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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

Plats och tid

Polstjernan, Timå kommunhus 11.00-11.40

Beslutande

Stefan Dalin (S) ordf §§ 93-111,113-136
Mari Eliasson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) §
112
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S)
§ 112
Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Bengt
Nilsson (S)
Johanna Bergsten (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Maritza Villanueva Contreras (V) tjänstgör istället för Stig
Svedin (V)
Björn Hellquist (Tidigare L) §§ 93-110,112-136
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Björn Hellquist
(Tidigare L) § 111
Robert Thunfors (T) §§ 93-105, 107-136
Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors
(T) §§ 106, 111
Ulf Lindholm (SD)
Tony Andersson (M), §§ 93-107,111-136
Sven-Åke Jocobson (KD) tjänstgör istället för Niklas
Edén (C)
Marianne Larsson (SD) tjänstgör istället för Tony Andersson, §§ 108-110

Övriga närvarande

Annika Nyberg, kommunsekreterare
Andreaz Strömgren, kommunchef
Bo Glas, ekonomichef

Utses att justera

Anna-Lena Fjellström (S), Mari Eliasson (S), Robert
Thunfors (T), Patrik Eriksson (T)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret onsdag den 6 april 2022

Underskrifter

…………………………………………………….
Stefan Dalin (S), ordförande §§ 93-111,113-136

…………………………………………………………...
Annika Nyberg ,kommunsekreterare

…………………………………………………….
Mari Eliasson (S), ordförande § 112

…………………………………………………………..
Patrik Eriksson (T), justerare § 106

…………………………………………………….
Anna-Lena Fjellström (S), justerare

…………………………………………………………..
Robert Thunfors (T), justerare §§ 93-105,107-136
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Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2022-04-05

Anslaget uppsatt den
2022-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget nedtas den
2022-04-28
Paragrafer
§93-§136

………………………………………………………………..
Annika Nyberg, kommunsekreterare
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Ärenden till kommunstyrelsen 5 april 2022
Sammanträdet öppnas, § 93
Anteckna närvarande, § 94
Utse justerare, § 95
Fastställa ärendelista, § 96
Ansökan till kammarkollegiet ekonomi i balans, § 97
Årsredovisningar 2021, förvaltade stiftelser, § 98
Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare, § 99
Länsgemensam familjehemsorganisation, § 100
Avtal och finansiering filmfond Västernorrland, § 101
Riktlinjer för föreningsbidrag – revidering, § 102
Taxa för dödsboförvaltning, § 103
Vivsta höjden, § 104
Årsredovisning 2021, Timrå kommun, § 105
Årsredovisning AB Timråbo, § 106
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Timrå Vatten AB, § 107
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 MittSverige Vatten och Avfall
AB, § 108
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Midlanda Fastigheter AB, § 109
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Midlanda Flygplats AB, § 110
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 Medelpads Räddningstjänstförbund, § 111
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021- Ostkustbanan 2015 AB, § 112
Årsrapport 2021 Överförmyndarnämnden, § 113
Svar på motion angående en gata uppkallad efter Lennart "Lill-Strimma" Svedberg., § 114
Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden, § 115
Verksamhetsberättelse 2021- Miljö och byggnadsnämnden, § 116
Verksamhetsberättelse 2021 – socialnämnden, § 117
Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och tekniknämnden, § 118
Verksamhetsidé – Miljö- och byggnadsnämnden, § 119
Verksamhetsidé Socialnämnden, § 120
Revisionsrapport – Grundläggande granskning, § 121
Intern kontroll 2022 - revidering av socialnämndens plan, § 122
Rapport - Förstudie Antal anställda, § 123
Intern kontroll plan 2022 Mitt Sverige Vatten och Timrå Vatten AB, § 124
Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för
maskiner 2022-2028 - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 125
Lokalresursplan - Rapport arbete 2021 - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 126
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022, § 127
COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder, § 128
Krishantering avseende försämrat säkerhetsläge i Europa, § 129
Motionsredovisning, § 130
Medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 131
Medborgarförslag - Sätt lampor efter gångvägen på Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 132
Medborgarförslag - Gör en förbättring av lekplatsen vid Y-et - Kultur- och tekniknämndens beslut, §
133
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Medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att fler
barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden - Kultur- och tekniknämndens beslut, § 134
Delegationsbeslut, § 135
Anmälningsärenden, § 136
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§ 93

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
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§ 94

Anteckna närvarande
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida.
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§ 95

Utse justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Anna-Lena Fjellström (S), Mari Eliasson (S), Robert Thunfors (T) och Patrik Eriksson (T) att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret
onsdag den 6 april 2022 kl 16.00.
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§ 96

Fastställa ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa ärendelistan.
____
Ärendet
Fastställande av ärendelista.
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§ 97

Ansökan till kammarkollegiet ekonomi i balans

KS/2022:146
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna ansökan till kammarkollegiet för ekonomi i balans.
____
Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (Tidigare L) gör en protokollsanteckning; "Vi hade sett att
Timrå kommun hade sökt 60 miljoner för solceller och energieffektivisering i enlighet med Timråpartiets och Liberalernas budgetförslag för 2022 - 2024."
____
Ärendet
Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans kan ansökas av kammarkollegiet.
Ansökan måste vara inskickad senast den 31 mars men villkoras också av att politiken måste godkänna
ansökan och stå bakom de aktiviteter kommunen ansöker för. De som kan söka bidrag är kommuner
eller regioner med hög skatt och negativ soliditet. Det finns 25 kommuner som kvalificerar sig och 13
regioner som uppfyller kriteriet. Timrå kommun söker för ca 69 mnkr och besparing 98 mnkr. Se även
bilaga. Kammarkollegiet är den myndighet som beviljar bidrag och de planerar kunna godkänna ansökan till sommaren. Vid godkänd ansökan får man 50 procent direkt och resterande del hösten 2024.
Timrå kommun söker för perioden 2022-2024 för sju stycken aktiviteter inom socialnämnden besparing
62 mnkr kostnad 38,3 mnkr. Kultur och teknik nämnden söker för tre aktiviteter besparing 24 mnkr
kostnad 25 mnkr. Kommunstyrelsen söker för sex stycken aktiviteter besparing 11,1 mnkr och kostnad
5,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Ekonomi i balans
Protokollsutdrag till
Ekonomi
Exp

/

2022
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§ 98

Årsredovisningar 2021, förvaltade stiftelser

KS/2022:69
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2021 för Per Bergmans donationsstiftelse, August
Bångs skolstiftelser och Familjen Bunsows hjälpstiftelse.
2. Uppdra åt firmatecknare att underteckna årsredovisningarna samt överlämna årsredovisningarna till revisionen.
3. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser som är bokföringsskyldiga och skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen.
Skyldiga att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 1.500.000 kr. De
stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av årsredovisningskravet är Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse. Familjen Bunsows hjälpstiftelse är bokföringsskyldig men
omfattas inte av krav om upprättande av årsredovisning, stiftelsen är skyldig att föra räkenskaper. Av
praktiska skäl upprättas även för Familjen Bunsows hjälpstiftelse en årsredovisning. Årsredovisningar
för 2020 skall skrivas under av firmatecknare, vilken är kommunstyrelsens ordförande enligt beslut KS
§ 341/18. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisorvara auktoriserad eller godkänd revisor
Beslutsunderlag
Årsredovisningar Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse, Familjen Bunsows hjälpstiftelse
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Revisionen
Exp

/

2022
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§ 99

Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare
KS/2022:139
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för faktafel.
____
Ärendet
Ledamoten Robert Thunfors (T) har föreslagit att reseersättningarna för förtroendevalda, personal och
brukare/medborgare som har rätt till ersättning ska ses över. Motivet är de höga bensin- och dieselpriserna. Syftet är att temporärt höja ersättningen. Frågan ska enligt beslutet behandlas på nästa sammanträde för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har behandlat frågan skyndsamt. Med utgångspunkt i nationell översyn av reseersättningen, förslag och beslut om nationella stödåtgärder med sänkt
skatt och ersättning till bilägare, Timrå kommuns generellt höga kostnader för politisk verksamhet som
överstiger budget, resepolicy för kommunens medarbetare, att det saknas ekonomiska medel för åtgärden, görs den samlade bedömningen att reseersättningen bör lämnas oförändrad.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Lämna reseersättningen oförändrad.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för rättning av felskrivning.
Stefan Dalin (S) och de övriga ledamöterna ansluter sig till Robert Thunfors (T) m fl återremissförslag.
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Exp

/

2022
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§ 100

Länsgemensam familjehemsorganisation

KS/2022:110

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna att kommunen ansluter sig till den länsgemensamma familjehemsvårdsorganisationen.
2. Kostnader för att tillhöra den gemensamma familjehemsorganisationen tas ur befintlig budget
för individ- och familjeomsorg.
Ärendet
Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet Västernorrland om att
lämna ett förslag för en länsgemensam familjehemsorganisation. Uppdraget startades med en undersökning som FoU Västernorrland genomförde 2015. Utifrån undersökningen gav länets socialchefer
Kommunförbundet Västernorrland vidare i uppgift att under 2016 ta fram ett organisationsförslag för
en verksamhet i gemensam regi. Fem kommuner i länet har deltagit i den gemensamma familjehemsorganisationen från 2018.
Inbjudan att ansluta till gemensam familjehemsorganisation, tillsammans med ytterligare information,
har inkommit från Kommunförbundet Västernorrland. Socialförvaltningen har föreslagit att även
Timrå kommun ansluter sig till den gemensamma familjehemsorganisationen.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att kommunen ansluter sig till den länsgemensamma familjehemsorganisationen.
Beslutsunderlag
SN 2022-02-15 § 10, länsgemensam familjehemsorganisation
Förvaltningens förslag gällande inbjudan till länsgemensam familjehemsorganisation
Risk- och konsekvensanalys familjehem 2017
Vision 2025 -GFO
Inbjudan att ansluta till GFO Timrå kommun
Avtalsexempel Gemensam familjehemsvård
Utvärdering av gemensam familjehemsorganisation 210809
Verksamhetsberättelse GFO 2020
Riktlinjer för GFO 190101
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022
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§ 101

Avtal och finansiering filmfond Västernorrland

KS/2022:134

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna avtalet för filmfond Västernorrland.
2. För 2022 finansieras filmfonden med kommunens medel från kommunstyrelsens finansförvaltning.
3. För 2023 hänskjuts kostnaden på 180 tkr till en fördelning mellan kommunstyrelsens ansvar för
näringslivsfrämjande arbete och platsvarumärke samt till kultur- och tekniknämndens inom
verksamhetsansvar för kulturverksamhet. Finansieringen hanteras i gemensam beredning inför
verksamhetsplan och budget 2023-2025.
4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.
5. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av länets övriga kommuner samt
Region Västernorrland.
Ärendet
Region Västernorrland och länets kommuner har under en längre tid berett frågan om inrättande av en
filmfond i Västernorrland. Filmfonden syftar till att främja produktion av filmer och dokumentärer i
länet samt att därigenom marknadsföra Västernorrland. Verksamheten ska läggas under Scenkonstbolaget och syfta till att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och
sysselsättning, konstnärlig utveckling, samt marknadsföring av regionen. Timrå kommun har 2019 beslutat att främja etableringen av en filmfond. Med detta ärende verkställs det inriktningsbeslutet. Finansieringen på 180 tkr hanteras inom kommunens medel för oförutsedda händelser 2022 för att gå över
till kultur- och tekniknämndens verksamhetsansvar för 2023 och framåt.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2019-01-15 § 12, Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland (Dnr KS/2018:358)
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Följebrev samverkansavtal filmfond
Beslutsunderlag filmfond Västernorrland 2022-03-03
Samverkansavtal avseende stöd till filmproduktion 2022-03-04
Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Förvaltningschef Kultur- och teknikförvaltningen
Exp

/

2022
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§ 102

Riktlinjer för föreningsbidrag - revidering

KS/2022:147

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa riktlinjer för föreningsbidrag enligt kultur- och tekniknämndens förslag att gälla från
och med 1 maj 2022.
2. Upphäva riktlinjer för föreningsbidrag fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29 §41 och
reviderade 2021-03-29 §37.
____
Ärendet
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av riktlinjer för föreningsbidrag
som innebär en tydligare översikt över de bidrag som finns att söka, ansökningstider och utbetalningsdatum.
I detta arbete har vi samverkat med Sundsvalls kommun som har reviderat sin bidragshantering.
Exempel på ändringar:
Bidrag till handikappföreningar ingår nu i sociala föreningar och där verksamhet som riktar sig till barn
och unga prioriteras.
För att erhålla bidrag för barn och ungdomsverksamhet behöver idrottsföreningar genomgå SISU:s
utbildning Trygga idrottsmiljöer, för att säkra föreningens arbete med Barnkonventionen. Kultur- och
teknikförvaltningen kommer att erbjuda föreningarna utbildning i denna fråga via föreningsrådet.
Bidrag till fritidsanläggningar har förtydligats gällande gruppindelning. Detta möjliggör enklare ansökning och handläggning av bidraget.
Förvaltningen har uppgraderat systemet för bl a föreningsbidrag till digital hantering. Detta möjliggör
att föreningarna kan söka bidrag digitalt dygnet runt.
Då nuvarande riktlinjer och föreslagen revidering skiljer sig åt t ex utseendemässigt föreslår förvaltningen att nuvarande riktlinjer upphävs och nya fastställs fr o m 2022-05-01.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa riktlinjer för föreningsbidrag enligt kultur- och tekniknämndens förslag att gälla
från och med 1 maj 2022 samt upphäva riktlinjer för föreningsbidrag fastställda av kommunfullmäktige
2016-03-29 §41 och reviderade 2021-03-29 §37.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för föreningsbidrag – nuvarande
Riktlinjer för föreningsbidrag – förslag till revidering
Vision 2025
Protokollsutdrag KTN 220316 §32
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp

/

2022
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§ 103

Taxa för dödsboförvaltning
KS/2022:150

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Anta taxa för dödsboförvaltning med en avgift på kronor per timme baserat på 0,7 % prisbasbeloppet
plus 25 % moms.
____
Ärendet
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det inte finns någon anhörig
som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har kommunen rätt till ersättning från dödsboet om
det finns tillgångar. Även för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan
kommunen begära ersättning från dödsboet. En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.
Rätten till ersättning följer av lag, men det ankommer på fullmäktige att ta ställning i den principiella
frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift.
Utdragsbestyrkande får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som de
tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen.
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt
Begravningslagen. Vid en jämförelse med Timrås grannkommuner har det framkommit att man där valt
att anta en timtaxa om 0,7 % prisbasbeloppet plus 25 % moms. Prisbasbeloppet för 2022 är satt till
48 300 kr, vilket skulle innebära en timtaxa på 0,7 % x 48 300 = 338 kr/timmen + 25 % moms = 423
kr/timmen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut avseende timtaxa för dödsboförvaltning
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022
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§ 104

Vivstahöjden
KS/2022:151

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Avsätta 15 miljoner i investeringsmedel för ombyggnation av Vivsta gamla skola etapp 1.
2. Inte bevara väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen vid rivning av byggnaden.
3. Dokumentera kakelmosaiken av Ingrid Atterberg för att eventuellt kunna återskapa den senare.

Ärendet
Förvaltningen har påbörjat arbetet med ansökan om rivningslov av de delar av fastigheten som ligger i
linje med kommunfullmäktiges beslut samt ansökan om bygglov för gamla skolan som ska behållas.
Förvaltningen har gjort en utredning med extern hjälp avseende kakelväggen i utrymmet vid lilla bassängen. Det är möjligt att ta ned för att behålla den för framtiden. I dagsläget finns det ingen plats att
sätta upp den. Att både ta ned och sätta upp den någon annanstans bedöms kosta ca 1,1 miljoner. Detta
arbete bör utföras i samband med stängningen av verksamheten och innan rivning. Förvaltningen föreslår att den inte ska bevaras.
Förvaltningen kommer också att beställa en extern inventering/dokumentation utifrån ett historiskt
perspektiv av området inkl. byggnader innan rivningen.
Sedan tidigare finns det avsatta medel för rivning av byggnaderna. Rivningen samt sanering bedöms av
projektet i dagsläget vara lägre än 20 miljoner. I dagsläget är kostnadsprognosen för rivningen 7 miljoner kronor exkl. gamla skolan Detta skulle innebära att det finns pengar att lägga på omflyttning av
serviser mm. Bygglovsansökan kommer att avse kontorslokaler i alla våningsplan samt café och någon
mindre verksamhetslokal i bottenvåningen. I detta finns det tillgänglighetsfrågor att ta hänsyn till vid
ombyggnation, ett exempel behov av hissar.
Förvaltningen anser att det behöver avsättas investeringsmedel för att genomföra projektet även om det
utförs i etapper. Förvaltningen har med externt stöd gjort en grov kostnadsberäkning av etapp 1.
I etapp 1 ingår:
Rivning av simhallen, nya skolan inkl. mellandel och skyddsrum.
Ombyggnad av gamla skolan invändigt med att tillgodose alla våningsplan med el, ventilation, vatten
och avlopp, fjärrvärme inkl. tillgänglighetskrav hissar mm.
Invändigt våningsplan 1 (Suterräng) och 2 med t.ex. mattor, undertak, målning
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Ny dränering vattenskador, Renovering tak/målning, Renovering av fasad delvis ny fasad, nya rännor o
rör, ny balkong, nya stegar, ny puttsbehandling av gavel, ommålning av hela huset.
Säkerhet och ställningskostnader under arbetet
Sammantaget är prognosen för ovanstående etapp 29 miljoner kronor exkl. saneringskostnad och återställning av mark. En kostnadsprognos för rivningen är 7 miljoner kronor exkl. saneringskostnad. Sedan tidigare finns det 20 miljoner kronor avsatt för Vivstahöjden. Förvaltningen föreslår att 15 miljoner
avsätts som investeringsbudget för projektet utöver de tidigare avsatta medlen.
Förvaltningen gör bedömningen att utveckling av Vivstahöjden och gamla skolan till kontorslokaler
långsiktigt kan minska kommunens externt hyrda kontorslokaler. En full ombyggnation av Vivsta skola
skulle innebära 30-40 kontorsplatser per plan, för plan 2 och 3. Dessa lokaler skulle också möjliggöra
nya kontorsmiljöer med fler ”öppna landskap” samt ett mer flexibelt kontorsanvändande över förvaltningsgränserna.
Om investeringsmedel avsätts för projektet under våren 2022 skulle en översyn av lokalanvändningen
gällande kontorslokaler för kommunens verksamheter kunna tidigast påbörjas under hösten 2022.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avsätta 15 miljoner i investeringsmedel för ombyggnation av Vivsta gamla skola etapp 1.
Inte bevara väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen vid rivning av byggnaden.
Dokumentera kakelmosaiken av Ingrid Atterberg för att eventuellt kunna återskapa den senare.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta gamla
skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt boendeområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare med
utvecklingen av Vivstahöjden enligt alternativ 1 samt att inriktningen i övrigt ska vara att riva och sanera övriga delar av området etappvis för att möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans intentioner med inriktning på bostäder och centrumverksamhet.
Kultur- och teknikförvaltningen har fortsatt arbeta vidare med att undersöka förutsättningarna och
behovet av samordningen med kommunala verksamheter kopplade till dessa fastigheten för att fullgöra
kommunfullmäktiges uppdrag. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för de skyddsrum som
finns i de delar av fastigheten som avses rivas. Om de ska rivas kommer de med största sannolikhet
behöva ersättas. Det är avstämt med MSB som ansvarar för den delen. En inriktning bör vara i det
fortsatta arbetet är att ett förslag till nytt skyddsrum tas fram i anslutning till Vivsta gamla skola som i
fullmäktiges uppdrag har intentionen att behållas. Förvaltningen anser att projektering och upphandling
av rivning av de delar som inte avses behållas ska påbörjas. Medel tas från kommunfullmäktige avsatta
medel. Tidplan för rivning ska planeras till när verksamheten för befintliga badhuset stängs troligtvis
maj-juni 2022. Detta innebär att kvarvarande externa hyresgäster förbereds för uppsägning/avflyttning
för att möjliggöra rivning.
Eftersom inriktningen i kommunfullmäktiges beslut är att behålla Vivsta gamla skola föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på vilket sätt kommunen kan bl a
förändra lokalanvändningen inom kommunens verksamheter för att fylla huset med verksamhet samt
att den långsiktiga inriktningen ska vara att inte öka lokalytorna inom kommunen.
Justerandes sign
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Förvaltningen får i uppdrag att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för ombyggnationen och vad
det innebär driftsmässigt för kommunen samt vilka verksamheter som eventuellt kan bedrivas där.
Förvaltningen bedömer att kostnaden till 500 tkr för att projektera rivningen samt en första utredning
för utvecklingen av Vivsta gamla skola. Kommer arbetet med att behålla gamla skolan att fortsätta efter
att utredningen och inriktningsbeslut finns kommer det att krävas fortsatt projektering för ombyggnationen.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09:
Uppdra till förvaltningen att projektera och upphandla rivning byggnader och sanering av marken där
byggnaderna har stått.
Uppdra förvaltningen att utreda vidare Vivsta gamla skola för ombyggnation. I uppdraget ingår att ta
fram förslag på kommunal och extern verksamhet som kan bedrivas i Vivsta gamla skola. Utredningen
ska redovisa vilka ytor som kan minskas för kommunal verksamhet om den kan bedrivas i Vivsta gamla
skola.
Använda 500 tkr av kommunfullmäktige avsatta medel för Vivstahöjden för ovanstående arbete med
projektering och utredning.
Uppdra till förvaltningen att undersöka om väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen går att spara vid rivning av byggnaden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 200407 §134
Protokollsutdrag KF 201026 §163
Protokollsutdrag KTN 210609 §70
Vision 2025
Utlåtande från Västernorrlands Museum
Protokollsutdrag KTN 210825 §89 Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckningen av Ingrid Atterberg
Protokollsutdrag KTN 220316 §29
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Exp
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§ 105

Årsredovisning 2021, Timrå kommun

KS/2022:88

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2021 och fastställa det upprättade
bokslutet.
2. Fastställa årsredovisningen för år 2021 med bedömningen att kommunen inte uppnått god
ekonomisk hushållning 2021 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.
Ärendet
Kommunledningskontoret har tillsammans med de kommunala förvaltningarna och kommunala bolags/förbund upprättat förslag till årsredovisning/bokslut för år 2021 för kommunen inklusive koncern- redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 21,0 mnkr vilket är 2,2
mnkr högre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 3,4 mnkr,
vilket gör att det s.k. balanskravsresultatet uppgår till 17,5 mnkr.
Under 2021 har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 5% och uppgick till 98,3% av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen behöver minskas kommande år för att klara de av
kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2021. Kommunen uppnår inte en del av de övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk hushållning
inte har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 10,0 (19,1) mnkr inklusive bokslutsdispositioner.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Exp

/

2022
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§ 106

Årsredovisning AB Timråbo

KS/2022:25

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i AB Timråbo följer revisionens förslag och -fastställer resultat- och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
____
Robert Thunfors (T) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Patrik Eriksson (T) tjänstgör istället för Robert
Thunfors (T).
____
Ärendet
AB Timråbo har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 107

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021
Timrå Vatten AB

KS/2022:30

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Vatten AB följer revisionens förslag och fastställer
resultat och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
Ärendet
Timrå Vatten AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 108

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021
MittSverige Vatten och Avfall AB

KS/2022:26

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till stämman i MittSverige Vatten och Avfalla AB följer revisionens förslag
och fastställer resultat och balansräkning.
2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Marianne Larsson (SD)
tjänstgör istället för Tony Andersson (M).
____
Ärendet
MittSverige Vatten och Avfall AB har översänt årsredovisningen samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 109

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021
Midlanda Fastigheter AB

KS/2022:27

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB följer revisionens förslag och
fastställer resultat och balansräkning
2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse
3. Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Marianne Larsson (SD)
tjänstgör istället för Tony Andersson (M).
____
Ärendet
Midlanda Fastigheter har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 110

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021
Midlanda Flygplats AB
KS/2022:28

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB följer revisionens förslag och
fastställer resultat och balansräkning
2. Behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
_____
Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Marianne Larsson (SD)
tjänstgör istället för Tony Andersson (M).
_____
Ärendet
Midlanda Flygplats AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 111

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021
Medelpads Räddningsförbund
KS/2022:24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsredovisningen för 2021.
2. Överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet
____
Björn Hellquist (Tidigare L) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Patrik Eriksson (T)
tjänstgör istället för Björn Hellquist (Tidigare L).
____
Ärendet
Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen
samt revisionsberättelse samt årsredovisning för 2021.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokollsutdrag till
kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 112

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2021Ostkustbanan 2015 AB
KS/2022:128

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsredovisningen
2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut
om ansvarsfrihet.
_____
Stefan Dalin (S) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Mari Eliasson (S) tjänstgör
istället för Stefan Dalin (S).
_____
Ärendet
Revisorerna för ostkustbanan 2015 AB har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse för 2021. Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda medlemmarna
beviljas ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 113

Årsrapport 2021 Överförmyndarnämnden

KS/2022:90
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna årsrapport 2021.
2. Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitt har översänt årsrapport för 2021.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2021
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 114

Svar på motion angående en gata uppkallad efter Lennart "Lill-Strimma"
Svedberg.
KS/2021:348

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Bifalla motionen.
2. Namnge vägsträckan enligt kartbilaga Lill-Strimmas väg.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att verkställa namngivningen.
Ärendet
Robert Thunfors (T) och David Forlsund (T) föreslår i motion, den 11 augusti 2021, att kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden och/eller kultur- och tekniknämnden att döpa en
gata efter Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg.
Kommunfullmäktige har 2021-09-27 beslutat att kommunstyrelsen ska remitteras för yttrande på motionen.
För hantering av ärenden rörande namngivning av adressområden har en namngivningsgrupp bildats
där tjänstepersoner från Kultur- och teknikförvaltningen och Miljö- och byggkontoret (Samhällsenheten) ingår.
Namngivningsgruppen har i samråd kommit fram till att en ej tidigare namngiven vägsträcka som förbinder Sportvägen med Gymnasievägen och passerar NHC-hallen, Grytans idrottsplats och det nya
badhuset vore lämplig för ändamålet och att dess namn föreslås till Lill-Strimmas väg. Detta skulle
innebära att befintliga belägenhetsadresser med anslutning mot berörd vägsträcka ändras från adressområde Sportvägen till Lill-Strimmas väg samt får ny numrering.
2021-12-03 skickades förslaget ut till berörda adressater/verksamhetsutövare för inhämtning av synpunkter. Ett svar inkom i vilket man ställde sig mycket positiv till förslaget. Kontakt har även tagits
med familjen Svedberg som är positiva till förslaget.
Bakgrund: Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg, 1944 - 1972 är en av de främsta ishockeyprofilerna genom
tiderna från Timrå. Han hann under sin levnad bland annat representera Wifsta/Östrands IF och sedermera Timrå IK på högsta nationella nivå. Som landslagsspelare var han med om att vinna flertalet
VM-medaljer och han utsågs två gånger till turneringens bästa back. Timrå IK har låtit ”pensionera”
hans tröjnummer 5 och till hans minne hissat tröjan i taket på NHC Arena.
Ärendets behandling i sammanträdet
Robert Thunfors (T) föreslår bifall till samhällsenhetens förslag med ett ändringsyrkande; Uppdra till
kommunstyrelsen att verkställa namngivningen.
Övriga ledamöter bifaller förslaget.
Ärendets tidigare behandling
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KF 2021-09-27 § 158
Beslutsunderlag
Översiktskarta som visar föreslagen vägsträcka
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Robert Thunfors (T)
David Forlsund (T)
Exp

/

2022
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§ 115

Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden

KS/2022:117
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna
____
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2021.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022
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§ 116

Verksamhetsberättelse 2021- Miljö och byggnadsnämnden

KS/2022:116
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Miljö och byggnadsnämnden har inkommit med Verksamhetsberättelse 2021
Beslutsunderlag
Miljö och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2021
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§ 117

Verksamhetsberättelse 2021 - socialnämnden

KS/2022:148

Ärendet utgår.
____
Ärendet
Ekonomienheten har i samråd med socialförvaltningens ledning sammanställt en verksamhetsberättelse
för socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen har anmälts till socialnämnden.
Beslutsunderlag
SN 2022-02-15 § 9
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022
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§ 118

Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och tekniknämnden
KS/2022:145
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har kultur- och tekniknämnden översänt verksamhetsberättelse för
2021.
Beslutsunderlag
verksamhetsberättelse
Vision 2025
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§ 119

Verksamhetsidé – Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2022:154
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
I augusti 2020 gav fullmäktige styrelsen/nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsidé för respektive styrelse/nämnd. Vid decembernämnden 2020 uppdrog nämnden till förvaltningen att förbereda
och planera en workshop för framtagande av nämndens verksamhetsidé. Efter några turer senarelades
arbetet för att alla nämnder och styrelsen skulle genomföra arbetet i takt. Nämnden utsåg en utvecklingsgrupp att representera nämnden. Utvecklingsgruppen har bestått av fyra politiska representanter
samt ledningsgruppen från tjänstemannaorganisationen.
Utvecklingsgruppen har nu arbetat fram ett förslag till verksamhetsidé tillsammans med övriga nämnder. När nämnderna har beslutat om verksamhetsidéer så ska ett arbete med plattform för ledning och
styrning av respektive nämnd genomföras.
Beslutsunderlag
Beslut MBN 2022-03-14 § 41
Verksamhetsidé Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 120

Verksamhetsidé Socialnämnden
KS/2022:155
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp har arbetat med socialnämndens verksamhetsidé. Socialnämnden har fastställt föreslagen verksamhetsidé.
Beslutsunderlag
SN 2022-03-16 § 47
Socialnämndens verksamhetsidé - fastställd
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

37

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 121

Revisionsrapport – Grundläggande granskning

KS/2022:47
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisorernas rekommenderar att miljö- och byggnadsnämnden utifrån sin granskning ser över följande:
1. Se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, avsnitt 3.1.
2. Förstärka arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag MBN 220314 § 42
Tjänsteskrivelse
Revisionsrapport – Grundläggande granskning
Miljö- och byggkontoret
Klas Lundgren
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 122

Intern kontroll 2022 - revidering av socialnämndens plan
KS/2021:529
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialnämndens plan för intern kontroll 2022.
Socialnämnden har fastställt reviderad Plan för intern kontroll 2022.
Ett tillägg i risk- och väsentlighetsanalysen rörande Basala hygienrutiner kom inte med i den antagna
planen. Förvaltningen har föreslagit en revidering av antagen plan med detta tillägg.
Beslutsunderlag
SN 2022-03-16 § 48
Plan för intern kontroll 2022- rev 220316
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 123

Rapport - Förstudie Antal anställda
KS/2022:138

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
KPMG har, den15 mars 2022, översänt rapport Förstudie Antal anställda för kännedom.
Beslutsunderlag
Rapport
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

Protokoll
Kommunstyrelsen

40

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 124

Intern kontroll plan 2022 Mitt Sverige Vatten och Timrå Vatten AB

KS/2021:472
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
MittSverige Vatten ABs styrelse har i beslut godkänt intern kontrollplanen för 2022 och uppdra till VD
att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.
Beslutsunderlag
Intern kontroll plan
Vision 2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

41

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 125

Underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader,
vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2022-2028 - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2022:143
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna
____
Ärendet
En inventering av eftersatt underhåll på Timrå kommuns gator och vägar utfördes av ett konsultföretag
under 2013. Kommunrevisionen efterfrågade i sin rapport 2014-06-04 en underhållsplan för Timrå
kommuns gator och vägar. Förvaltningen upprättade 2015 förslag till underhållsplaner för Timrå kommuns gator och vägar samt konstbyggnader som antogs av kultur- och tekniknämnden. Underhållsplanen kompletterades 2017 med vägräcken samt utbytesplan för maskiner. Underhållsplanen ska revideras årligen.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 anta upprättat förslag till underhållsplan för Timrå
kommuns gator och vägar, konstbyggnader, vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2022-2028.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag Underhållsplan Gator
Bilaga 2 Förslag Underhållsplan Konstbyggnader
Bilaga 3 Förslag Underhållsplan för vägräcken
Bilaga 4 Förslag Utbytesplan maskiner
Protokollsutdrag KTN 220316 §27
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

42

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 126

Lokalresursplan - Rapport arbete 2021 - Kultur- och tekniknämndens
beslut
KS/2022:152
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 anta Policy för lokalanvändning. Enligt policyn ska kultur- och
teknikförvaltningen bland annat samordna och bevaka alla lokal- och hyreskontrakt för samtliga förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har upprättat en årlig rapport över arbetet utifrån policyn. Förvaltningen föreslår nämnden godkänna rapporten.

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 godkänna rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 190611 §230
Policy för lokalanvändning
Lokalresursplan, rapport arbete 2021
Protokollsutdrag KTN 220316 §28
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

43

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 127

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt
styrmodell 2022

KS/2022:66
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

44

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 128

COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder

KS/2022:61
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 129

Krishantering avseende försämrat säkerhetsläge i Europa

KS/2022:144
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med krishanteringen avseende
det försämrade läget i Europa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45

46

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 130

Motionsredovisning
Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Datum
2021-11-11

Beteckning
KS/2021:465

Typ
101 Kommunstyrelse,
kommunfullmäktige

Beskrivning
Motion från David
Forslund (T) - Skapa en
motorgård i Timrå
kommun

2021-12-14

KS/2021:516

101 Kommunstyrelse,
kommunfullmäktige

Motion från Lotta Borg
(T) - Fria arbetsskor till
vård- och omsorgspersonal i Timrå kommun

2021-06-01

KS/2021:280

101 Kommunstyrelse,
kommunfullmäktige

Motion från Marianne
Larsson (SD) och Mats
Wallin (SD) om En
tryggare vård och
äldreomsorg

2021-06-01

KS/2021:279

101 Kommunstyrelse,
kommunfullmäktige

Motion från Marianne
Larsson (SD) och Mats
Wallin (SD) om Språkkrav

2021-08-12

KS/2021:348

101 Kommunstyrelse,
kommunfullmäktige

Motion från Robert
Thunfors (T) och David Forslund (T) - Döp
en gata efter Lennart
Lill-Strimma Svedberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

47

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 131

Medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis - Kultur- och tekniknämndens beslut
KS/2022:67
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun behöver arbeta med föreningslivet på ett tydligare vis har
inkommit.
För att lyfta föreningslivet i Timrå kommun så har en fritidssamordnare anställts. Planen är att skapa
funktioner och strukturer för att stötta upp och lyfta föreningslivet samt främja samverkan mellan föreningar och kommunen. För att nå föreningar kommer ett arbete med föreningsråd inledas i höst.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom arbetet med att inrätta ett föreningsråd
redan pågår. Dock kommer medborgarförslaget att tas med som förslag i det pågående arbetet.
Förslagsställaren som angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid
sammanträdet.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 220316 §24
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

48

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 132

Medborgarförslag - Sätt lampor efter gångvägen på Fagerstranden - Kultur- och tekniknämndens beslut

KS/2021:421
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta lampor efter gångvägen på Fagerstranden.
Det är ett svårare projekt eftersom stora delar finns inom mark som är sanerad och det finns villkor
efter sanering som innebär att man ska undvika att gräva i marken. Det innebär att den vanliga metoden
för belysningsanläggningar där ett fundament och kabel grävs ned i marken för belysningsstolpar inte
kan användas. Att montera belysning på lösa fundament ovan mark kommer att behöva en annan fastsättning med vajrar m.m. för att bli stabil.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås då det krävs en investering på ungefär 2,5 – 3
miljoner kronor vilket är en högre kostnad jämfört där vanlig metod för belysningsstolpar kan användas
dvs. gräva ned kabel och fundament i marken.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 220316 §23
Tjänsteskrivelse
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

49

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 133

Medborgarförslag - Gör en förbättring av lekplatsen vid Y-et - Kulturoch tekniknämndens beslut

KS/2021:401
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om att göra en förbättring av lekplatsen vid Y-et har inkommit.
Förvaltningen har samrått med markägaren Timrå Invest AB och i dagsläget är det inte aktuellt med
någon förbättring av lekplatsen då den ligger inom arrendeområdet för verksamhet inom besöksnäringen. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Vid en eventuell flytt av lekplatsen till
kommunal mark invid Y-et kan en utveckling av lekplatsen för de yngre barnen eventuellt ske.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 220316 §22
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

50

Sammanträdesdatum

2022-04-05

§ 134

Medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att fler barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden - Kultur- och tekniknämndens beslut
KS/2022:40
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Ett medborgarförslag om önskan att starta upp Fritidsbanken i Timrå kommun för att möjliggöra att
fler barn och ungdomar kan nyttja våra fritidsområden har inkommit.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att driva Fritidsbanken tillsammans med socialtjänsten. I dag
finns inte möjligheten att bedriva verksamheten med befintliga resurser, då fritidsbank-konceptet innebär krav på lokaler och aktiviteter som inte kan tillgodoses inom den befintliga verksamheten. För att
ändå kunna tillgodoses medborgarnas behov av att låna utrustning kommer socialtjänsten att starta
”Sportoteket” där man kan låna utrustning till aktiviteter med centrum i Tallnäs.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då möjligheten till Fritidsbanken redan har undersökts och ”Sportoteket” kommer att starta.
Förslagsställaren som angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande inte vid
sammanträdet.
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-03-16 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag KTN 220316 §25
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 135

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Delegations paragraf
KS DEL/2022 § 10

Delegat
Köpehandling upprättas och undertecknas
för fastigheten Timrå
Strand 5:154

Dokumentbeskrivning
Köpehandling upprättas
och undertecknas för fastigheten Timrå Strand
5:154

Diarienummer
KS/2022:84

KS DEL/2022 § 11

Ekonomichef

Upptagande av långfristigt
lån 75 mnkr

KS/2022:130

KS DEL/2022 § 12

Kommunchefen

Tillförordnad kommunchef KS/2022:133
vecka 10 2022

KS DEL/2022 § 13

Kommunchef

Beslutsattestanter kommunstyrelsen 2022, komplettering

KS/2022:140

KS DEL/2022 § 14

Kommunchefen

Förändringar av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 2022

KS/2021:452

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 136

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
____
Ärendet
Beteckning
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:13
KS/2022:126
KS/2022:126

Justerandes sign

Beskrivning
2022-02-17 Protokoll 1 MSVA
2022-02-18 Protokoll 1 TVAB
Beslut om bifall med villkor(20363861) dnr 5251734-2022
bilaga till Beslut om bifall med villkor(20363861)
dnr 525-1734-2022, 1734-22, Bilaga 2
bilaga till Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor dnr 525-1731-2022, 1731-22, Bilaga 2
e-post Kopia för kännedom om länsstyrelsens
beslut, dnr 525-1731-2022
e-post Protokoll förbundsdirektionen 2022-03-04
Föreningsstämma 31/3 2022
Förslag till beslut KS
Inbjudan till ägarsamråd för kommunerna i Överförmyndarnämnden Mitt, april 2022
Informationshanteringsplan 2022 MBN
Kallelse Bolagsstämma Nya Ostkustbanan 8 april
2022
Kallelse till årsmöte 2022
Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor dnr
525-1731-2022

Datum
2022-03-15
2022-03-15
2022-03-24

MBN §40 Informationshanteringsplan 2022
MBN §43 Attestantförteckning
Ostkustbanan 2015 AB Styrelsen, Protkoll 202202-11
Ostkustbanan 2015 AB verkställande utskottet,
Protkoll 2022-02-04
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2022-0225

2022-03-21
2022-03-21
2022-03-22

Protokoll 2022-03-04 per capsulam signerat
Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2022-02-22
Protokoll Midlanda Flygplats AB 2022-01-27
Protokoll styrelse Midlanda Flygplats AB 2022-0222

2022-03-09
2022-03-21
2022-03-01
2022-03-21

2022-03-24
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-14
2022-03-21
2022-03-11
2022-03-21
2022-03-15
2022-03-22
2022-03-23

2022-03-22
2022-03-15

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

KS/2022:13
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

2022-04-05

Protokoll styrelsemöte Midlanda Fastigheter AB
2022-01-27
Reviderat attestantförteckning
Viktig information inför Järnvägsforum Norr
Välkommen till Dubbelspårets dag 8 april!
Äntligen Järnvägsforum Norr 24–25 mars – anmäl
dig idag!

2022-03-01
2022-03-21
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-01

Utdragsbestyrkande

