsområde för bokföringsår 2022. I förteckningen anges även beloppsgränser för attest (at-
testnivå) för respektive attestant.  
 
De olika attestnivåerna innebär följande beloppsgränser:  
(bb=prisbasbelopp, 2022=48 300 kr)  
Nivå 1 0,5 bb 24 150 kr  
Nivå 2 3 bb 144 900 kr  
Nivå 3 10 bb 483 000 kr  
Nivå 4 100 bb 4 830 000 kr  
Nivå 5 250 bb 12 075 000 kr  
Kommunchefen har möjlighet att i delegationsbeslut tillfälligt höja en attestants beloppsgräns 
 
 
Beslutsunderlag 
Dokument över attestanter med ersättare 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Berörda attestanter 
Systemförvaltare 
Revisionen 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 339 
Kvittering av nämndernsa verksamhetsplan och budget 2022-2024 
KS/2021:183 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Kvittera nämndernas verksamhetsplaner och konstatera att nämndernas bidrag stämmer över-
ens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024. 

 
2. Anmäla nämndernas verksamhetsplaner 2022-2024 till kommunfullmäktige. 

 
Ärendet 
Nämnderna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt ny styrmodell för Timrå kommun och med ut-
gångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024. Syftet med ärendet är att 
nämndernas bidrag ska kvitteras av kommunstyrelsen. På det viset kommer styrelse och nämnd överens 
om att bidraget stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan med avseende på verk-
samhet och målbilder, samt att bidraget kan genomföras inom de ekonomiska ramar som tilldelats. 
Nämnderna har även angett hur deras bidrag ska följas upp. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade om Verksamhetsplan och budget 2022-2024 § 127 2021-06-14. 
 
Nämnderna har beslutat godkänna/fastställa verksamhetsplaner under oktober 2021. 
 
Resultatdialoger har genomförts mellan nämndernas ordföranden/förvaltningschefer och kommunsty-
relsens ordföranden/kommunchef under september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndernas verksamhetsplaner 
Nämndernas protokoll 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Nämnder 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 340 
Återrapportering yttrande över granskningsrapport Årsredovisning 2020 
Timrå kommun 
KS/2021:210 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna återrapporteringen.  
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog till ekonomichefen att återkoppla till kommunstyrelsen i oktober vilka åt-
gärder som har vidtagits utifrån KPMG revisionsrapport 
 
Kommunledningskontorets återrapportering 
KPMGs rekommendationer samt vidtagna åtgärder redovisas nedan.  
 
Revisionen skriver att kommunen bör se över redovisningsprinciperna och tillämpningen av dessa för 
att säkerställa att kommunen följer gällande lagar och rekommendationer 
Återkoppling: Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att förutom lagen LKBR så ska 
material från normerande organ( RKR, SKR) alltid tillämpas i kommunens externredovisning.  
 
Revisionen rekommenderar att koncerngemensamma verksamhetsmål med betydelse för god ekono-
misk hushållning inarbetas i budget. 
Återkoppling: I budgetarbetet för 2022-2024 så beaktas dessa rekommendationer.  
 
Revisionen anser att kommunen bör gå igenom leasingavtal för att säkerställa att säkerställa att redovis-
ningsuppgifterna är korrekta. 
Återkoppling: Arbetet har startats upp inom ekonomienheten och en arbetsgrupp har bildats.  
 
Revisionen rekommenderar att en extern beräkning görs för kostnad att täcka deponier 
Återkoppling: Kommunen söker efter extern kompetens för att kunna få uppdraget utfört, ambitionen 
är att detta ska ske under 2022. Detta sker i samarbete med Kultur- och tekniknämnden.  
 
Revisionen skriver att i uppställningen för driftredovisningen ska interna poster särredovisas..  
Återkoppling: Ekonomienheten har fr o m delårsrapporten säkerställt att interna poster redovisas sepa-
rat enligt RKR R14, detta för att kunna koppla uppgifterna till resultaträkningen.  
Vision 2025 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen  
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 341 
Återrapport - Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del 
KS/2020:491 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 att medfinansiera naturvårdsprojektet Utveckling av fri-
luftsliv kring Indalsälvens nedre del. Projektet leds av Näringslivskontoret och drivs av den ideella initi-
ativtagaren Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening. Projektet skall tillgängliggöra rörligt friluftsliv 
samt utveckla området med infrastruktur och skyltning.  
 
Återrapporteringen finns mer utförlig i den bifogade rapporten. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS § 427 
 
Beslutsunderlag 
Delredovisning LONA per September 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 342 
Återrapportering Presentkort Timrå 
KS/2021:157 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021 att uppdra till Näringslivskontoret att ta fram ett lokalt pre-
sentkort för Timrå som skall vara på plats i handeln senaste 24 juni 2021. 
 
Presentkortet är nu lanserat, aktörerna är anslutna och rutiner samt försäljningsstationerna är på plats. 
Nu övergår projektet i förvaltning och Näringslivskontoret avser återrapportera ärendet.  
 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2021:134 
KS/2021:157 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 343 
Omtag platsvarumärke: en tydlig marknadsföring av platsen Timrå 
KS/2021:436 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna informationen om upplägg för arbetet med platsvarumärket, inom ramen för uppdraget 
Boendekommunen Timrå: En tydlig marknadsföring av platsen Timrå, och lägga den till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Det har tidigare jobbats med platsvarumärket i Timrå kommun. I och med covid-19-pandemin pausa-
des det arbetet och ett omtag ska göras under hösten 2021 enligt givet uppdrag inför perioden 2022-
2024. De befintliga insatserna utgör en nödvändig men inte tillräcklig utgångspunkt i arbetet. Det spre-
tar och önskvärd effekt har inte uppnåtts med dessa insatser. Bilden av platsvarumärket är inte tydlig 
och attraktiviteten har inte stärkts i den omfattning som har önskats. I ärendet presenteras ett arbetssätt 
och insats som kommer att genomföras för att bidra till uppdraget och skapa ett starkt platsvarumärke. 
 
Ärendets tidigare behandling 
I verksamhetsplan och budget 2021-2023, KF 2020 § 131 (KS2020:110) framgår en inriktning under 
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer att platsen ska marknadsföras på ett mer effektivt sätt. Arbetet har 
startats upp men på grund av Covid 19 har det stannat upp då kommunikationsverksamheten har varit 
tvungen att prioritera pandemihanteringen och krisarbetet. 
 
I verksamhetsplan och budget 2022-2024, KF 2021 § 123 (KS 2021:183) framgår att inriktningen kopp-
lat till ett samhällsbyggande för ett växande Timrå ska kompletteras med ett uppdrag Boendekommunen 
Timrå med en tydlig marknadsföring av platsen Timrå. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 344 
Ostkustbanan 2015 AB - Formaliarevidering av styrande dokument 
KS/2021:412 
 
Beredningsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för 
Ostkustbanan 2015 AB. 
 

2. Timrå kommuns stämmoombud instrueras rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieä-
garavtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolags-
stämma (som planeras till december 2021). 

____ 
 
Ärendet 
Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att revidera de sty-
rande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet. 
 
Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås utökas 
från dagens 12 till 19. Det är viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under inneva-
rande år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.  
 
Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i frågan under oktober, no-
vember, respektive december och att bolaget därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i 
början eller mitten av december där de nya styrdokumenten kan fastställas. 
Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen 
Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8 och maximalt 
12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att det maximala antalet styrelseleda-
möter ska utökas till 19.  
 
En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare erbjuds en plats i styrelsen. 
Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår det totala antalet delägare till 13 medan det maximala 
antalet platser i styrelsen uppgår till 12. 
 
Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2) och det totala antalet kom-
muner i de båda länen (17). 
 
Förteckning över större förslag till justeringar, ändringar och tillägg i de styrande dokumenten 
I tabellen nedan listas skrivningarna i gällande styrdokument samt förslag till förändringar. Observera 
att mindre förslag till förändringar, såsom stavfel och namnbytet till Region Västernorrland inte är lis-
tade nedan. 
 
Aktieägaravtalet 
Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning 
Paragrafen om kommunernas nomi-
nering av lekmannarevisorer omslu-
ter de åtta ursprungliga delägarna. 

De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i bok-
stavsordning: 

9. Sollefteå kommun, 
10. Timrå kommun, samt 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

11. Ånge kommun. 
 

- De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna 
delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region 
Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga 
finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav 
och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning. 
 
 

Bolagsordningen 
Disposition Nuvarande skrivning 

 
Förslag till ny skrivning 

§ 7 Minimalt 8 och maximalt 12 styrelsele-
damöter 

Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås ökas 
från 12 till 19 (då det sammantagen i de två länen finns 
totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i skrivande 
stund antas kunna bli det maximala antalet delägare i 
bolaget på lång sikt). 

 
Ägardirektiven 
Nuvarande skrivning  Förslag till ny skrivning 
- - Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla 

delägare radas upp i bokstavsordning och på samma 
sätt i som i de andra två styrdokumenten. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Aktieägaravtal från 2018 
Bilaga 2: Bolagsordning från 2018 
Bilaga 3: Ägardirektiv från 2018 
Bilaga 4: Förslag till nytt aktieägaravtal 
Bilaga 5: Förslag till ny bolagsordning 
Bilaga 6: Förslag till nytt ägardirektiv 
 
Protokollsutdrag till 
Ostkustbanan 2015 AB 
Kommunens stämmoombud 
Gävle kommun 
Hudiksvalls kommun 
Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Nordanstigs kommun 
Region Gävleborg 
Region Västernorrland 
Sollefteå kommun 
Sundsvalls kommun 
Söderhamns kommun 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
 
Exp     /     2021 
 



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 345 
Rktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 
KS/2021:277 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun. 
 

2. Upphäva styrdokumenten Styr- och kvalitetssystem, fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-
30, § 124 samt Styrningsregler för Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 
§ 11, reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 172 och 2019-02-25 § 11. 

 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att anpassa samtliga kommunövergripande styrdokument och för-

fattningssamling i enlighet med de nya riktlinjerna. 
 

4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla nämndspecifika styrdokument och författnings-
samling till de nya riktlinjerna. Översynen ska vara genomförd senast 31 december 2026. 
 

5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för 
styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Timrå kommunen har, den 28 oktober 2019 § 168, antagit en ny styrmodell med 
utgångspunkt från bärande principer som ställer krav på en förflyttning i ledning och styrning samt i 
verksamhet. Under våren 2020 har planeringsarbete skett i ny form med styrmodellens principer som 
bas. I verksamhetsplan och budget för 2021-2023 anges sex inriktningsmål. För att nå målen har full-
mäktige lämnat fem uppdrag till nämnderna. 
 
Uppdragets omfattning att införa en ny styrmodell i hela kommunkoncernen har skapat ett behov av att 
åskådliggöra uppdraget. Som grund för detta har en kartläggning genomförts med förvaltningarnas led-
ningsgrupper. Genom kartläggningen har en övergripande plan tagits fram bestående av fem olika akti-
vitetsblock vars samlade resultat bidrar till uppdraget. För varje block utgår ett specifikt uppdragsdirek-
tiv med en konkretiserad beställning och avsatta resurser. 
 
Den här uppdragsplanen avser block 4, översyn av styrande dokument. Block 4 avser en översyn av 
styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som behöver justeras, utveck-
las eller avvecklas till följd av ny styrmodell. I översynen uppmärksammas att Styr- och kvalitetssyste-
met och Styrningsregler för Timrå kommun behöver upphävas. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 346 
Biblioteksplan 2022-2026 
KS/2021:303 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta ny biblioteksplan 2022-2026 enligt kultur- och tekniknämndens förslag. 
____ 
 
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 som beskriver den samlade biblioteksverksamheten och dess möjligheter att tillgodose 
medborgarnas tillgång till information och kunskap i den fysiska litteraturen eller genom digitala källor, 
samt till kulturella upplevelser. Föreliggande plan ersätter den tidigare biblioteksplanen 2015-2021. Pla-
nen ger dels en beskrivning av de befintliga verksamheterna och hur dessa kommer medborgarna till 
del under planperioden och dels ger en beskrivning av utvecklingsområden för 2022-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 uppdra till kultur- och tekniknämnden att ta fram ett förslag 
till ny biblioteksplan. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till ny biblioteksplan 2022-2026. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-10-13 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta ny 
biblioteksplan 2022-2026 enligt kultur- och tekniknämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210906 §85 
Protokollsutdrag KF 210927 §144 
Protokollsutdrag KTN 211013 §116 
Förslag till biblioteksplan 2022-2026 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 347 
Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering avseende distanssam-
manträde 
KS/2021:393 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för kommunstyrelsen. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens reglemente för att anpassa ledamöter-
na/ersättarnas möjlighet att delta på kommunstyrelsens sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 348 
Reglemente för krisledningsnämnden - Revidering avseende distans-
sammanträde 
KS/2021:414 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för krisledningsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat krisledningsnämndens reglemente för att anpassa ledamöter-
na/ersättarnas möjlighet att delta på krisledningsnämndens sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledningsnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 349 
Reglemente för valnämnden - Revidering avseende distanssamman-
träde 
KS/2021:415 
 
Beredningsförslag 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat valnämndens reglemente för att anpassa ledamöter-
na/ersättarnas möjlighet att delta på valnämndens sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 350 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - Revidering avseende 
distanssammanträde 
KS/2021:396 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat barn- och utbildningsnämnden reglemente för att anpassa le-
damöterna/ersättarnas möjlighet att delta på barn- och utbildningsnämnden sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 351 
Reglemente för socialnämnden - Revidering avseende distanssamman-
träde 
KS/2021:397 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för socialnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat socialnämndens reglemente för att anpassa ledamöter-
na/ersättarnas möjlighet att delta på socialnämnden sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för socialnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 352 
Reglemente för kultur- och tekniknämnden - Revidering avseende di-
stanssammanträde 
KS/2021:399 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för kultur- och tekniknämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat kultur- och tekniknämnden reglemente för att anpassa ledamö-
terna/ersättarnas möjlighet att delta på kultur- och tekniknämnden sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för kultur- och tekniknämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 353 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden - Revidering avseende di-
stanssammanträde 
KS/2021:400 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat miljö- och byggnadsnämndens reglemente för att anpassa le-
damöterna/ersättarnas möjlighet att delta på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 354 
Verksamhetsplan och budget 2022 Kommunstyrelsen 
KS/2021:335 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Kvittera kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022 och konstatera att den överens-
stämmer med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024. 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2022. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Tony Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för egna förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en verksamhetsplan och budget för 2022-2024. Samtliga nämnder, 
inkluderat kommunstyrelsen, ska precisera sitt bidrag till fullmäktiges plan med övergripande målbilder 
och visa hur verksamheten samtidigt kan bedrivas inom angivna ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen 
ska i ärendet fastställa verksamhetsplan och budget för 2022 samt skicka den till kommunfullmäktige 
för kvittering. Övriga nämnder kvitterar sin verksamhetsplan och budget 2022 med kommunstyrelsen, 
för att därefter anmäla dessa till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog verksamhetsplan och budget 2022-2024 2021-06-14 § 127 
 
Kommunstyrelsen har arbetat med analysseminarium 15 juni, samordning av uppdrag, strategier och 
bidrag till mål har skett dels i kommunens ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer, dels med 
resultatdialoger mellan nämndsordföranden/förvaltningschef och kommunstyrelsens ordfö-
rande/kommunchef. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget 2022,  
2021-08-31 § 252. 
 
Kommunstyrelsen godkände information om inriktning och innehåll i förslag till verksamhetsplan och 
budget 2022, 2021-10-05 § 314. 
 
Baserat på fullmäktiges verksamhetsplan och budget samt underlaget från analysseminarium, uppdrag 
och inriktning har kommunledningskontoret tagit fram förslag till verksamhetsplan och budget. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Tony Andersson (M) föreslår bifall till sina egna verk-
samhetsplan och budgetförslag. Stefan Dalin (S) föreslår avslag på Robert Thunfors (T), Björn 
Hellquist (L) och Tony Andersson (M) budgetförslag och bifall till verksamhetsplan och budget för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Ordföranden ställer Robert Thunfors (T), Björn Hellquist (L) och Tony Andersson (M)s verksamhets-
plan och budget och verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2022 mot varandra och konsta-
terar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2022 Kommunstyrelsen 
Verksamhetsplan och budget 2022-2024 Kommunfullmäktige 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 355 
Kommunens framtida nämndstruktur mandatperioden 2023-2026 
KS/2020:44 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bibehålla den nuvarande politiska nämndorganisationen för den politiska verksamheten för mandatpe-
rioden 2023-2026. 
____ 
 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) reserverar sig skriftligt mot beredningsförslaget. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda framtidens nämndstruktur. Syftet 
med uppdraget är att se över nämndstrukturen för kommunens politiska verksamhet samt att införa en 
mer effektiv organisation. Det handlar om att undersöka vilken organisationsform som kan antas vara 
ekonomiskt, demokratiskt och styrningsmässigt mest effektiv för just Timrå. Den nya nämndstrukturen 
ska kunna införas i och med mandatperioden 2023-2026.  
 
Bakgrund 
Fullmäktige i Timrå kommunen har framarbetat och antagit en ny styrmodell med utgångspunkt från 
bärande principer som ställer krav på en förflyttning i ledning och styrning samt i verksamhet. Mo-
dellen antogs genom beslut i fullmäktige i november 2019. Under våren 2020 har planeringsarbete skett 
i ny form med styrmodellens principer som bas. Fullmäktiges verksamhetsplan och budget för 2021-
2023 beslutades i september. I planen anges sex inriktningsmål. För att nå målen har fullmäktige lämnat 
fem uppdrag till nämnderna. 
 
Uppdragets omfång (samtliga nämnder) och omfattning (införande av ny styrmodell i hela kommun-
koncernen) har skapat ett behov av att konkretisera uppdraget. Som grund för detta har en kartläggning 
genomförts med förvaltningarnas ledningsgrupper. Genom kartläggningen har en övergripande plan 
tagits fram bestående av fem olika aktivitetsblock vars samlade resultat bidrar till uppdraget. För varje 
block utgår ett specifikt uppdragsdirektiv med en konkretiserad beställning och avsatta resurser.  
 
Slutrapport har överlämnats till kommunstyrelsen för ställningstagande kring utredningsuppdraget, 
samt för fortsatt beredning av nämndsorganisation för nästa mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna rapporten och avsluta utredningsuppdraget samt att över-
låta till kommunfullmäktiges presidium att i dialog med gruppledarkonferensen fortsätta beredningen 
av nämndsorganisation för nästa mandatperiod. Förslag till beslut ska senast i februari 2022 presenteras 
för kommunfullmäktige. 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår; 

Att Socialnämnden ska delas upp i två nya nämnder, social- och arbetsmarknadsnämnd och äldre-
omsorgsnämnd den 1 januari 2023.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Att den nya social- och arbetsmarknadsnämnden ska vara fem ledamöter och fem ersättare. Äldre-
omsorgsnämnden ska vara elva ledamöter och elva ersättare. 
 
Att fullmäktige uppdrar till arvodeskommittén att återkomma till fullmäktige med ett förslag hur det 
nuvarande årsarvodet för socialnämndens ordförande ska fördelas om till ordförande för omsorgs-
nämnd och ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnd 
 
Att Kommunstyrelsen ska inrätta två permanenta utskott med fem ledamöter och fem ersättare från 1 
januari 2023. Ett finans- och personalutskott med utökad delegation och ett näringslivsutskott för en 
bredare representation och fördjupning i frågorna.   

Stefan Dalin (S) föreslår avslag på Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) förslag och bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag under proposition avslag-bifall och konstaterar att kom-
munstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll §§ 64, 79 
Slutrapport utredning nämndsorganisation  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 356 
Årsrapport 2020 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:96 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsrapport 2020. 
 

2. Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt årsrapport för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport 2020 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsutdrag till 
kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 357 
Sammanträdesdagar 2022 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
KS/2021:395 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt kommunled-
ningskontorets förslag. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande har kommunledningskontoret upprättat 
sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2022 
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 358 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (Tidigare S) - Transparens och 
enkel tillgänglighet i allt vad kommunen sysslar med även som bolag 
eller andra 
KS/2021:66 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anse motionen besvarad. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Per-Arne Frisk (Tidigare S) föreslår i motion; 
 
Att våra helägda kommunala bolag skall följa samma dokumenthantering som om verksamheten har 
förts i ordinarie kommunal organisation. 
 
Att samma grund för information och tillgänglighet för medborgare/fullmäktige skall gälla för våra 
kommunala bolag som om verksamheten har förts i ordinarie kommunal organisation. 
 
Att våra helägda kommunala bolag följer samma ordning för upphandling som för övrig kommunal 
verksamhet. 
 
Kommunledningskontorets yttrande; 
Det finns ingen lag som säger att en kommun måste upprätta en dokumenthanteringsplan. Doku-
menthanteringsplanen är dock ett verktyg för kommunen att leva upp till arkiv- och offentlighetslag-
stiftningens krav avseende hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. En dokumenthanteringsplan 
styr hanteringen av allmänna handlingar och det interna informationsflödet hos kommunen. Den är 
kommunens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för 
hur handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de 
ska diarieföras m.m. 
 
Grundregeln är att allmänna handlingar ska registreras, under förutsättning att de inte är av ringa bety-
delse för verksamheten. För handlingar som berörs av sekretess finns ett absolut krav om registrering. 
Övriga handlingar måste åtminstone hållas systematiskt ordnade så att de kan tas fram vid begäran. 
 
Kommunen arbetar för att kommunens alla verksamheter och bolag ska ha samma rutiner och standard 
samt tillgänglighet för medborgare/fullmäktige. Ambitionen är att alla mötesdatum, beslutsunderlag, 
protokoll mm för alla verksamheter och kommunala bolag ska finnas på kommunens hemsida. 
 
Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägen-
heten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelä-
genhet till en juridisk person eller en enskild individ. 
 
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det 
finns stöd för det i lag. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en 
kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt 
bolag och inte heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 6 §. När skötseln av en kommunal 
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, kontrollerar kommunen samt följer 
upp verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen genomför senast sista september, enligt kommunallagen 6 kap 1 1a, årliga beslut om 
att pröva om verksamhet som under föregående kalenderår har bedrivits av helägt eller delägt kommu-
nalt bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. (Kommunallag (2017:725) 6 kap 9 §). Kommunen genomför Hea-
ring med våra kommunala bolag, där kommunen får information om bolagens årliga aktiviteter och 
resultat. Kommunen genomför även ägarsamråd med kommunens bolag. Kommunstyrelsen ansvarar 
även för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna genomförs. 
 
Kommunstyrelsen har även uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskriv-
ning, utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska 
ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informat-
ionsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2021. 
 
Kommunen följer regelverket LOU vilket är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i 
Sverige och gäller för upphandlande myndigheter om inköpet inte omfattas av någon av de andra upp-
handlingslagarna.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att Timrå kommun redan följer samma dokumenthantering som 
kommunens övriga verksamheter, att samma grund för information och för medborgare/fullmäktige 
gäller för våra kommunala bolag samt att våra helägda kommunala bolag följer samma ordning för 
upphandling som för övrig kommunal verksamhet, enligt ovanstående yttrande. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed avslag på motionen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Björn Hellquist (L) föreslår att anse motionen besvarad. Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) an-
sluter sig till förslaget. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Motionssvar  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 359 
Midlanda Flygplats AB - svar på synpunkter ang konkurrensbegrän-
sande offentlig säljverksamhet 
KS/2021:405 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.  
____ 
 
Ärendet 
Företaget Sensec Academy AB har lämnat ett klagomål mot Timrå kommun och Sundsvalls kommun 
med anledning av den utbildningsverksamhet inom flygplats- och luftfartsäkerhet som bedrivs genom 
det kommunala bolaget Midlanda Flygplats AB. Sensec menar att utbildningsverksamheten som bedrivs 
är en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Sensec ämnar via sin anlitade advokatbyrå att 
lämna in ett ärende till konkurrensverket kring detta. Dock har Midlanda Flygplats AB fått möjlighet att 
svara på klagomålet. Både klagomålet samt svaret bifogas till ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
e-post Midlanda Flygplats AB; fråga om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
Sensec - Klagomål till Konkurrensverket (Midlanda) 20210927 
Svar Sensec 2021-10-11 
 
 
Protokollsutdrag till 
Midlanda Flygplats AB 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 360 
Kommunkartor avveckling av kopparnätet 
KS/2021:392 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Telia arbetar med att avveckla kopparnätet i Timrå och Sverige. Avvecklingen har påbörjats och kom-
mer att göras successivt. 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 361 
Samarbetsavtal Y-renhållare - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:304 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Bakgrund är att kommunerna i Västernorrland sedan 2010 har haft ett samarbetsavtal ”Y-renhållare” 
med kontinuerligt informationsutbyte och samverkan kring avfallsfrågor. Syftet med detta nya samver-
kansavtal är att parterna ska utveckla arbetet kring samverkan inom avfallsområdet och cirkulär eko-
nomi. Timrå, Kramfors, Sollefteå och Ånge representeras av den förvaltning inom kommunen som 
ansvarar för kommunalt avfall. Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik representeras av deras kom-
munala bolag med motsvarande funktion.  
 
Samverkan regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 2017-01-01. 
Samverkansavtal regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling mellan upp-
handlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter (exempelvis kommuner) ska kunna 
samverka utan upphandlingsskyldighet om upphandlingen reglerar ett samarbete rörande offentliga 
tjänster som strävar till att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett allmänintresse.  
 
Som steg ett kommer ett övergripande samverkansavtal upprättas som i Timrå antas av kultur- och 
tekniknämnden. Avtalsförslag är upprättat. Målsättningen är att det tas beslut om detta under 1.a halv-
året 2021. Samverkansavtalet reglerar syfte, målsättningar och samverkansformer. 
Under detta avtal kan respektive part därefter teckna olika specifika överenskommelser inom avgrän-
sade områden. I dessa överenskommelser preciseras förutsättningarna och det ekonomiska detaljregle-
ras. En av de första överenskommelserna kommer att gälla mottagning av matavfall. Därefter kan arbe-
tet fortsätta inom andra områden som t ex slamhantering, att hitta gemensam avsättning av returpap-
per, informationsinsatser m.m. 
 
Den verksamhet som i dag sker inom samarbetsavtalet Y-renhållare kommer naturligt att fortsätta inom 
det nya samverkansavtalet.  
 
Enligt inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv i Kultur och tekniks verk-
samhetsplan och budget 2021 är en insats att förbereda/möjliggöra insamling av matavfall med möjlig-
het till större användning av biogas. Ett samverkansavtal är en förutsättning för att jobba vidare med 
matavfallsinsamling med länets övriga kommuner. 
 
Förvaltningen föreslår att förslag till samverkansavtal Y-renhållare godkänns. 
 
Kultur-och tekniknämnden beslutade 210609 godkänna samverkansavtal Y-renhållare samt uppdra till 
ordförande och förvaltningschef att underteckna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Befintligt samarbetsavtal  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Nytt samverkansavtal 
Protokollsutdrag KTN 210303 §20 Matavfallsinsamling – delrapportering 
Protokollsutdrag KTN 210609 §75 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 362 
Analys av Enkät - Företagsranking 2021 
KS/2021:419 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För andra året i rad uppnår vi målet att ha ”Norrlands bästa företagsklimat”. 
Vi sjunker 10 placeringar i landets totala ranking men bibehåller topp-5 positioner i 5 olika kategorier. 
Däribland ligger ”Det allmänna omdömet”. 
I flertalet enkätfrågor sjunker våra betyg, men i ”Service och bemötande” klättrar vi till position 3 i lan-
det. 
 
Utförligare statistik finns i den bifogade rapporten Företagsklimat 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Företagsklimat 2021 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 363 
Delårsrapport Januari - augusti 2021 Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:418 
 
Beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet  
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 20 september 2021 § 143, beslutat godkänna delårsrapport janu-
ari – augusti 2021 samt överlämna den till samtliga samverkande kommuner. 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 364 
Medborgarförslag om nytt ställningstagande gällande Stationsgränd i 
Söråker - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:227 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om nytt ställningstagande gällande Stationsgränd i Söråker. 
 
Stationsgränd ingår i gemensamhetsanläggningen Rigsta GA:1 enligt förrättning beslutad 1980-12-02, 
Dnr Y7 109793. Förrättningen är gjord i 4 olika sektioner som illustreras på förrättningskarta. 
Den del som berörs är benämnd sektion 3, sträckan 6-7, Duvedsvägen – Rigsta 4:28. 
 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) meddelade Timrå kommun 2000-12-11 beslut om att fr o m 2001-
01-01 inte längre medge statsbidrag för vägen med anledning av att vägen inte uppfyller längdkravet, 
Dnr EV 20 2000:5837. 
 
Beslutet överklagades efter beslut i Tekniska nämnden 2000-12-15.med hänvisning till att beslutet tagits 
med så kort varsel.  
 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) meddelade Timrå kommun 2001-09-24 förslag till beslut om att 
statsbidraget dras in from 2002-01-01, Dnr EV 20 2001:4671. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Trafikverket (dåvarande Vägverket)  dra-
git in statsbidrag för vägen från 2002-01-01. Enligt Trafikverkets handbok ”Statsbidrag till enskild väg-
hållning” följer dåvarande Vägverkets beslut de riktlinjer som finns. 
 
Gryttjoms vägförening erhåller vinterväghållningsbidrag från Timrå kommun. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Förrättning Rigsta GA:1 1980-12-02 
Beslut från Vägverket 2000-12-11 
Beslut från Tekniska nämnden 2000-12-14 
Överklagande av beslut om indragning av statsbidrag 
Föreslagen indragning av statsbidrag från Vägverket 2001-09-24 
Utdrag ur Trafikverkets handbok ”Statsbidrag till enskild väghållning" med kommentarer 
Protokollsutdrag KTN 211013 §114 
Tjänsteskrivelse 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 365 
Medborgarförslag om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik 
mellan 22-05 på grund av buller - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:267 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att stänga industriområdet i Timrå för biltrafik mellan 22-05 på 
grund av buller och buskörning. Förvaltningen har jämfört Birsta industriområde där man infört natt-
stängning med Timrå industriområde, se bifogad skrivelse.  
 
Förvaltningen har upprättat förslag till lokala trafikföreskrifter avseende förbud mot trafik med motor-
drivna fordon på del av industriområde i Timrå, för vägarna Hantverksvägen, Per Uddéns väg, Plåtsla-
garvägen, Svarvarvägen och Svetsarvägen. Yttranden har inkommit från Polisen och NTF Västernorr-
land. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles. Kultur- och tekniknämnden beslutade 
2021-10-13 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Förvaltningens jämförelse av Birsta och Timrå industriområden 
Yttranden från Polisen och NTF 
Förslag på lokala trafikföreskrifter 
Protokollsutdrag KTN 211013 §113 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 366 
Medborgarförslag om en Hundrastgård nära centrum - Kultur- och tek-
niknämndens beslut 
KS/2021:292 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård nära centrum har inkommit. Önskemål om en hundrastgård 
i centrala Timrå har behandlats vid flera tillfällen tidigare. Medborgarförslagen 2016 och 2017 avslogs 
med hänvisning till att området vid Fagerstranden hade öppnats. Medborgarförslaget 2018 avslogs 
också men förvaltningen kunde tänka sig att bygga en hundrastgård om en förening bildades för skötsel 
av den. Ingen förening bildades dock. 
 
Medborgarförslaget 2019 avsåg en hundrastgård i Söråker men avslogs då förvaltningen själv hade initi-
erat att området vid Fagerstranden skulle avvecklas och att en hundrastgård skulle byggas vid deltat, 
mellan Timrå och Söråker. Kultur- och tekniknämnden beslutade att ej avveckla området vid Fager-
stranden samt att utreda alternativ. 
 
Förvaltningen föreslår att detta medborgarförslag avslås eftersom förvaltningen inte anser att förvalt-
ningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock föreslår förvaltningen att hundrastgårdar i normal storlek 
(ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, vid Fagerstranden och i Söråker om en eller flera föreningar 
bildas för skötsel av hundrastgårdarna. Byggnationerna är förenade med en investeringskostnad på ca 
190.000 kr per hundrastgård. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 367 
Medborgarförslag om renovering och skyltning i Fågelsångens naturre-
servat - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2021:429 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om renovering och skyltning av Fågelsångens naturreservat. 
 
Förvaltningens yttrande: 
Den enda stigen in är från tomatodlingen, från övriga håll är det privat mark eller samfällighetsmark. 
Röjning på den kommunala marken så att det går att ta sig fram görs varje år, men skedde sent 2021. 
Ingen storm- eller snöfälld skog röjs då det främjar fågel- och insektslivet.  
Skyltar har satts upp och fler kommer att sättas upp.  
Grillplatsen kommer att göras i ordning under 2022.  
Inga spänger byggs vid torpet pga leran, men stigen kan dras lite på sidan istället. Stövlar behövs. Ingen 
byggnation av stängselgenomgångar som självstängande grindar byggs, det är arrendatorns uppgift. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom alla förslag till åtgärder inte kan genom-
föras. Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 211013 §111 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 368 
Protokollsutdrag KTN 211013 §112 Medborgarförslag om parkeringsför-
bud vid väg ner till Hamstasjön, Laggarberg 
KS/2021:430 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om parkeringsförbud vid väg ner till Hamstasjön. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då förvaltningen redan beslutat om att parkerings-
förbud ska införas men innan skylten sätts upp ska en parkeringsyta iordningställas. 
Kultur- och teknik nämnden beslutade 2021-10-13 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 2021-10-13 §112 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 369 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis 
drivs av föreningslivet, rapport förstudie Tallnäs - Kultur- och teknik-
nämndens beslut 
KS/2021:305 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med kultur- 
och tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av förenings-
livet.  
 
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. Lena Tengerström från Kommunal deltog i föredragningarna och lämnade sina syn-
punkter på uppdraget. Kultur- och tekniknämnden beslutade uppdra till kultur- och teknikförvaltningen 
att under 2021 starta en förstudie tillsammans med Folketshusföreningen i Timrå. Förstudien ska ut-
reda förutsättningar för nya mötesplatser som exempel i områdena Tallnäs, Vivsta, Bergeforsen och 
Skönviksberget. Folketshusföreningen 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. Eftersom detta är ett förslag som innebär en stor verksamhetsförändring är förvalt-
ningens förslag att Folketshusföreningens förslag skickas på remiss till kommunens andra nämnder och 
bolag samt fackföreningar och Polisen innan nämnden ger ett slutgiltigt svar på kommunfullmäktiges 
uppdrag. Föreningen kommer att ställa upp att föredra förslaget för de instanser som vill i samband 
med remissen.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 210609 remittera Folketshusföreningen Timrås förslag avseende 
drift av Pangea till kommunens övriga nämnder och bolag samt fackföreningar och Polisen för syn-
punkter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210303 §19 
Rapport förstudie Tallnäs 
Protokollsutdrag KTN 210609 §71 
Tjänsteskrivelse 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 370 
Information - svar på enkät från Myndigheten för delaktighet 
KS/2021:366 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna informationen 
 
Ärendet 
Varje år följer Myndigheten för delaktighet upp offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delak-
tighet för personer med funktionsnedsättning. 
 
Syftet är att bidra till ett mer tillgängligt samhälle som är användbart för alla oavsett förutsättningar och 
behov. 
 
Uppföljningen görs genom enkäter som skickas ut till samtliga myndigheter, kommuner och regioner. 
Frågorna rör det strategiska och övergripande arbetet med funktionshindersfrågor. Det handlar om 
tillgänglighet inom områdena verksamhet, lokaler samt information och kommunikation. Uppföljning-
en erbjuder också stöd för utvecklings- och förbättringsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på enkätfrågorna 
Följebrev till enkäten 
 
Protokollsutdrag till 
Annette Lehnberg 
 
Exp     /     2021 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 371 
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). 
 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 372 
Lägesbeskrivning enligt 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. 
 
 
  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 373 
Energieffektivisering 
 
KS/2021:433 
 
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 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Förvaltningen har gjort en första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan 
vara möjligt.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
planering för solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 374 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 52 Näringslivschef Upphandling konsult tf. 
näringslivsutvecklare 

KS/2021:376 

KS DEL/2021 § 53 Ekonomichef Borgen för Timrå Invest 
AB 

KS/2021:422 

KS DEL/2021 § 54 Miljö- och byggchef Beslut om avgift - Bäräng 
1:68 

KS/2021:424 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
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§ 375 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:3 Färdtjänst Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, 

Sollefteå, Örnsköldsvik 
2021-09-27 

KS/2021:3 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 
2022, prel utfall 

2021-09-28 

KS/2021:3 e-post Kommunalekonomisk utjämning för kom-
muner, preliminärt utfall, år 2022 - kommunen 

2021-09-28 

KS/2021:52 Timrå Invest AB Styrelseprotokoll 2021-09-23 Per 
capsulam vidimerat 

2021-09-29 

KS/2021:52 Protokoll Styrelsemöte TIAB 20210901 vidimerat 2021-09-29 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-09-

20 
2021-10-01 

KS/2021:3 Protokoll förbundsdirektionen 2021-09-29 2021-10-01 
KS/2021:3 Beslutexpediering med protokoll förbundsdirekt-

ionen 2021-09-29 
2021-10-01 

KS/2021:15 AB Timråbo 210526 Protokoll verified 2021-10-01 
KS/2021:15 AB Timråbo 210609 Protokoll verfied 2021-10-01 
KS/2021:15 AB Timråbo 210915 Protokoll verified 2021-10-01 
KS/2021:15 AB Timråbo 210930 Protokoll Årsstämma verified 2021-10-01 
KS/2021:15 AB Timråbo 2210930 Protokoll extrastämma ver-

fied 
2021-10-01 

KS/2021:19 2021-09-22 Protokoll 3 TVAB 2021-10-04 
KS/2021:3 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om tillsyn av 

förorenade områden på brandövningsplatserna vid 
Sundsvall - Timrå airport, dnr 575-9717-2021 

2021-10-05 

KS/2021:3 e-post TRV 201757793 Kommentar - Beslut om 
mätbara åtgärdsmål för PFAS vid brandövnings-
platserna på Sundsvall-Timrå airport 

2021-10-05 

KS/2021:3 Beslut om tillsyn av förorenade områden på bran-
dövningsplatserna vid Sundsvall - Timrå air-
port(18717141) 

2021-10-05 

KS/2021:3 Save the date 27 oktober – Rundabordsamtal i 
Sveriges riksdag 

2021-10-05 

KS/2021:20 e-post Transportörinfo linje nr 8 2021 - Öppna 
framdörrar 

2021-10-06 

KS/2021:20 Transportörinformation linje nr 8 2021 - Öppna 
framdörrar 

2021-10-06 



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:3 e-post Remiss av Transportstyrelsens slutrapport 
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedöm-
ningar (TSV 2019-5394) 

2021-10-06 

KS/2021:3 TSV 2019-5394 Slutrapport 2021-10-06 
KS/2021:3 Remissmissiv, dnr I2021/02587 2021-10-06 
KS/2021:19 2021-09-23 Protokoll 3 MSVA 2021-10-07 
KS/2021:3 Ägarsamrådet hösten 2021. 2021-10-08 
KS/2021:3 bilaga till Samrådsunderlag TRV202133730 Re-

missbrev Timrå 
2021-10-11 

KS/2021:3 bilaga till Samrådsunderlag TRV202133730 684 
centrumåtgärder söråker planbeskrivning 

2021-10-11 

KS/2021:3 e-post Samrådsunderlag TRV202133730 2021-10-11 
KS/2021:3 Timrå kommuns revision Protokoll 2021, nr 2 2021-10-12 
KS/2021:3 bilaga till Ny rapport Höga förväntningar på ny 

teknik, a21-0066 Ny rapport - Höga förväntningar 
på ny teknik 

2021-10-14 

KS/2021:3 e-post Ny rapport Höga förväntningar på ny tek-
nik 

2021-10-14 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 376 
KS-uppdrag och projektredovisning 
KS/2021:432 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av beslutade 
uppdrag och projektredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning 
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Sammanträdesdatum 
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§ 377 
Information om pågående arbete med stor energiintensiv etablering 
KS/2021:451 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Sundsvallsregionen har anmält intresse för att etablera en större industriell energiintensiv verksamhet 
inom batteritillverkning. Ett antal platser pekas ut i den funktionella arbetsmarknadsregionen, men hu-
vudförslaget som möter företagets kravbild har varit Torsboda i Timrå. Etableringsarbetet har fallit väl 
ut och det kvarstår ett antal platser i Sverige och ett fåtal i övriga Europa som uppfyller verksamhetens 
krav på plats och arbetsmarknadsregion. Sundsvallsregionen är fortfarande ett alternativ för denna stora 
etablering som förväntas ge ca: 2.000-2.500 direkta arbetstillfällen, med följdeffekter på arbetsmark-
naden som motsvarar 3-4 gånger den volymen i tillkommande arbetstillfällen. Sundvalls och Timrås 
kommuner behöver nu förbereda sig på att gå in och reglera ansvarsfördelning vad gäller vem som gör 
vad och finansierar det som krävs för att genomföra etableringen. Primärt handlar de kommunala åta-
gandena och kostnaderna om förberedelser inför markförsäljning, med marknadsmässig prissättning 
som grund, samt utbyggnad av den kommunala servicen och samhällsbyggandet som en stor och snabb 
arbetskrafts- och befolkningsökning medför. 
 
I ärendet får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige information om hur besluten kan och bör be-
redas för att göra det lyckas med etableringen. Om Sundvallsregionen kommer vidare i processen och 
blir aktuell, utvald, för etableringen i fråga kommer avsikt och inriktning, med ansvarsfördelning vad 
gäller finansiering och genomförande, att regleras i en överenskommelse mellan parterna. Den kommer 
att beredas och tillställas kommunfullmäktige för beslut. Informationsärendet syftar endast till att ge 
kommunfullmäktige information och skapa beredskap för ett sådant ärende på efterföljande samman-
träden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2021 
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