
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 Kommunstyrelsen 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus 11:30-12:10 

Beslutande 
 

 
 
 

 

Stefan Dalin (S) 
Mari Eliasson (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för 
Johanna Bergsten (S) 
Anna-Lena Fjellström (S) 
Stig Svedin (V) 
Björn Hellquist (L) §§ 378-387,389-393,395-410 
Robert Thunfors (T) 
Ulf Lindholm (SD) 
Tony Andersson (M) §§ 378-394, 396-410 
Niklas Edén (C) 
Gun Stefansson (L) §§ 388,394-395 
Oskar Andersson § 395

Övriga närvarande Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare 
Gun Stefansson (L), ersättare §§ 378-387,389-393,396-
410 
Patrik Eriksson (T), ersättare 
Marianne Larsson (SD), ersättare 
Oskar Andersson (M), ersättare §§ 378-394,396-410 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef 
Bo Glas, ekonomichef 
 
 

Utses att justera Johan Engström Lockner (S) och Robert Thunfors (T) 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter  

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

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

 
 ANSLAG / BEVIS 

Kommunledningskontoret 8 december 2021  

Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

Johan Engström Lockner (S), justerare Robert Thunfors (T), justerare 

 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 

Förvaringsplats för protokollet Paragrafer 

……………………………………………………………….. 

 

 

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

2021-12-07 2021-12-08 2021-12-30 

Kommunledningskontoret §378-§410 

Helene Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsen 8 december 2021 

Sammanträdet öppnas, § 378 
Anteckna närvarande, § 379 
Mötets former och genomförande, § 380 
Utse justerare, § 381 
Fastställa ärendelista, § 382 
Antagande av detaljplan ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m.fl., § 383 
Yttrande på rapport om plankorsningar mellan Tallnäs och Stavreviken, § 384 
Remiss biotopskydd, § 385 
Redovisning av internlån per 211231, § 386 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen i Timrå kommun, § 387 
Hemställan från Medelpads räddningstjänst om ekonomiskt tillskott, § 388 
Timrå Vatten AB- checkkredit fr o m 2022, § 389 
Svar på revisionsrapport - granskning av upphandling, § 390 
Förlängning av IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK, § 391 
Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor, § 392 
Val av Styrelserepresentant i Svenska Bostads Fonden, § 393 
Taxor och avgifter 2022, Medelpads räddningstjänstförbund, § 394 
Aktieägartillskott 2022, Midlanda Flygplats AB, § 395 
Motionssvar på motion från Tony Andersson (M) Ett sätt att snabba på fortsatt bostadsbyggande, § 
396 
Folkhälsorapporten 2021 - Hälsa på lika villkor, 397 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet - Kultur- 
och tekniknämndens beslut, § 398 
Internkontrollrapport 2021 för MittSverige Vatten och Avfall AB Timrå Vatten AB, § 399 
Socialnämndens Plan för intern kontroll – uppföljning, § 400 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2021, § 401 
Tertialrapport augusti 2021 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, § 402 
Utvecklingsmedel för kunskapshöjande insatser inom klimatanpassning – Beslut, § 403 
Årsbudget 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt, § 404 
Program för social hållbarhet - Överförmyndarnämnden Mitt, § 405 
Cirkulär 19:25 - Behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342  för att arbeta inom den social barn- 
och ungdomsvården, § 406 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2021, § 407 
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 408 
Anmälan av delegationsbeslut, § 409 
Anmälan av informationsärenden, § 410 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 378 
Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 379 
Anteckna närvarande 

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 380 
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 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 381 
Utse justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Johan Engström Lockner (S) och Robert Thunfors (T) att tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 8 december 2021. 



 
 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 382 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan med att ärende nr 16: Val av Styrelserepresentant i Svenska Bostads Fonden 
utgår för vidare handläggning av kommunfullmäktiges presidium. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 383 
Antagande av detaljplan ändring av byggnadsplan för Söråker 21:1 m.fl. 
KS/2020:352 
 

 

____ 
 

 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta detaljplan. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om ett positivt planbesked för området 2020-10-06. Ärendet har hanterats 
via ett standardförfarande med samråd och granskning. Fastigheten omfattas idag av detaljplan B137 
från 1971 och ger markanvändning för bostadsändamål. Detaljplanen är för det aktuella området 
mycket styrande med prickmark samt byggrätt för två byggnadskroppar med ett högsta våningsantal på 
två våningar samt en högsta byggnadshöjd på 7,6 meter. Syftet med ändringen har varit att möjliggöra 
flexibel utformning för fastigheten Söråker 2:72 med en större byggrätt för att möjliggöra uppförande 
av två punkthus på ca 6 våningar.  

Samråd pågick under perioden 2021-05-10 till 2021-06-07. Under samrådet inkom det synpunkter i 
huvudsak om våningshöjd, dagvatten och buller. Synpunkterna besvarades i en samrådsredogörelse och 
föranledde vissa justeringar i planbeskrivningen samt framtagande av en dagvattenutredning.  

Granskning av detaljplanen har skett under perioden 2021-10-04 till 2021-11-01. Under granskningen 
har det inkommit synpunkter om utformning, och dagvattenhantering.  
 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
Beslut om positivt planbesked 2020-10-06 § 321 
Beslut betydande miljöpåverkan 2021-09-01 §250 

Beslutsunderlag 
Antagandehandling 
Plankarta 
Byggnadsplan B137 (1971) 
Vision 2025 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
KS §250 Beslut betydande miljöpåverkan. 
Trafikbullerutredning. 
PM Geoteknik. 
Miljöteknisk markundersökning. 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. 
Dagvattenutredning. 

Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 

Exp     /     2021 
  



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 384 
Yttrande på rapport om plankorsningar mellan Tallnäs och Stavreviken 
KS/2021:477 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag med följande ändring: stycke fyra i yttrandet 
stryks samt ersätts med följande skrivelse: ”Samhällsenheten föreslår att på delsträcka 1 byggs 
en planskild gång- och cykeltunnel, på den plats som pekas ut på bifogad karta, under 
järnvägen. Därefter stängs plankorsningarna Tallnäsvägen och Vivstavarvstjärn.”. Samt att den 
karta där samhällsenheten pekar ut och föreslår att en planskild gång- och cykeltunnel byggs 
bifogas kommunens yttrande. 

2. Upplysa Trafikverket att stängning av föreslagna plankorsningar endast kan medges av 
kommunen i förrättning om kommunens förslag till planskilda korsningar medges. 

Ärendet 
Trafikverket har tagit fram en rapport med förslag till åtgärder för att minska antalet planpassager och 
förbättrar säkerheten längs Ådalsbanan mellan sträckningen Tallnäs-Stavreviken. 
Trafikverket har delat upp det aktuella området i fyra delsträckor där nuläge, alternativa samt 
huvudförslag beskrivs. 

Stängningar av flera plankorsningar påverkar tillgängligheten till viktiga målpunkter såsom 
rekreationsområden, samhällsservice med mera för människor som bor och vistas i närheten av 
järnvägen och bör därför begränsas i rimlig omfattning. 

Lösningarna behöver också ha ett framtidsperspektiv och beakta den ombyggnad av järnvägen som 
planeras genom Timrå och Sörberge. Långsiktigt hållbara lösningar som inte innebär instängsling på 
långa sträckor behöver eftersträvas 

Samhällsenheten föreslår att på delsträcka 1 byggs en planskild gång- och cykeltunnel under järnvägen. 
Därefter stängs plankorsningarna Tallnäsvägen och Vivstavarvstjärn. 
 

 

 

  
  

På delsträcka 2 accepteras Trafikverkets förslag, med kompletteringen att befintlig gång- och cykelväg 
längs Bölevägen förlängs över plankorsningen med järnvägen. Trafikverkets förslag innebär att 
plankorsningarna Stenvägen och Fagerviksvägen stängs. 

Inom delsträcka 3 föreslås att de tre sydligaste ”stängda” plankorsningarna slopas och en ny gång- och 
cykeltunnel byggs vid Sandarna under väg 331 och järnvägen. Vidare föreslås att plankorsningen vid 
Ljustorpsån öppnas fram till dess en utredning inom delsträcka 4 har funnit andra lösningar. 

Inom delsträcka 4 ställer sig samhällsenheten bakom Trafikverkets förslag på fortsatt arbete, men vill 
att en ny plankorsning byggs mer centralt i Stavreviken p.g.a. omläggningen av busslinjerna. I den 
fortsatta utredningen ska även ingå att hantera korsningsbehoven vid plankorsning Ljustorpsån inom 
delsträcka 3. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) föreslår ett tillägg med en punkt 2 i beslutet: Upplysa Trafikverket att stängning 
av föreslagna plankorsningar endast kan medges av kommunen i förrättning om kommunens förslag till 
planskilda korsningar medges. 

Stefan Dalin (S) föreslår en ny punkt 1: Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag med följande 
ändring: stycke fyra i yttrandet stryks samt ersätts med följande skrivelse: ”Samhällsenheten föreslår att 
på delsträcka 1 byggs en planskild gång- och cykeltunnel, på den plats som pekas ut på bifogad karta, 
under järnvägen. Därefter stängs plankorsningarna Tallnäsvägen och Vivstavarvstjärn.”. Samt att den 
karta där samhällsenheten pekar ut och föreslår att en planskild gång- och cykeltunnel byggs bifogas 
kommunens yttrande. 

Övriga ledamöter bifaller Tony Anderssons (M) och Stefan Dalins (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 
Rapport Plankorsningar Tallnäs-Stavreviken 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 
Trafikverket 

Exp     /     2021 

  



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 385 
Remiss biotopskydd 
KS/2021:435 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag med följande ändring: - Att sista stycket i förslaget till 
yttrande stryks och ersätts av följande skrivning: ”Timrå kommun förordar att området skyddas genom 
att markägaren gör en frivillig avsättning. Om markägaren vill att aktuellt markområde biotop skyddas 
enligt skogsstyrelsens förslag har kommunen inget att erinra mot det. Dock avvisar vi ett förfarande där 
ett biotop skyddat område bildas mot markägarens vilja.”. 

Ärendet 
Skogsstyrelsen har inbjudit till samråd angående ett planerat biotopskydd på fastigheterna Risgrändsbyn 
1:2 och Risgrändsbyn 2:5. Området består av en nyckelbiotop och ett objekt med naturvärden varav 
båda har spår efter bäverpåverkan.  

Nyckelbiotopen har en hög grad av naturlighet och innehåller en meandrande skogsbäck och 
barrnaturskog med ett stort inslag av död ved. Vid nyckelbiotopsinventeringen påträffades bland annat 
den rödlistade arten ullticka som är knuten till gamla barrskogar med hög förekomst av död ved. 
Objektet med naturvärden består till stor del av ca 150 år gammal granskog som står på blöt mark, där 
framförallt den norra delen har karaktären av en sumpskog eller myr. Här finns strukturer i form av 
gamla granar, björkar och tallar med spärrgrenverk och pansarbark, samt död ved.  

Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- och/eller vattenområde (oftast < 10 ha) med höga 
naturvärden. De bildas för att bevara levnadsmiljöer för arter som är hotade eller på andra sätt särskilt 
skyddsvärda, och är en viktig del i ett nå miljökvalitetsmålet "Levande skogar”. 

Biotopskyddsområdet planeras uppta en yta på 8,8 ha, varav den största delen (7,8 ha) ligger inom 
fastigheten Risgrändsbyn 1:2. Fastigheterna ägs av privatpersoner och är belägna i ett område som i 
översiktsplanen är kategoriserat som skogsbruk och där denna form av markanvändning förväntas 
fortgå. Se Bilaga 1 – Kartmaterial för detaljerad utformning av biotopskyddet (bifogad i ärendet av 
skogsstyrelsen), samt översiktlig placering.  
 

 

 

 

Timrå kommun har inga synpunkter på bildandet av ett biotopskyddsområde på fastigheterna 
Risgrändsbyn 1:2 och 2:5. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår en ny punkt 1: Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag med följande 
ändring: - Att sista stycket i förslaget till yttrande stryks och ersätts av följande skrivning: ”Timrå 
kommun förordar att området skyddas genom att markägaren gör en frivillig avsättning. Om 
markägaren vill att aktuellt markområde biotop skyddas enligt skogsstyrelsens förslag har kommunen 
inget att erinra mot det. Dock avvisar vi ett förfarande där ett biotop skyddat område bildas mot 
markägarens vilja.”. 

Övriga ledamöter bifaller förslaget. 



 

 

 
 

  

 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Registrerad Nyckelbiotop N 1117-2019 
Registrerad Objekt med naturvärden N 1115-2019 
Bilaga 1 - Kartmaterial 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Skogsstyrelsen 
Samhällsenheten 

Exp     /     2021 



 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 386 
Redovisning av internlån per 211231 
KS/2021:349 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

Godkänna redovisnings av internlån per 211231. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 211231 rörande kommunens internlån.  
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 506 250 kr. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av internlån per 211231 
Vision 2025 
 

 

Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 

Exp     /     2021 
 
 

  



 

 

 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 387 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen i Timrå kommun 
KS/2021:357 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Fastställa Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen avseende verksamhetstyp 1, 
verksamhetstyp 2 samt Samhällsenheten, Borgerlig vigsel, Säkerhet och skydd i verksamhetstyp 
3, att gälla fr o m den 1 januari 2022. 

2. Upphäva dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, fr o m den 31 december 2021. 

Ärendet 
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Informationshanteringsplan för 
Timrå kommun. Informationshanteringsplanen är upprättad enligt klassificeringsstruktur utarbetad av 
SKR och Riksarkivet som en grund för registrering. Syftet med en Informationshanteringsplan med 
Klassificeringsstruktur är att bygga ett nationellt klassificeringsschema som representerar alla 
verksamheter i kommunen och som inom varje område identifierar de processer som bedrivs, ett 
strukturerat sätt att visa vad verksamheterna gör. Denna struktur baseras på de processer i vilka 
informationen flödar och är inte beroende av organisationstillhörighet.  

Klassa är en viktig resurs i informationsförvaltningen för bland annat återsökning, dokumentstyrning 
och för att säkerställa dokumentets ursprung. Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska 
kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som 
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt tecken för återsökning och behörighet.  
 

 

 

Informationshanteringsplanen kommer att ersätta den nuvarande dokumenthanteringsplanen för att 
tydliggöra att det är informationen som är det centrala. Informationsklassning är en metod som hjälper 
verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen.  

Då det är processerna i vilken informationen flödar, som är det primära, fastställs de delar som är 
gemensamma för alla nämnder, te x HR av kommunstyrelsen. I övrigt är det respektive styrelse/nämnd 
som äger beslutet att fastställa sin egen Informationshanteringsplan. 

Informationshanteringsplanen revideras årligen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 25 november 2019 § 193, beslutat anta Klassificeringsstruktur för 
kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken Timrå kommuns myndigheter gör egna tillägg 
efter behov. 
 
Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
 
Exp     /     2021 
  



 

 

 

____ 
 

____ 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 388 
Hemställan från Medelpads räddningstjänst om ekonomiskt tillskott 
KS/2021:413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund en extra ekonomisk förstärkning under 2021 med 
127 741  kronor under förutsättning att Sundsvall och Ånge kommuner fattar ett likalydande 
beslut beträffande sina andelar. 

2. Medlen finansieras inom kommunstyrelsens budgetram 2021. 

Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Gun Stefansson (L) 
tjänstgör istället för Björn Hellquist (L). 

 

 

 

Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund har vid sammanträde med förbundsdirektionen 2021-10-01 beslutat 
att vid ägarkommunerna begära en ekonomisk förstärkning om totalt 1 930 000 kr för intäktsbortfall 
som förbundets påverkats av pga pandemisituationen. Den del som enligt andelsvärde berör Timrå 
kommun uppgår till 268 335 kr. 

Räddningstjänstförbundet anför bl a att en ekonomisk förstärkning är en viktig förutsättning för att 
förbundet skall kunna bedriva verksamhet enligt nivå i verksamhetsplanen samt nå ett resultat som 
innebär att förbundet har ett stabilt ekonomisk resultat. Räddningstjänstförbundet menar att ett 
ekonomiskt tillskott möjliggör för förbundet likviditetsmässigt att finansiera köp av material mm för 
verksamheten, inköp som under pandemin fått stå tillbaka. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Medelpads räddningstjänstförbund, direktionssammanträde 2021-10-01 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads räddningstjänstförbund 
Ekonomienheten 
 

 
 

  

Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 389 
Timrå Vatten AB- checkkredit fr o m 2022 
KS/2021:446 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Bevilja Timrå Vatten AB en checkkredit om 20 mnkr för år 2022.  
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun såsom avtalspart med Swedbank har att fastställa eventuella checkkrediter som 
respektive juridisk person som är ingående i koncernkontoavtalet berörs av.  
 
Timrå Vatten AB har i skrivelse 2021-11-08 begärt att bolaget skall få en checkkredit om 20 mnkr fr o 
m 2022. Bolaget beviljades av KS 2020-06-16 § 263 en checkkredit om 35 mnkr. Bolaget hänvisar till 
den  situationen med pandemin som innebär en osäkerhet för bolagets likviditet som skäl för nivå på 
checkkrediten nu är över och lägre kreditnivå är därför påkallad. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Timrå Vatten AB 2021-11-08 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Vatten AB 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 390 
Svar på revisionsrapport - granskning av upphandling 
KS/2021:380 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Godkänna upprättat svar gällande revisionsrapporten Granskning av upphandling och 
överlämna svaret till revisorerna. 

 
2. Lägga nämndernas svar på revisionsrapporten till handlingarna. 

____ 
 
Ärendet 
KPMG har genomfört en granskning av verksamheten för upphandling i kommunen. Den 
sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt i huvudsak är 
ändamålsenlig samt att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenligt övergripande 
organisationsstruktur för upphandlingsarbetet. De rekommendationer som KPMG ger gäller främst 
uppföljning av avtal samt att dessa uppföljningar ska redovisas till kommunstyrelsen. Revisionen önskar 
att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar sina synpunkter på de slutsatser som redovisas i 
rapporten. I förslaget till svar från kommunledningskontoret redovisas även övriga förvaltningars svar 
på rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Granskning av upphandling 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 391 
Förlängning av IOP mellan Timrå kommun och Timrå IK 
KS/2021:489 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna en förlängning av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap för 
trygghetsskapande åtgärder mellan Timrå kommun och Timrå IK. 
 

2. Det nya avtalet ersätter nuvarande avtal från 2021-12-15. 
 

3. Finansiera kommunens åtagande med 275 tkr via kommunstyrelsens budget, Kommunens 
oförutsedda för år 2021. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna den nya 

överenskommelsen. 
 

5. Återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i maj och november 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att samordna folkhälsan och trygghetsfrågorna i kommunen.  
Under 2021 har ett avtal om IOP mellan kommunen och Timrå IK gett mycket goda erfarenheter av 
trygghetsskapande åtgärder i form av nattvandrande föräldrar under helgkvällar. Timrå IK har, inom 
ramen för avtalet, samordnat aktiviteterna med andra föreningar i kommunen.  
Erfarenheterna talar för att förlänga befintligt avtal även för år 2022. 
Under den kommande avtalsperioden ska nya idéer för utveckling av uppdraget inför kommande 
avtalsperioder analyseras. Det sker med fördel inom ramen för Kultur- och teknikförvaltningens arbete 
med utveckling av hela arenaområdet. 
Timrå kommuns kostnad för överenskommelsen uppgår till 275 tkr. Det belastar kommunstyrelsens 
budget, Kommunens oförutsedda och finansieras inom kommunstyrelsens budgetram för 2021. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg med en punkt 5: Återrapporteras till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj och november 2022. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 202012221 § 424, KS 20210608 § 237  
 
Beslutsunderlag 
Avtalsförslag mellan Timrå kommun och Timrå IK 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen  
Timrå IK 
 
Exp     /     2021  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 392 
Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor 
KS/2021:466 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering 
av anställdas bisysslor samt lämnat en rapport med slutsatser.  
Utifrån detta har Vägledande råd och bestämmelser för bisysslor tagits fram med syfte att förebygga 
och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande 
med kommunens verksamheter. Som stöd för bedömning finns en framtagen checklista.  
Uppföljning och central sammanställning sker via lönesystemet och grundläggande utbildning för 
medarbetare är under framtagande. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS §230 Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor. 
 
Beslutsunderlag 
Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor  
Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet 
KS §230 Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor 
  
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 393 
Val av Styrelserepresentant i Svenska Bostads Fonden 
KS/2021:212 
 
Ärendet utgår och överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 394 
Taxor och avgifter 2022, Medelpads räddningstjänstförbund 
KS/2021:352 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

1. Fastställa Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) föreslagna taxor enligt beräkningsgrund 
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) vilket för år 2022 innebär en uppräkning med ,7% 
från 2021 samt myndighetsföreskrift från MSB.  

 
2. Fastställa taxa för år 2022 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla från och med den 1 

februari 2022. 
____ 
 
Björn Hellquist (L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Gun Stefansson (L) 
tjänstgör istället för Björn Hellquist (L). 
____ 
 
Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund har i beslut, den 5 november 2021, föreslagit att respektive 
medlemskommuner skall anta taxa för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-11-05, § 65, räddningstjänstens direktion  
Taxa MRF Räddning, Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningen  
Taxa MRF 2022  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 395 
Aktieägartillskott 2022, Midlanda Flygplats AB 
KS/2021:356 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Bevilja Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 6 192 tkr som redovisas i 2022 års 
bokslut. Beloppet är i överensstämmelse med vad kommunen budgeterat för år 2022.  
____  
 
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Oskar 
Andersson (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) men anses jävig och då tjänstgör Gun 
Stefansson (L) istället för Oskar Andersson (M). 
____ 
 
Ärendet 
Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-
kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har 
kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott 
för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för 
Midlanda Fastigheter AB för 2022 behöver huvudmännen finansiera ett driftunderskott som för Timrå 
kommuns del uppgår till 6 192 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2022 
beräknat aktieägartillskottet till 6 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 396 
Motionssvar på motion från Tony Andersson (M) Ett sätt att snabba på 
fortsatt bostadsbyggande 
KS/2021:124 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget 
förslag. 
____ 
 
Ärendet 
Motionen innehåller ett förslag om att undersöka möjligheten att prova modellen köp och bygg samt 
uppdra åt AB Timråbo att inventera upp till 10% vilka bestånd som skulle kunna vara aktuella för en 
försäljning, där det även kan finnas anslutande mark för bostadsbyggande. 
 
AB Timråbo har yttrat sig genom remissförfarande och avråder Kommunfullmäktige från att besluta 
om att gå vidare enligt motion från Tony Andersson (M). 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att motionens förslag kan vara en mycket viktig åtgärd i ett läge 
där utvecklingstryck saknas. Men Timrå befinner sig inte längre i det läget. Möjligtvis kan det övervägas 
att införa en option för byggherrar att förvärva efter genomförd byggnation men det bedöms inte vara 
nödvändigt. Och eftersom Timråbo avråder från föreslaget upplägg riskerar det att göra mer skada än 
nytta då det kan påverka det tillsammansarbete som sker just nu inom kommunkoncernen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till motionen. 
 
Robert Thunfors (T), Stefan Dalin (S) och Björn Hellquist (L) föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande Timråbo 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 397 
Folkhälsorapporten 2021 - Hälsa på lika villkor 
KS/2021:460 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Folkhälsorapporten och kommunbilagorna syftar till att beskriva hälsoläget i länet med fokus på 
skillnader mellan olika grupper inom länet men även inom respektive kommun.  
Rapporten och bilagorna ska ge uppdragsgivaren, beslutsfattare och andra intresserade aktörer ett 
kunskapsunderlag som stärker förutsättningarna att fatta kunskapsgrundade beslut kring befolkningens 
hälsa och livsvillkor. 
Rapporten och kommunbilagorna har tagits fram under våren och hösten 2021 av Enheten för 
folkhälsa samt Planerings- och uppföljningsenheten på Region Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Bildspel med en sammanfattning av folkhälsorapportens kommunbilaga som rör Timrå kommun 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 398 
Utredning av möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis 
drivs av föreningslivet - Kultur- och tekniknämndens 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 
föreningslivet.  
 
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 
synpunkter på uppdraget. 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. 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 
teknikförvaltningen 2021-05-28. Eftersom detta är ett förslag som innebär en stor 
verksamhetsförändring beslutade kultur-och tekniknämnden 2021-06-09 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.   
 
Remissvar har inkommit från kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, Timråbo och fackförbunden Kommunal och Vision. Nämnderna ställer sig 
positiv till en eventuell IOP, belyser rätt kompetens och långsiktighet som viktigt eller så anser man 
huvudmannaskapet mindre viktigt. 
 
Timrå Folketshusförening har inkommit med en slutlig version av förstudierapporten med appendix 
som täcker in Bergeforsen, Vivsta, Skönviksbacken samt lägerverksamhet. 
  
Till ärendet bifogas även: 
Kultur- och bibliotekschefens yttrande från 2018-03-20 avseende utredningen om möjligheten att driva 
aktivitetshuset Pangea i föreningsform.  
Skrift från SKR ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner”. 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Verksamhetschef för kultur och fritid´s yttrande över utredningen av möjligheten att Allaktivitetshuset 
Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet. 
 
I kommunens övergripande verksamhetsplan och budget för 2022-2024 finns det under 
Inriktningsmålet En trygg och attraktiv plats för alla att vi ska samverka i högre grad med den ideella 
sektorn. Här är det Idéburet offentligt partnerskap (IOP) en möjlig väg för att nå högre grad av 
samverkan.  
 
I verksamhetschefen för kultur och fritids’s yttrande nämns en viktig aspekt som bör beaktas. Att det 
åligger kommunen att göra en barnkonsekvensanalys i alla frågor som berör barn enligt 
barnkonventionen. Barnkonventionen lagstiftades 2020 och innebär att obligatoriska 
barnkonsekvensanalyser ska genomföras i processer som rör barn. Ingen sådan är gjord utifrån förslag 
att ändra huvudmannaskapet för Pangea. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår nämnden besluta återremittera ärendet och ge verksamheten 
ett uppdrag att ta fram en barnkonsekvensanalys som kan ligga till grund inför beslut om förändrad 
driftform och eventuell överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
En enig kultur- och tekniknämnd beslutar att Allaktivitetshuset Pangea ska fortsätta att drivas i 
kommunens regi. Nämnden uppdrar även till kultur- och teknikförvaltningen att återkomma med 
förslag på utökat samarbete med det idéella föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 191125 §186 
Protokollsutdrag KTN 210120 §7 
Vision 
Verksamhetsplan Aktivitetshuset Pangea 2021 
Protokollsutdrag KTN 210303 §19 
Rapport förstudie Tallnäs 
Protokollsutdrag KTN 210609 §71 
Remiss - Synpunkter på Folketshusföreningen Timrås förslag avseende drift av Pangea 
Protokollsutdrag KS 210831 §255 Remissvar med bilagor 
Protokollsutdrag SN 2021-09-14 §115 Remissvar med bilaga 
Protokollsutdrag MBN 2021-09-13 §119 Remissvar 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-15 §92 Remissvar med bilaga 
Remissvar Kommunal 
Remissvar Timråbo 
Remissvar Vision 
Rapport förstudie Tallnäs - Slutliga rapport med appendix som täcker in Bergeforsen, Vivsta, 
Skönviksbacken samt lägerverksamhetYttrande över utredning om möjligheten att driva aktivitetshuset 
Pangea i föreningsform- Kultur- och bibliotekschefens yttrande 2018-03-20Skrift från SKR - Utveckla 
idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regionerYttrande över utredning av 
möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet – Verksamhetschef 
kultur och fritid´s yttrande 2021-09-29 
Protokollsutdrag KTN 211013 §119 
Tjänsteskrivelse 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 399 
Internkontrollrapport 2021 för MittSverige Vatten och Avfall AB Timrå 
Vatten AB 
KS/2021:471 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
MittSverige Vatten AB och Timrå Vatten AB har den 12 november 2021 inkommit med 
Internkontrollrapport 2021. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 400 
Socialnämndens Plan för intern kontroll - uppföljning 
KS/2021:315 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Uppföljning av socialnämndens Plan för intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN/2021-06-15 § 101 
Plan för intern kontroll 2021 - uppföljning 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 401 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 3 2021 
KS/2021:476 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även till revisorer. 
Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och lämnat rapport till IVO 
inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 2 
Protokollsutdrag, SN/2021-11-16 § 168 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 402 
Tertialrapport augusti 2021 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
KS/2021:442 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.  
____ 
 
Ärendet  
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län har i skrivelse, daterad 21 oktober 2021, upprättat 
tertialrapport augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport  
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 403 
Utvecklingsmedel för kunskapshöjande insatser inom klimatanpassning 
- Beslut 
KS/2021:369 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har under hösten gett länets kommuner möjlighet att söka bidrag till kunskapshöjande 
insatser inom områden där kommuner identifierat särskilda behov av klimatanpassning. 
 
Den planerade skyfallskarteringen syftar till att skapa ett underlag och ökad förståelse för hur ett 
planerat bostadsområde i Timrå kommun kan komma att påverkas av skyfall samt visa på förebyggande 
åtgärder. Underlaget kommer vidare att fungera som ett kunskapsunderlag för framtida 
exploateringsprojekt i kommunen. 
 
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag med 150 000 kr till en skyfallskartering bostadsområdet 
Solhöjden i Timrå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från länsstyrelsen  
Vision 2025 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 404 
Årsbudget 2022 - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:448 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har, den 29 oktober 2021 § 170, beslutat att godkänna budget 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 405 
Program för social hållbarhet - Överförmyndarnämnden Mitt 
KS/2021:449 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall har tagit fram ett förslag på styrdokument för en strategi för 
social hållbarhet. Program för social hållbarhet visar prioriteringarna för arbetet med social hållbarhet i 
Sundsvall. Målsättningen med programmet är att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan 
invånare i Sundsvall och utgår från till ett beslut i kommunfullmäktige 2017-10-30 § 201. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse Sundsvall 
Vision 2025 
 
 

  



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 406 
Cirkulär 19:25 - Behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342  för att 
arbeta inom den social barn- och ungdomsvården 
KS/2021:463 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har, den 10 november 2021 , i cirkulär 19:25 informerat om: 
Behörighetsreglering HSFL/FS 2017:79 19/342  för att arbeta inom den social barn- och 
ungdomsvården. 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 19:25 med tillhörande bilagor 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 407 
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 
ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den 
informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 
2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat 
som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra 
nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för 
kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 408 
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 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 409 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Delegations 
paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

KS DEL/2021 § 55 Miljö-och byggchef Kostnadsansvar för 
förrättning för bildande av 
GA för Viktjärnsvägen 

KS/2021:390 

KS DEL/2021 § 56 Ekonomichef Omsättning av lån 
Kommuninvest 

KS/2021:437 

KS DEL/2021 § 57 Kommunchefen Överenskommelse om 
informationshantering 

KS/2021:438 

KS DEL/2021 § 58 Ekonomichef Omsättning av lån om 25 
mnkr, Kommuninvest 

KS/2021:439 

KS DEL/2021 § 59 Kommunchef Attesträtt för 
Exploateringsprojekt 

KS/2021:453 

KS DEL/2021 § 60  Beslut om belägenhetsadress 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

KS/2021:458 

KS DEL/2021 § 61 Kommunchefen Fullmakt Sundsvalls 
kommun för upphandling av 
utbildningstjänster 

KS/2021:469 

KS DEL/2021 § 62 Ekonomichef Förnyat borgensåtagande lån 
AB Timråbo 

KS/2021:470 

 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 410 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2021:3 BUN §103 Sammanträdesplan 2022 2021-10-19 
KS/2021:3 BUN Sammanträdesplan 2022 2021-10-19 
KS/2021:16 Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektion 

211001 
2021-10-20 

KS/2021:3 bilaga till Ägarsamråd Överförmyndarnämnden 
Mitt 1 december 2021, Inbjudan till ägarsamråd 
för kommunerna 

2021-10-20 

KS/2021:3 e-post Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 
1 december 2021 

2021-10-20 

KS/2021:3 Senaste nytt från Nya Ostkustbanan + sista 
chansen att  anmäla sig till Rundabordssamtal på 
Riksdagen 

2021-10-21 

KS/2021:3 Sammanställande rapport av enkät om underhåll 
av kommunala gator och cykelvägar 

2021-10-21 

KS/2021:3 e-post Resultatrapport från enkät om underhåll av 
kommunala gator och cykelvägar 

2021-10-21 

KS/2021:3 Härnösand FR 3898-21 Slutligt beslut 2021-10-22 2021-10-25 
KS/2021:3 Länsstyrelsen Västernorrland Beslut om 

provtagningsplan för den ej åtgärdade delen av 
deponin dnr 7972-2018 

2021-10-25 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 143 Tertialrapport augusti 
2021, kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

2021-10-25 

KS/2021:20 Beslutsexpediering § 144 Sammanträdesplan 2022 2021-10-25 
KS/2021:20 Protokoll 20211021 med bilagor 2021-10-25 
KS/2021:3 Härnösand FR 3915-21 Slutligt beslut 2021-10-25 2021-10-25 
KS/2021:3 Viktig information från SMHI om förnyade 

vädervarningar 
2021-10-26 

KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-10-
29 §168 och §170 justerat 

2021-11-01 

KS/2021:3 Regeringsbeslut i ärende M2018 01633 2021-11-02 
KS/2021:3 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-10-

29 
2021-11-08 

KS/2021:3 e-post Remiss Promemoria om nya 
könstillhörighetslagen 

2021-11-09 

KS/2021:3 bilaga till Remiss Promemoria om nya 
könstillhörighetslagen Utkast till lagrådsremiss 
könstillhörighet 

2021-11-09 



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

KS/2021:3 bilaga till Remiss Promemoria om nya 
könstillhörighetslagen Remisslista nya 
könstillhörighetslagar 

2021-11-09 

KS/2021:3 Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 
2022 

2021-11-10 

KS/2021:19 Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025 2021-11-12 
KS/2021:52 Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-10-25 vidimerat 2021-11-15 
KS/2021:3 Socialnämndens sammanträdesdagar 2022  v.3 2021-11-18 
KS/2021:3 SN §166 Socialnämndens sammanträdesdagar 

2022 
2021-11-18 
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